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Datorită Investițiilor Importante alocate de stat, s-a amplificat mult în ultimii ani aportul industriei chimice la dezvoltarea agriculturii noastre socialiste. Semnificativă în acest sens este o cifră, dintre multe altele : în opt luni din acest an s-au produs aproape atitea îngrășăminte iosfatice cît s-au realizat în întreg anul 1965 și cu circa 40 la sută mai multe îngrășăminte azotoase. Cantitățile tot mai mari de îngrășăminte și de alte produse chimice livrate agriculturii au contribuit nemijlocit la rr tearea fertilității ogoarelor, a pro Nației la hectar, la sporirea, în gen ;ral, a volumului de producție agricolă.Realitatea arată însă că industria îngrășămintelor chimice are vaste posibilități de a-și ridica producția corespunzător eforturilor financiare și materiale făcute dc stat pentru dezvoltarea și modernizarea ei. Numai dacă, pe întreaga ramură, planul de producție s-ar fi realizat, în opt luni, ar fi putut să devină mai rodnice aproape 400 000 hectare de teren. Cauza acestei temporare ră- rnîneri în urmă rezidă în faptul că „fertilitatea” unora din noile combinate și fabrici de îngrășăminte chimice nu se situează încă la nivelul avut în vedere la elaborarea studiilor tehnico-economice pe care s-a fundamentat construcția lor, că unele din ele na pun în valoare pe deplin resursele interne de atingere a indicatorilor tehnici și economici proiectați.Cum se prezintă -situația - îndeplinirii planului de producție lu îngrășăminte chimice ? Șase clin cele opt întreprinderi din această ramură dustrială și-au realizat și depășit .vederile de plan, iar celelAlte vouă nu. adică Combinatul chimic Craiova și Combinatul de îngrășăminte chimice Tr. Măgurele. Eforturile, încununate de succes, ale colectivelor din cele șase unități de a spori producția de îngrășăminte a- zotoase și fosfatice au fost diminuate de nerealizările din cele două combinate. Ele au rămas datoare economiei naționale. în opt luni, cu însemnate cantități de îngrășăminte și aceasta — după cum s-a desprins în cadrul anchetei — pentru că „balanța” deficientelor este influențată aproape în mod egal de cauze independente de posibilitățile colectivelor respective și de altele subiective, pentru înlăturarea cărora este necesară o intervenție operativă competentă.La Combinatul chimic Craiova, categoria deficientelor oarecum biective se înscrie funcționarea necorespunzătoare a unor instalații și utilaje, datorită unor neajunsuri constructive sau tehnologice. Aici, în cazul fabricii de amoniac, instalațiile de spălare a gazelor cu soluție de monoetanolamină se opresc des datorită coroziunilor avansate la unele utilaje cheie : fierbătoare și schimbătoare de căldură. Pînă la urmă s-a văzut că utilajele respective au fost construite de furnizorul general din materiale nerezistente în mediile corozive în care lucrează. Remediul a fost găsit cu luni în urmă : se impunea înlocuirea lor treptată. precum și a celor care prezintă deficiențe constructive. însă, măsurile acestea judicioase, menite să pună capăt neajunsurilor în funcțio-

narea grupului de îngrășăminte a- zotoase, să contribuie la ridicarea producției spre treptele de eficientă prevăzute în proiecte, nu au căpătat viață în ritmul prevăzut.Cu circa patru luni în urmă, cadre din conducerea fabricii de a- moniac de la acest mare combinat no spuneau : „Credem că din semestrul II al anului vom putea atinge capacitatea proiectată. Pentru aceasta este nevoie să fim mai mult ajutați de forurile ministerului nostru de resort, în vederea pregătirii temeinice a reviziei generale din luna iunie și obținerii echipamentelor necesare pentru înlocuirea celor
ancheta economică

șiîno-

deteriorate de coroziuni, pieselor de schimb și altor materiale trebuitoare”. în perioada care a trecut de atunci, unele din aceste probleme nu și-au găsit soluționarea definitivă și, în plus, au apărut altele noi. astfel că nici vorbă să se realizeze telul amintit de cadrele din conducerea fabricii, să se obțină acea mult dorită si necesară creștere a producției, în strînsă concordanță cu planificate. Este nul ministerului recum simțit în această perioadă atît prin impulsionarea livrării- unor utilaje și piese, cit și prin... înlocuirea unora dintre cadrele de conducere ale combinatului. Probabil că măsura aceasta din urmă a fost determinată de anumite cerințe o- biective. dar ea trebuia dublată de o intervenție susținută și eficientă pentru mersul producției.în cursul anchetei noastre, am examinat îndeaproape și activitatea Combinatului de îngrășăminte chimice Tr. cități de funcțiune O primă mitetul P.C.R.— Combinatul din Turnu Măgurele a fost în ultimele săptămîni un adevărat șantier — ne-a spus tov. Ion Crăciun, activist în comisia e- conomică. Fabricile de acid sulfuric, amoniac, acid azotic, îngrășăminte și altele au intrat în reparație capitală pe la începutul lunii iulie a.c. și acum au început să reintre în funcțiune. în loc să dureze 30—35 de zile, ■cît era prevăzut, reparațiile s-au prelungit la unele instalații cu a- proape o lună, ceea ce înseamnă că nu s-au putut realiza, potrivit graficelor, cantitățile de produse programate.— Cum de s-au ivit asemenea în- tîrzieri ?— Explicația este simplă : din dorința legitimă de a ridica nivelul producției, în combinat au lipsit un timp preocupările pentru și întreținerea în bună funcționare a utilajelor, fost însoțită de faptul că utilaje și agregate de la amoniac și de Ia alte unități au fost livrate de unele firme cu deficiente de concepție și de execuție.

sarcinile adevărat, spriji- s-a făcut oa-

Măgurele, ale cărei capa- producție au intrat în începînd din anul 1964. discuție am avut-o la Co- județean Teleorman al

revizuirea stare de Aceasta a o serie de fabrica de
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Arta este expresia unei viziuni asupra lumii ; prin poezie și muzică, prin teatru, film, pictură sau sculptură, omul exprimă relațiile sale cu societatea, cu universul. Marile dispute de idei revin aci în întruchipări sensibile, în conflicte răscolitoare — pe care ni le comunică vibrația culorii și a sunetului, vraja cuvîntului, gestul dramatic, imaginea revelatorie și e- moționantă.O artă căreia nimic din ceea ce este omenesc să nu-i fie străin, nu poate ignora efortul umanității spre definirea filozofică a conștiinței de sine. Acesta nu este un fenomen inedit în istorie. Epocilor de structurale prefaceri sociale sau de supremă Împlinire pe o anume treaptă de dezvoltare le-a fost proprie întotdeauna tendința de a descoperi, în oglinda fermecată a artei, noul chip al existenței, sensurile și perspectivele ei.Azi omenirea este răscolită de mari probleme

La fața locului, în combinat, aveam să constatăm că peste tot utilajele și instalațiile erau desfăcute, materiale diverse se aflau la tot pasul. Se lucra asiduu, cu intensitate, la revizuirea coloanelor, a echipamentului, depunîndu-se mari eforturi pentru a micșora perioada de oprire. La fabrica de acid sulfuric, tov. Remus Moldovan, numit recent inginer șef al combinatului, ne-a spus : „Cînd le-am desfăcut pentru reparație, multe utilaje erau de nerecunoscut. De vină s-au dovedit a fi necunoașterea și nerespectarea disciplinei tehnologice, lipsa de răspundere față de întreținerea instalațiilor. Am desprins din toate acestea o sarcină pe care de-acum înainte o vom realiza riguros și anume instalațiile vor fi supuse obligatoriu reviziei generale anuale și vor fi oprite săptăniînal pentru spălări și curățări de trasee, revizii mecanice.”Evident, aplicîndu-se aceste măsuri, activitatea combinatului se va îmbunătăți. De cîștigat ar combinatul și prin revizuirea blemei integrării urea strînse a ductiei lui. care duce — atunci au loc opriri la unele din fabrici — la micșorarea producției pe întreaga platformă. Cei cu care am stat de vorbă au subliniat necesitatea Ministerul ____specialiștii din institutele de proiectări să studieze această problemă și să-i găsească o soluționare favora-

avea proorocind
caIndustriei Chimice și
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Colectivelo muncitorești din județul Hunedoara, județ care asigură o însemnată pondere în economia națională, se menține, după opt luni de muncă, în rîndul colectivelor de frunte ale țării, îndeplinind exemplar sarcinile de ducerea nostru.Potrivit direcția județeană de statistică, în cele opt luni din acest an industria județului a dat economiei naționale o producție suplimentară de peste 100 milioane de lei. De menționat că acest spor a fost obținut în condițiile suplimentării planului de stat aferent județului Hunedoara cu 135 milioane lei. Planul la producția marfă vîndută și încasată a fost de asemenea depășit cu 123 milioane lei, iar cel al livrărilor la export cu 90 milioane lei. întreprinderile județului au furnizat peste plan, în perioada raportată, 50,9 milioane KW/h energie electrică, 22 000 tone cărbune, 27 500 tone fontă, 12 600 tone oțel, 11300 mc de produse forestiere etc.Este de menționat că productivitatea muncii planificate a fost depășită cu 2,1 la sută.în sectbrul de investiții, s-a realizat circa 65 la sută din volumul total al lucrărilor pentru construirea unor mari obiective industriale în domeniile minier, și- , derurgic, energetic și spcial-cub tu ral.

Colinele dulci ale 
Odobeștilor rămîn în 
urmă. In față, incen
diat de soarele dimi
neții, un zid albastru, 
crenelat, neîntrerupt: 
Munții Vrancei. în
drăznim spre țara de 
piatră și legende, pe 
valea Milcovului, poar
tă deschisă cu efort 
abia în ultimii ani. 
Șoseaua urmează ca
lea sinuoasă a firului 
de apă. La bulboane, 
vezi fulgerările 
nului. înainte, alear
gă spre gurile 
tiere, șiruri de 
camioane. Șoferii, 
neri cu 
cîmpie, 
dreapta 
oamenii 
cu felul 
și acește proaspete 
prietenii sînt pecetlui
te din vreme în vre
me de cîte o mentă. 
Aici e bine, aerul ta
re, peisajul frumos, 
dar fata e furată la 
cîmpie, pleacă în ma
șină cu iubitul, lăsînd 
în ochi nostalgii, cîte- 
odată reproșuri pentru 
curajul de a se fi dez
lipit din farmecul 

' străvechi.
Satele se înșiră ca 

mărgelele. Lungi, fru
mos alcătuite, popu- 
lînd valea largă de 
piatră. Broșteni, Me
ra — cu o biserică 
ctitorită de domnito
rul Constantin Cante- 
mir, ale cărui ose
minte se odihnesc aici 

. — Poenița, Andreiașu 
de Jos, Răchitașu, 
Butucoasa... In întâm
pinarea noastră încep 
să curgă coloane de 
mașini cu bușteni. Valea urlă ecouri, piatra 
vibrează, aerul pur, 
limpede, se leagănă 
între tancurile inva
date de tăria rășinei. 
E o imagine parcă de 
film western: peisaj 
auster, sălbatic, însă 
populat pașnic de gu
rile forestiere, de fu- 
nlcuîarele ce balan-

sează pe 
noastră 
străvechi, 
undeva din întuneci
mea verde a codrilor. 
Milcovul se subțiază 
tot mai mult, semn că 
pe undeva, nu depar
te, se află izvoarele 
sale.

Partea aceasta a 
Vrancei și-a desfere
cat bogățiile abia a- 
cum cîțiva ani. Pînă 
atunci se știa că ba
zinul forestier de la 
izvoarele Milcovului 
era înfundat, că în
tinderi nesfîrșite de 
păduri, cutreierate 
doar de turmele de 
mistreți, mureau de 
milenii într-o cumpli
tă sufocare biolo
gică.

Lemnul, neprețuitul 
aur verde, lăsat în 
voia timpului care 
macină și aduce la tă
cere totul!... Valori i- 
mense, bogății zămis
lite pe trupul acestor 
munți și abandonate 
altădată pentru că a- 
ducerea lor în circui
tul firesc de utilități 
nu era la îndemână. 
Acest lucru presupu
nea efort financiar 
statornic pentru des
chiderea unor noi ar
tere de circulație în 
Vrancea.

— Un om, își amin
tește Ion Galoiu, mai
stru la exploatarea fo
restieră Gîrbova, dacă 
era din Nereju tre
buia să facă o săptă
mână pînă la tîrg, la 
Focșani. Urma valea, 
numai valea Milcovu
lui, și trecea apa asta 
de 110 ori. Se ducea 
cu donițe și mai știu 
eu cu ce, și venea îna
poi, — dacă avea 
rocul să le vîndă 
cu mălai. Acum ? 
cum, în două ore 
la Focșani. De la
dreiașu de Jos și pînă 
la Focșani, cursă de 
autobuze de cîteva ori 
pe zi...

— Bătălia pentru în pag. a III-a)
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străpungerea acestei 
zone altădată nepă- 
trunsă, izolată de res
tul lumii, a început la 
cîțiva ani de la elibe
rare. A fost o muncă 
eroică, consemnată în 
folclorul vrîncean ală
turi de monumentul 
nepieritor al Mioriței. 
Șoseaua urcată pînă 
dincolo de Stoichița s-a 
constituit în acest caz 
drept un avanpost al 
civilizației socialiste, o 
arteră pe care au în
ceput să curgă nu nu
mai valorile forestiere 
evaluate aici la mili
oane de metri cubi, ci 
și pulsul viu al unor 
destine racordate la 
sistemul nostru națio
nal de prefaceri.

Vrancea n-a fost nu
mai un fabulos lea
găn folcloric româ
nesc ci, înaintea tutu
ror acestora, o zonă 
în care a operat nes
tingherită lăcomia ma
rilor exploatatori — 
cantonată mai ales la 
locurile unde nu se ce
rea efort pentru jaful 
sîngeros, de-au rămas 
munți întregi doar 
piatră peste piatră. 
Vrancea a însemnat și 
destine oropsite, repe
tate cu o rigoare dezo
lantă de la o generație 
la alta, într-un context 
ce părea implacabil, 
definitiv. Intre acești 
pereți despuiați 
verdele pădurii, 
ploi pornite pe neaș
teptate și torenți bez
metici. gata să măture 
totul în calea lor. s-au 
născut vorbele cânte
cului țîșnit dintr-o re
alitate dureroasă : 
„Foaie verde și-un du- 
dău / Ce n-a făcut 
Dumnezeu / Pământul 
cu-ncuietoare / Să-l 
descui eu cînd 
doare ?...“.

In fiecare an, 
șoseaua proaspăt 
iată pînă aproape 
de izvoarele acestui
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Zilele acestea au loc în întreaga 
țară consfătuirile anuale ale ca
drelor didactice din învățămîntul 
preșcolar, de cultură generală, pro
fesional și tehnic. Ele prilejuiesc o 
amplă dezbatere a sarcinilor ce 
revin școlii, corpului didactic în 
anul școlar ce va începe peste cîte
va zile, în lumina Directivelor Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român privind dezvoltarea 
învățământului, aprobate de plena
ra C.C. al P.C.R. din aprilie 1968, 
și a noii Legi a învăță-mîntului.

Participanții abordează, cu înal
tă competență, aria largă a pro
blemelor privind perfecționa
rea și modernizarea procesului in- 
structiv-educativ. Totodată, se 
realizează un schimb de expe
riență prețios în ceea ce pri
vește activitatea creatoare a 
membrilor corpului profesoral 
la catedră, în munca educativă, in 
întărirea colaborării dintre școa
lă și organizațiile U.T.C. și de pio
nieri. La discuțiile pe specialități 
sînt analizate noile programe și 
manuale școlare, 
meroase propuneri pentru 
dernizarea metodelor 
re, pentru asigurarea însușirii cît 
mai aprofundate a cunoștințeloi- de 
către elevi. O atenție deose
bită se acordă în acest context di
feritelor aspecte ale începerii 
larizării copiilor la vîrsta de 6

In cadrul consfătuirilor se 
afirmă adeziunea deplină a 
jitorilor școlii la măsurile 
bilite de conducerea partidului 
și statului în vederea ridi
cării învățământului de toate gra
dele la nivelul cerințelor actuale 
și de perspectivă ale construcției 
socialiste din țara noastră.

întregul corp profesoral își expri
mă și cu acest prilej aprobarea una
nimă față de politica internă și 
externă a partidului și guvernului, 
consacrată înfăptuirii vastului pro
gram de desăvîrșire a construcției 
socialismului în țara noastră, dez
voltării legăturilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, întăririi unității și 
forței sistemului mondial socialist.

La aceste consfătuiri, organizate 
pe municipii, orașe, comune și gru- 

- pe de comune se desemnează re
prezentanții pentru adunările ju
dețene care vor dezbate proiectul 
de Statut al personalului didac
tic și vor alege delegații la Confe
rința națională a cadrelor didac
tice din învățămîntul de toate 
gradele.

se fac nu- 
mo- 

de preda-

șco- 
ani.
re- 

slu- 
sta-

(Continuare în pag. a III -a)
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) „Scînteia”, nr. 7 800. mare capacitate. în mod
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într-un articol anterior *) am expus cîteva aspecte pe care le îmbracă azi confruntarea dintre profesiile tradiționale și exigentele tehnicii moderne, am încercat să subliniem importanta adaptării muncitorului la condițiile, adeseori complexe și dificile. impuse de automatizarea industriei. Problematica foarte largă, fațetele diverse și, nu o dată, inedite ale acestui proces, ne obligă să revenim, să continuăm investigația întreprinsă atunci mai ales pe terenul opiniilor și ideilor teoretice.Dacă adaptarea omului la mediul natural este o condiție sine qua non a existentei sale biologice, se poate spune că adaptarea muncitorului Ia cerințele tehnicii contemporane constituie o condiție esențială a existentei Iui profesionale. Altminteri el este eliminat din centrul evoluției

tehnice, rămînînd cantonat într-o meserie tradițională, mai puțin eficientă, care devine, cu timpul, periferică. Dacă în universul natural, adaptarea începe cu actul nașterii, de unde pornește adaptarea în universul profesional ?— Prima verigă a procesului de adaptare este, după părerea mea.

recrutarea muncitorilor, consideră ing. Ion Pietrăreanu, activist în comisia economică a Comitetului județean de partid-Argeș. Din 1964 și pînă în prezent numărul muncitorilor ocupați în industria orașului Pitești a crescut considerabil prin intrarea în funcțiune a unor întreprinderi de
O O @ O

La masa rotundă a „Scinteii” cu: LEOPOLDINA BĂLĂNUȚĂ, 
KATERINA OPROIU, DAN GRIGORESCU, SI LVI AN 

IOSIFESCU, RADU PENCIULESCU

ce-și așteaptă dezlegarea, în vremea noastră se înfruntă ideologii diferite o- glindind gîndirea unor clase sociale opuse. Mai acut ca oricînd, artistul este solicitat să cunoască și să opteze în fața alternativei care-i cere a se situa de partea uneia sau alteia dintre ideologii. Unii încearcă să rezolve problemele pe care le ridică viața și arta contemporană după pozițiile acelei clase de care și-au legat atitudinea și o- pera lor. în ce ne privește, noi căutăm să formulăm propriul nostru răspuns, care se fundamentează pe învățătura marxist-leninis- tă, pe experiența construi-

rii societății socialiste din țara noastră, experiență bogată, acumulată de-a lungul unui sfert de veac de muncă creatoare în toate domeniile vieții. Artistul adevărat nu poate să nu ia parte la acest dialog ideologic și, în cadrul lui, nu poate să nu se situeze pe pozițiile cele mai înaintate, acelea ale luptei pentru libertate, ale slujirii cucredință a poporului și a năzuințelor maselor deoameni ai muncii. De aceea, însușirea filozofiei marxist- leniniste este o necesitate obiectivă pentru artist din țara Doar cunoscînd vieții, explicîndu-le științi-
oricare noastră, rosturile

fic prin prisma celei mai avansate concepții despre lume putem să dăm un răspuns artistic propriu, original, marilor dispute în care este angrenată lumea contemporană, putem făuri o artă majoră care să transmită culturii universale mesajul uman al poporului român. înaltele lui trăsături morale.Ca totdeauna, artiștii cei mai receptivi la sensibilitatea epocii sînt gînditori profunzi.Talentul — cînd depășește pragul simplei dexterități — este în primul find talentul de a observa . și .de a înțelege viata, de a reda sensurile ei. Numai
totodată și

ne-talentații ciugulesc idei neasimilate și le lipesc cu pap în producțiile lor. Cultura filozofică a artistului veritabil este topită în crezul și în viziunea lui originală, e consubstanțială creației sale. „Discuțiile pe marginea unor expoziții — spunea criticul de artă DAN GRIGORESCU — se opresc adesea la suprafață, la nivelul senzațiilor, fără a insista asupra faptului că operele plastice au rostul de a dezvălui o concepție, o viziune asupra lumii. Publicul vizitator nu este îndrumat și ajutat suficient pentru a face efortul de a înțelege problematica filozofică a artelor plastice de astăzi și din trecut. Pe de altă parte, unii creatori de arta (amestecînd de fapt două direcții fundamental opuse în arta modernă), cred că de la Kandinski și Matisse încoace pictura nu mai înseamnă altceva
(Continuare în pag. a IV-aj

firesc, o bună parte din muncitori au fost recrutați din mediul rural. Așa este cazul Combinatului de industrializare a lemnului, unde peste 60 la sută din muncitori sînt, la origine, țărani din satele înconjurătoare.Remarca inginerului Pietrăreanu e valabilă pentru multe nor zone industriale ale tării. Combinatele petrochimice de pe Valea Trotușului. șantierul Combinatului siderurgic de la Galati, fabrica de fire sintetice din Brăila etc. au absorbit, calificînd în diverse profesii, zeci de mii de locuitori ai satelor, devenită disponibili datorită transformării socialiste a agriculturii, mecanizării lucrărilor agricole. In ce constă valoarea acestui rezervor de forță de muncă, ce calități sau dezavantaje prezintă el în condițiile impuse de industria modernă ?— O tehnologie nouă implică deprinderi și reflexe noi. Or, cine poate fi mai apt pentru asimilarea rapidă a noilor deprinderi decît acel ce e lipsit de încărcătura unor obișnuințe vechi ? — consideră prof. univ. Cornel Penescu, membru corespondent al Academiei. Rutina are o mare forță de inerție dovedită de numeroase experimente profesionale. In literatura de specialitate se citează cazul unui muncitor care, fiind transferat’ la o activitate de supraveghere o dată cu automatizarea întreprinderii, după trei săptămîni a cerut să fie retrogradat pentru că munca manuală anterioară i se părea cu mult mai ușoară. De asemenea, sînt citate cazuri în care, pus în fața unei situații dificile, o avarie de exemplu, muncitorul recalificat acționează după reflexele vechi, consolidate în timp de meseria tradițională. Lipsa unei profesiuni anterioare, a rutinei, constituie un avantaj, mărește receptivitatea față de complexul de cunoștințe și de îndemînări noi cerute de industria contemporană.Am colectat și impresii diametral opuse, păreri care consideră un spor de dificultate în adaptare recrutarea muncitorilor pentru unele deri noi din rîndul celor mai lucrat în industrie. E ne punem întrebarea : cine tate ? Ideea după care adaptarea la cunoștințele tehnicii moderne e mai ușoară atunci cînd pornește de la cunoașterea unei meserii tradiționale, sau ideea avantajului unei minți complet proaspete, a adaptării pornind de la necunoașterea nici unei profesiuni industriale ? în căutarea răspunsului să mutăm cîmpul investigației noastre pe terenul mai concret al industriei moderne.•ĂCombinatul siderurgic de la Galați a reținut în acest an atenția ziarelor și a televiziunii, a stîrnit interesul opiniei publice. De ce ? Pentru că

întreprin- ce nu au firesc să are drep-

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a Il-aj

Pe adresa Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
continuă să sosească din toate colțurile țării numeroase scrisori — expresie 
a sprijinului unanim de care se bucură politica internă și externă a României 
socialiste, generată de interesele fundamentale ale poporului nostru, ale 
cauzei socialismului și păcii.în scrisoarea semnată de un grup de muncitori de la întreprinderea „Zarea” din București se arată :„Vă rugăm să primiți cele mai frumoase și sincere mulțumiri pentru grija pe care o aveți față de poporul român, de cauza socialismului. Vom fi întotdeauna alături de dumneavoastră și nu ne vom precupeți eforturile pentru sprijinirea deplină a politicii partidului îndreptată spre dezvoltarea prieteniei cu țările socialiste, cu popoarele din întreaga lume.Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România !“.„împreună cu toți cetățenii frumoasei noastre Capitale, cu cetățenii scumpei noastre patrii, îmi exprim sprijinul hotărît și ferm față de politica internă și externă promovată cu înțelepciune de conducerea part’- dului și statului nostru — scrie G. Sandor Dionisie, din Ministerul Industriei Metalurgice. Dumneavoastră, și alături de dumneavoastră întreaga conducere a partidului și statului, a- părați fără preget tot ce este astăzi în lume mai scump și mai important de apărat, — mărețele idealuri pentru care mulți comuniști și-au dat viata. Alături de noi, generațiile prezente, generațiile viitoare, istoria vor aprecia cum se cuvine eforturile deosebite (țepușe de înteleapta și încercata conducere a partidului nostru, pentru stabilirea rile socialiste, între toate mii, de raporturi demne, le, echitabile, raporturi respecte drepturile sacre ale poarelor : libertatea, independența, suveranitatea.Principiile de bază ale politicii externe a României socialiste, cuprinse în Declarația Marii Adunări Naționale, sînt principii drepte, demne, cinstite, profund umane. Ca toți cetățenii patriei, mă angajez să

și statului între ță- țările lu- principia- care săpo-

muncesc din toate puterile pentru binele poporului nostru, pentru cauza partidului. Să ne trăiți mulți ani fericiți, spre folosul partidului și patriei noastre !“„Iubesc combinatul ca pe propria mea familie, scrie Dima Dumitru, muncitor la Combinatul de celuloză și hîrtie din Brăila. După orele de lucru, cînd merg acasă, privesc cu multă dragoste pe cei trei feciori ai mei, sănătoși și voinici, cu viitorul asigurat. Și ca ei sînt toți copiii patriei noastre socialiste. La viața și sănătatea lor, la viitorul lor fericit veghează partidul nostru drag. Iată de ce am ținut să-mi exprim și în scris totala mea adeziune la politica înțeleaptă a partidului și guvernului, să exm-im din toată inima urarea de viață lungă iubiților noștri conducători, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a ne duce mai departe pe drumul luminos al socialismului care este drumul fericirii și al bunei stări”.„Aprob din toată inima Declarația Marii Adunări Naționale, întreaga politică internă și externă a statului nostru” — scrie cetățeanul Ubrich Dumitru, din București.„Citind ultimele documente, luînd cunoștință de Declarația Marii Adunări Naționale, mi-am dat încă o dală seama de legătura strînsă, inseparabilă între politica noastră pe plan intern, îndreptată spre dezvoltarea multilaterală a patriei, spre ridicarea nivelului de trai al poporului, și politica noastră externă, profund inter- naționalistă. atașată idealurilor socialismului — scrie It. colonel Stanciu Vasile. Aceste mă în modulrința partidului și guvernului nos>documente expri- cel mai clar do-.
(Continuare în pag. a Il-a)
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!FAPTUL| 
! divers!I——------ !
I Cine-mi ești, |
I cine-mi ești! |

Iîntr-o circiumă din Domnești- Argeș, un tînăr asculta muzică Ila un tranzistor. Asculta melodia „Cine-mi ești, cine-mi ești". Coincidența a făcut ca tocmai atunci să se apropie de ascul- Itător un lucrător de miliție.— Cine-mi ești ?— Frumoasă melodie, răspun- Ise tînărul.— Lasă asta, cine-mi ești 7A scos un buletin și a pretins Ică e Aurel Abagiu.— Spune-mi, rogu-te, cine-mi ești ? Buletinul ăsta nu-i al tău. I Spune mai repede că se termină melodia.Era Gheorghe V. Maritincu din Botoșani. Client al „camerelor Ide oaspeți" ale miliției. Acum era în turneu prin țară. Ultimul „tun" îl trăsese la hotelul „Cum- Ipăna" din Curtea de Argeș. De acolo furase și tranzistorul care acum transmitea melodia „Ce | bine ne înțelegem noi doi". 
I O să ciute
fanfara ?

Cu un pachet la subțioară, 
IElisabeta Bărbulescu se prezentă 

la portarul fabricii de încălță
minte „Progresul“-București. 

IVru să-i spună ceva, dar acesta 
îl strînse mîna și o invită 
în sala de festivități unde 
cîțiva tovarăși din condu
cerea. fabricii îi umplură brațele 
cu flori. Stupefiată, femeia se 

' plînse:
— Mă confundați. Eu am ve

nit la dumneavoastră cu o re- 
clamație. Am cumpărat o pere- 

Iche de pantofi pentru copil, și 
după o oră și jumătate li s-au 
dezlipit tălpile.

— Sînteți fericita cîștigătoare 
a premiului. Sînteți reclamanta 
numărul 2 000 I Am avut 2 000 

Ide reclamații pe luna august. 
Primifi, vă rugăm, din partea 
noastră o pereche de pantofi cu 

I tălpile gata dezlipite.
Orchestra de muzicuțe a fa

bricii a cîntat un potpuriu de 
muzică mai mult ușoară în cin- 

Istea fericitei cîștigătoare. Dacă 
pe septembrie vor fi 3 000 de 
reclamații, ce muzică o să fie la 

I „Progresul" I Va cînta probabil 
fanfara Ministerului Industriei 
'TJșoare.

I
I

| S. O. S.!
| Ne sufocăm!

IAm vrut să vizităm Fabrica de cărămidă din Rîmnicu Sărat, dar n-am reușit. N-am reușit să I ajungem la ea din cauza cărămizilor. Peste un milion de cărămizi au blocat intrările și ie- Ișirile. Ne-am interesat la telefon. Iată care este situația : Beneficiarul, care este trustul de construcții din Rm. Sărat, nu I ridică „marfa" pentru că nu are mijloace de transport, iar alți beneficiari, care ar avea nevoie Ide cărămidă și au și mijloace de transport, nu au repartiție de la O.A.D. Ploiești. Cu alte cuvinte, un milion de cărămizi I la temelia birocratismului...
| Un milion

I de felicitări

Păienjenișul rețelei poștale care cuprinde fiecare oraș și sat al țării reprezintă unul din sectoarele de servicii sociale cel mai mult solicitate. Este de la sine înțeles că această instituție trebuie, prin însăși natura și scopurile activității sale, să funcționeze ca un ceasornic, ca lucrătorii ei să dea dovadă de promptitudine, operativitate și , precizie. Or. în scrisori sosite la redacție, cititorii sesizează că în rețeaua poștală se fac simțite deficiențe care, într-un fel sau altul, creează o seamă de greutăți, aduc prejudicii cetățenilor.„In unele cazuri, corespondența sosește cu multă întîrziere sau deloc, ne scrie F. Bugan din Turnu Severin. A trecut mai bine de o lună de zile de cînd la Oficiul poștal din Turnu Severin am depus prin mandat telegrafic suma de 200 lei pe adresa fiicei mele din București. Dar banii nu i-a primit nici pînă astăzi. De altfel, acesta nu este -singurul caz. Unele mandate poștale — chiar dintre cele cu indicație „expres" — au fost primite ctupă 15—20 de zile, iar scrisorile recomandate sau simple, din comoditate, au fost rețurnate cu o mențiune eronată pe plic : „adresantul nu se află în locali- tate“(I). Inexplicabil mi se pare și faptul că nici conducerea oficiului poștal din Turnu Severin, unde ar fi fost normal să găsesc înțelegere și care trebuia să mă lămurească cum să procedez pentru a reintra în posesia sumei, nu mi-a acordat nici un ajutor concret".O altă scrisoare, primită de la Natalia Sperdea din Poiana Mare-Dolj, ne arată că „în iunie a.c., cu chitanța nr. 441 529, a fost expediat din Turnu Severin un cărucior pentru copil la Poiana Mare. La cîteva zile am primit avizul nr. 806 prin care mi se făcea cunoscut să mă prezint la o- ficiul poștal ca să ridic coletul. Aici, însă, spre surprinderea mea, am aflat că nu sosise nici un cărucior. Am mers zilnic la poștă, dar răspunsul a fost același : n-a sosit nimic. Am trimis scrisori la poșta din Turnu Severin, dar fără rezultat".Scrisoarea de mai sus a fost trimisă de redacta noastră Direcției județene P.T.T.R. Mehedinți. Intr-un răspuns primit recent ni se arată că într-adevăr „coletul în cauză, datorită neglijentei unor salariați, a ajuns în magazia stației C.F.R. Turnu Severin". Se mai adaugă, de asemenea, că „au fost luate măsuri pentru a nu se mat,repeta •asemenea sltuafliV /.Este, desigur, de dorit ca aceasta să nu rămînă doar o simplă promisiune.Mijloacele de comunicație și de expediere a corespondenței s-au modernizat, în numai cîteva ore ea poate ajunge la destinatar. Dar pe traseul poștal în- tîmpină o serie de obstacole, deoarece unii salariați dau dovadă de indolentă, de lipsă de solicitudine.S. Alexandru din București a trimis o telegramă unei persoane din Suceava, prin care îi făcea unele comunicări importante. Au trecut zile în șir, dar telegrama n-a ajuns la destinație. După o lună și jumătate. cetățeanul s-a adresat Oficiului poștal 33 București, unde depusese telegrama, pentru a se interesa de cauzele acestei întîrzieri. A fost îndrumat la telegraful central. Aici, după intervenții și discuții, a aflat, spre surprinderea lui, că

telegrama încă nu fusese expediată(l). „Explicații prea multe nu mi s-au dat — ne scrie cetățeanul în continuare — ci pur și simplu mi s-a spus că telegraful a avut de transmis un volum mare de corespondențe si n-au putut face față solicitărilor (!). S-au scuzat apoi politicos, dar asta nu mi-a mai folosit la nimic. îmi pun întrebarea : cum pot justifica salariații acestei instituții încasarea banilor achitați de cetățeni pentru un serviciu care n-a fost efectuat ? Fără să mai vorbim de faptul că unele din aceste telegrame con

Radu și Aurel Ionescu, de la Grupul școlar petrochimic Brăila, li s-au achitat mandatele poștale după a- proape 10 luni de zile. Odiseea lor a început în toamna anului trecut și s-a terminat recent. „întreprinderea de construcții montaj din Pitești — ne scriu ei — ne-a trimis în noiembrie 1967, la Brăila, suma de 791 lei. Dar, spre ghinionul nostru, adresa a fost scrisă greșit și a nimerit la altă instituție din oraș. Cum era și normal, banii au fost re- turați la Pitești. La 23 decembrie banii au fost din nou trimiși la Brăila, de
0 „scrisoare 
pierdută", 
s-ar mai 

înțelege; dar 
e vorba de 

prea multe...
țineau, poate, comunicări importante, vitale pentru ei".Uneori, din cauza neatenției, a slabului interes din partea funcționarilor poștei, corespondența parcurge un drum contorsionat, ceea ce aduce prejudicii materiale cetățenilor.Cetățeanului I. Luca din Tulcea i s-a expediat din Galați, la începutul lunii iunie, suma de 500 lei. A trecut aproape o lună, dar banii n-au fost primiți. Au urmat numeroase convorbiri telefonice de la Tulcea la Galați, telegrame, scrisori, reclamații la Oficiul poștal Tulcea, dar fără vreun rezultat. După o lună și jumătate, în sfîrșit. Direcția județeană P.T.T.R. Galați constată că „mandatul în cauză nu s-a achitat în termenele prevăzute de instrucțiunile de poștă, deoarece s-a pierdut în timpul transportului“(l).Alt caz.iEIevilor Dumitru

data aceasta cu adresa exactă. Dar noi eram plecați în vacanță. Deci, înapoi la Pitești. Au trecut zile, săptămîni, luni. Vă- zînd că banii nu ne sosesc, în aprilie 1968 ne-am interesat la serviciul financiar al întreprinderii. Stupoare ! Banii nu sosiseră nici aici. Am bătut nenumărate drumuri la poștă, am făcut adrese peste adrese la Direcția județeană P.T.T.R. Argeș, dar fără rezultat". Ce se întîmplase, de fapt ? Suma de bani re- turată a fost achitată de factorul poștal unei persoane necunoscute(l). în prezent se fac cercetări — după cum ne comunică Direcția județeană P.T.T.R. Argeș — pentru identificarea celui care și-a însușit suma, urmînd ca după a- ceea să fie recuperată. Banii, reprezentînd contravaloarea celor două mandate, i s-au imputat factorului poștal vinovat

de neatenție, Iar celor doi B elevi li s-au achitat de cu- rînd sumele respective. Este inadmisibil ca tocmai la poștă, unde prin lege se garantează intangibilitatea și securitatea corespondentei, să-și facă loc asemenea manifestări de superficialitate, neglijență și lipsă de răspundere.In legătură cu aceste deficiențe. care se fac simțite în rețeaua poștală, ne-am adresat tov. ing. Dimitrie Popadiuc, director general al Direcției generale a poștelor din cadrul Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, care ne-a răspuns : „Este adevărat că în rețeaua poștală mai sînt deficiențe și direcția noastră se preocupă îndeaproape de înlăturarea lor. In primul rînd se ridică problema pregătirii cadrelor. în scopul pregătirii temeinice a acestora, de cu- rînd au fost înființate cursuri de ridicare a calificării cartatorilor și ofi- cianților de la ghișee. O mai mare atenție vom a- corda intensificării controlului de exploatare pe fazele de lucru, în privința circulației trimiterilor poștale.Față de creșterea exigențelor în ce privește nivelul de deservire, ministerul nostru a elaborat noi norme privind relațiile sa- lariaților cu publicul, în care sînt prevăzute și o serie de sancțiuni ce vor fi aplicate funcționarilor care nu-și fac datoria în mod corect.în vederea sporirii operativității cu care trebuie să ajungă poșta la destinație, în numeroase localități din tară, printre care Ploiești, Constanta, Iași, Brașov, Cluj și altele, au fost introduse o serie de mijloace mecanizate' — mașini electrice de obliterat, electrocare etc — care să accelereze procesul de prelucrare și îndrumare a trimiterilor ; de asemenea, se află în curs de elaborare o nomenclatură a localităților după noua împărțire admi- nistrativ-teritorială, care va contribui la o bună îndrumare a tuturor trimiterilor de poștă".Concomitent cu asemenea măsuri, credem că se recomandă o mai mare a- tentie din partea salariati- lor poștei, mai multă corectitudine și operativitate în rezolvarea corespondentei și mesageriei, pentru ca so- | ,licitant» să aibă garanția unui serviciu poștal ireproșabil.
Vasile MIHAI

ADEZIUNE DEPLINA
LA PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE

A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI
Telegrame și scrisori adresate C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)tru de a dezvolta necontenit prietenia, alianța și colaborarea frățească cu toate țările socialiste, de a contribui din toate puterile la întărirea unității sistemului mondial socialist, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste iubitoare de libertate, independență și progres social.Aprob din toată inima Declarația Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, potrivit căreia este imperios necesar să nu se întreprindă nimic care să înăsprească relațiile dintre țările socialiste, și să genereze noi surse de tensiune, ci să se îndrepte toate eforturile spre o singură și unică direcție constructivă, către telul major al restabilirii climatului de încredere și prietenie, al consolidării relațiilor de colaborare, spre întărirea unității între partidele comuniste frățești. Sînt pătruns de sarcinile ce îmi revin și sînt hotărît să dăruiesc întreaga mea energie cauzei întăririi patriei noastre socialiste".„Subsemnatul Man Ioan, salariat al Ocolului silvic Zalău, locuitor în satul Bogdana, comuna Bucium, județul Sălaj, am citit cu viu interes documentele de partid și de stat, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, care oglindesc înalta principialitate a politicii externe a patriei noastre socialiste. Este o politică profund constructivă, interna- ționalistă, care exprimă năzuințele fundamentale ale poporului nostru constructor al socialismului si corespunde cauzei generale a socialismului și păcii. De aceea mă declar de acord întru totul cu politica partidului și a statului nostru, pe care, împreună cu tovarășii mei de muncă, sînt hotărît a o sprijini din toate

puterile, prin eforturile și realizările noastre de zi cu zi".„Alături de întreg poporul român îmi exprim deplina adeziune la linia politică clară și consecventă a partidului nostru — scrie tehnicianul Aioanei Vasile din Constanța. Să trăiți, tovarăși, și să ne conduceți pe drumul drept al construirii socialismului".„în aceste zile, eu și familia, alături de întregul popor, am ascultat glasul calm și ferm, plin de înțelepciune ai partidului, am văzut reafirmată cu claritate politica sa principială, marxist- leninistă" — scrie Murtaza I. Atha- nase, din București. Evenimentele internaționale din ultimul timp au prilejuit reafirmarea unanimă a adeziunii poporului la activitatea principială, multilaterală și neobosită a partidului, reafirmarea angajamentului rostit din toată inima de cetățenii patriei noastre socialiste de a dezvolta și îmbogăți necontenit marile cuceriri revoluționare, pentru înflorirea României socialiste. Principiile de bază ale politicii noastre interne și externe expuse în Declarația Marii Adunări Naționale, poziția fermă și plină de răspundere a partidului față de destinele păcii și socialismului, cuprinsă în Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., exprimă gîndurile și sentimentele familiei mele, ale oamenilor muncii din întregul cuprins al patriei noastre socialiste. împreună cu întregul popor sîntem pătrunși de o adîncă recunoștință și nețărmurită încredere în Partidul Comunist Român, în conducerea sa înțeleaptă, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ultimele documente ale partidului și statului nostru sînt de mare însemnătate, oglindind eforturile partidului și statului nostru

pentru dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste pe baza principiilor marxist-leniniste și internaționalismului socialist, respectării independenței și suveranității fiecărui stat, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Mă angajez în fața partidului, în fața conducerii sale încercate, în frunte cu secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, că voi sluji cu credință și abnegație cauza partidului și poporului nostru".
0 politică profund

marxist-leninistă

(Urmare din pag. I)

Realizările noastre - contribuție 
la creșterea generală a forțelor 

socialismului și păcii

Acum 17 ani. șoferul Gavrilă Ilioaia de la D.T.A. Piatra I Neamț a luat în primire un autobuz de cursă lungă. După ce a semnat de primire a dat ocol I autobuzului, l-a bătut pe „crupă" și i-a spus :— Prietene, pînă nu fac cu Itine un milion de kilometri nu mă las.Si, de 17 ani umblă cu el. Tn Iloc de 9 reparații capitale cîte trebuia să-i facă, i-a făcut doar 4, aducînd astfel întreprinderii 
o economie de peste 350 000 lei. I Zilele trecute, la bordul autobuzului. s-a înregistrat kilometrul 1 000 000. A oprit, i-a dat Iun ocol, l-a bătut din nou pe „crupă" și i-a zis :— Mai mergem prietene ? Hai Isă mai mergem nițel !S-a urcat și a pornit mai departe.
INene Gavrilă, primește un milion de felicitări !I Pe bani |
| și pe... ouă |

Iln toate unitățile comerciale I din țară mărfurile se vînd pe I bani. Ni se semnalează însă și • (excepții de la regulă. La Teiuș, ■ la depozitul de materiale de I construcții pentru fiecare sac | !de ciment cumpărat, sau pentru lemnăria și țigla de o anumită I calitate, cetățeanul, odată cu I
I banii, trebuie să dea și... 20 de • ouă. La fel procedează și alte unități comerciale din oraș. Dacă organele competente nu
Iiau măsuri pentru modificarea „sistemului" de vînzare-cumpă- rare, la Teiuș găinile vor a-■ junge să înlocuiască banii.

Rubrică redactată de :
Nicolae TUDOR 
Gh. POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scîntcii"

O nouă formă de economisire

LIBRETUL DE ECONOMII CU CÎST1GURI 
IN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri, Casa de Economii și Con- 
semnatiuni a fost autorizată să emită prin unitățile din mediul rural și din 
orașele în care nu se construiesc locuințe proprietate personală cu aju
torul statului un nou libret de economii.

Noul libret de economii cu cîștiguri în materiale de construcții se 
emite în valori fixe de 1 000 de lei. Dobînda cuvenită depunătorilor pe 
acest libret se acordă prin trageri la sorți trimestriale sub formă de cîș
tiguri, constînd din materiale de construcții pentru locuințe. Conform 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri, cîștigătorilor pe aceste librete li se vor 
asigura cu prioritate materialele de construcții.

Casa de Economii și Consemnațiuni aduce la cunoștință că emiterea 
acestor librete se va face cu începere de la 1 octombrie a.c., iar la tra
gerea la sorți pentru trimestrul IV/1968 vor participa toate libretele de 
economii cu cîștiguri în materiale de construcții emise pînă la 31 octom
brie a.c.

Sînt un om de la țară și toți din neamul meu ne-am ocupat cu munca pămîntului ; dar niciodată n-am fost stăpîni pe truda și viitorul nostru, ca în acești ani ai socialismului. De aceea doresc să-mi exprim și eu dragostea pentru conducerea partidului și a țării, pentru tovarășul Ceaușescu, o dragoste pornită din inimă, curată ca ploile care fac pămîntul să rodească.Aș vrea să arăt că eu și ceilalți săteni din comună sîntem mîndri că avem la conducerea țării oameni care se îngrijesc în permanență de viața poporului, de munca si traiul lui. de viitorul fericit al întregului popor. Partidul e în permanentă alături de noi, iar noi sîntem cu trup și suflet alături de partid, de întreaga lui politică, internă și externă, pe care o simțim ca fiind a noastră, a tuturor. Este o vorbă din bătrîni că unirea face puterea. Vedem cu toții ce eforturi depune România noastră socialistă pentru întărirea prieteniei și alianței cu toate celelalte state socialiste, cîtă grijă arată pentru unirea strînsă a tuturor popoarelor care zidesc lu

mea socialistă, a tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului, pentru pace și un viitor mai bun.Credința mea nestrămutată în cauza dreaptă pe care o apără partidul și statul nostru prin politica lor internă și externă se alătură celei a întregului nostru popor, care își exprimă încrederea deplină în înțelepciunea politicii partidului. în drumul pe care ne călăuzește. Iar munca noastră și rezultatele ei sînt o dovadă că această politică slujește celor mai de seamă interese ale poporului, ale socialismului. Noi sîntem hotărîți să muncim și mai bine, și mai mult. Cooperativa noastră și-a propus în acest an să obțină venituri de peste 3 milioane și sînt sigur că le vom realiza. Este contribuția noastră Ia înflorirea țării, Ia susținerea politicii Partidului Comunist Român.
Gheorghe ANTON, 
cooperator, 
comuna Ciochina 
Ialomița

Evenimentele pe arena politicii externe, cetățeanul conștient le urmărește totdeauna cu un interes deosebit. De evoluția lor depind liniștea căminului său, posibilitatea de a-și continua munca, de\j, contribui Ia înflorirea patriei fele. O politică externă care-și pune ’drept țel crearea unui climat de pace favorizează prin excelență și activitatea omului de știință, recunoscută astăzi ca esențial factor de progres al lumii contemporane.Din aceste considerente, ca cetățean și ca om de știință, subscriu întru totul la politica externă a partidului și guvernului nostru. Este o politică unitară, elaborată la un înalt nivel științific, care ține seama de întreaga complexitate a situației internaționale și tinde să a- sigure condițiile pentru înfăptuirea hotărîrii întregului nostru popor de a înainta mai departe pe drumul socialismului, unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. In acest scop militează partidul pentru întărirea prieteniei și a colaborării multilaterale — pe plan politic, economic, în știință, tehnică, cultură — cu s A4qaj§> țările ..socialiste. în același timp, dezvoltarea relațiilor cu celelalte țări, indiferent de sistemul ’or social, creează posibilitatea un’- ficient schimb de bunuri m^t ale și culturale, care nu poate .. '^,’vcît în slujba progresului. Cît de' importante sînt asemenea relații de bună înțelegere și colaborare demonstrează exemplul fizicii — al cărei rol major în societatea de astăzi este incontestabil — care se întemeiază însă pe colaborarea dintre savanți din cele mai diferite țări.Politica externă, pusă în slujba păcii și a progresului, așa cum o găsim exprimată în recentele documente de partid și de stat, constituie o aplicare practică a principiilor marxism-leninismului, o contribuție esențială la întărirea relațiilor între state și popoare, la a- sigurarea păcii în vederea triumfului socialismului și comunismului.
Acad. Eugen BADĂRAU 

in interesul 

socialismului,

într-un ritm rar întîlnit au intrat în funcțiune, rînd pe rînd, fabrica de oxigen, furnalul de fontă — cel mai mare din tară —. oțelăria, sle- 'bingul și alte obiective importante. Ineditul acestor „premiere" industriale a constat nu numai în dimensiunile lor cu adevărat impresionante, ci, mai ales. în gradul lor înalt de modernitate. în marea pondere a automatizării și a procedeelor tehnologice de ultimă oră în arena tehnicii contemporane.Siderurgia nu e o industrie relativ nouă, cum ar fi. de pildă, petrochimia. — fonta și oțelul se produc de cîteva secole, spre deosebire de masele plastice, apărute în ultimele decenii. Tocmai de aceea combinatul gălățean relevă cu pregnantă, chiar și unui observator nespecialist, trăsătura fundamentală a tehnicii moderne : reașezarea tradițiilor. Scopul muncii este otelul, în linii mari, același oțel folosit în armăturile din Toledo sau Damasc, dar procedeele de producție sînt cu totul si cu totul altele. Comparația cu îndepărtata industrie medievală ar putea părea fortuită. Iată însă că, la o privire mai atentă, descoperim că siderur- giștii gălățeni repudiază chiar și ultimele tradiții în materie : metode și tehnologii aflate încă în uz la Reșița sau Hunedoara 1 Cui se da- torește acest spectaculos reviriment industrial ? In esență, automatizării.— între Hunedoara și Galați există o diferență comparabilă cu aceea dintre automobil și avion, consideră ing. N. Kraft, directorul oțelăriei. La Hunedoara „pritoceam" șarja timp de opt pînă la zece ore. aveam suficient răgaz să așteptăm rezultatele analizei, să chibzuim adaosurile, în condițiile noului procedeu folosit aici — convertizoare cu insuflare de oxigen pe sus — durata de elaborare a șarjei s-a redus, conform proiectului, la 51 de minute. De aceea, drumul probei spre laborator, analiza și rezultatul ei se vor realiza în numai 3 pînă la 5 minute, iar deciziile vor trebui luate aproape cu aceeași rapiditate care se impune piloți- lor de avion. Tot în acest scop oțe- lăria e prevăzută cu sisteme de telefonie, interfonie, radiotelefonie șl televiziune industrială.

CONCEPTUL CALIFICĂRII
INDUSTRIALE MODERNE

Și totuși, cine sînt făurarii moderni ai oțelului gălățean ? în bună parte maiștri și oțelari cu experiență veniți de la... Hunedoara. Deci, adaptarea la noile procedee s-a făcut aici por- nindu-se de la experiența veche. Confirmă această situație ideea că o tehnologie nouă se grefează mai bine pe cunoștințele și îndemînările profesiunii tradiționale ?La laminorul de tablă groasă din cadrul aceluiași combinat am intrat în cabina de comandă a zonei IV — finisarea laminării. înconjurat de manete, pedale, butoane și numeroase cadrane, operatorul stă așezat pe un scaun mobil, ca un pilot în carlinga sa. Pe calea cu role fîșiile de tablă trec cu o viteză de cîțiva metri pe secundă, dirijarea lor prin caja de laminare, operațiile la care sînt supuse impun o concentrare intensă, spontaneitate, sînge rece 1 La un moment dat, într-o pauză de producție, operatorul iese din „carlinga" sa. suie pe podul metalic de deasupra cajei și încearcă să repare, cu... ciocanul, o mică defecțiune a cadranului care indică presiunea cilindrilor de laminare. Scena contrastează puternic cu decorul ultramodern al cabinei de comandă, cu ecranul de televiziune industrială și sistemul inter- fonic de comunicație cu dispecerul central. Cine este operatorul ? Un la- minorist cu experiență care a lucrat ani buni în laminoare cu profil tradițional. la Brăila și la Roman. Așadar. obișnuințele vechi își spun cu- vîntul, deprinderile acumulate în trecut își dovedesc forța de inerție și în prezent. Iată. deci, că această situație pare să pledeze pentru cel de-al doilea răspuns.— După părerea mea. și după datele oferite de literatura tehnică, un operator corespunzător sută la sută exigențelor acestui laminor ar trebui să fie absolvent de liceu și, bine

înțeles, al școlii de calificare — opinează inginerul electrician Nicolae Șerbănescu. De ce ? Pentru că o singură mișcare de manetă provoacă, uneori, zeci de conexiuni în circuitele de automatizare care realizează, fără altă intervenție, manevra dorită. Ei bine, studiile de specialitate stabilesc că operatorul trebuie să cunoască un minimum de 30—40 la sută din complexul de fenomene electrotehnice pe care le determină prin comenzile date de el în procesul laminării. în fond, operatorul este un intermediar. El primește comenzile, oral sau în scris, de la dispecer, comenzi pe care le prelucrează mental și apoi ia deciziile necesare trans- mițîndu-le. prin alt intermediar — instalația- electrică — cilindrilor de laminare. Prelucrarea informațiilor primite și luarea deciziilor se fac într-un timp foarte scurt, dar cu cît cunoștințele sale sînt mai întinse, cu cît el înțelege mai exact ceea ce se petrece în lanțul de relee pe care le acționează printr-o simplă apăsare de buton, cu atît deciziile sale sînt mai precise și mai rapide, iar riscul erorilor devine minim.— S-ar părea că puneți cea mai mare miză pe pregătirea teoretică. Cum rămîne însă cu experiența anterioară a operatorilor, cu deprinderile asimilate în condițiile unor laminoare neautomatizate ?— „Miza", continuă interlocutorul nostru, trebuie îmnărțită în mod egal; profesia, sub forma ei tradițională. îndemînările deprinse în decursul anilor constituie un bun cîști- gat. o temelie pe care se altoiesc noile reflexe, mai iuti, mai subtile, mai nuanțate, impuse de condițiile complexe ale automatizării.Așadar, după aceste observații făcute la „fata locului". în zona cea mai modernă a siderurgiei românești, am putea să propunem un răspuns

la dilema sugerată de opiniile contradictorii emise mai înainte. în esență, ambele situații apar și acționează, pozitiv sau negativ, în funcție de orientarea și dirijarea procesului de adaptare. Dar. se poate afirma cu certitudine că adaptarea la exigentele specifice industriei contemporane, — fie că se pornește de la absența totală a unei profesii tehnice ; fie că se pleacă de la o meserie tradițională, corectîndu-se deprinderile învechite, — se realizează mai întît și mai întîi prin studiu, prin acumularea unei culturi tehnice și generale cît mai profunde. Numai o arie întinsă de cunoștințe, numai un orizont larg pot crea platforma acelei mobilități profesionale, a acelei capacități de orientare în situații deosebite.— în unele profesii, chiar la nivelul muncitorului, dar, în genere, la eșalonul următor, adică la nivelul maistrului și al tehnicianului, începe să se impună în industria modernă o nouă exigentă : aceea a cooperării pe plan superior, constată matematicianul Dan Amzuică, de Ia dispecerul central al laminorului de tablă groasă. Producția nu mai poate fi realizată pe felii, separat — pe ateliere. utilaje, oameni, ci printr-o interdependentă foarte strînsă. printr-o colaborare mai complexă și mai subtilă decît cea cunoscută pînă acum. Triumviratul matematician-operator- electrician. care prezidează azi producția laminorului nostru, constituie un exemplu.Revenim, din nou, la problema pregătirii profesionale. Indiferent dacă muncitorii sînt recrutați din mediul rural sau urban, indiferent de faptul că ei cunosc o meserie tradițională sau sînt neca- lificați. eficienta lor în producție e determinată. în ultimă instanță, de nivelul pregătirii, de calitatea învă-

țămîntului profesional absolvit. Specialiștii demonstrează azi. prin cercetări și studii științifice, ivirea unui fenomen aparent paradoxal : cu cît utilajul este mai modern, cu atît productivitatea e în funcție de... școala profesională. Cu alte cuvinte, orice calcul economic realist trebuie să pornească nu numai de Ia parametrii mașinii, ci. în primul rînd. de la parametrii umani. Raportul om-mașină se bizuie în mod esențial pe primul element. Altfel...— Altfel, s-ar întîmpla ca în poveștile imaginate de unii autori de literatură științifico-fantastică în care muncitorul e descris ca un fel de anexă a mașinii, un soi de automat viu, lipsit de inițiativă și de forță creatoare, consideră psihologul Ion Bolos, inspector-șef în Direcția medicală C.F.R.— Cum poate fi prevenită o atare ipostază ?— începînd cu primul pas : recrutarea viitorului muncitor. Aceasta comportă două faze : orientarea profesională și examenul aptitudinilor, chiar probe de laborator psihotehnic în cazul meseriilor dificile — mecanic pe locomotivă Diesel, operator chimist etc. Combinatul siderurgic de la Galați a trimis la laboratorul C.F.R. cîțiva operatori laminoriști pentru testele psiho-nervoase. dar examenul lor a avut un caracter mai mult formal întrucît ei erau deja angajați. Se impune deci o activitate de perspectivă care să vizeze departe, pe o perioadă de mai multi ani. anticipînd necesitățile tehnicii moderne.Așadar. planificarea industrială este, în ultimă analiză, și o problemă de planificare umană. Noile profesii, profesii ale automatizării, au un rol tot mai preponderent, ele corespund totodată unor firești aspirații spirituale. ridicînd omul oe un podium foarte înalt. în perfectă concordantă cu idealurile sociale și etice ale orîn- duirii noastre, cu telurile fundamentale ale socialismului. Spre dublul avantaj al colectivității și al individului, această ascensiune absolut necesară poate fi dinamizată. Prin ce mijloace, datorită căror procedee si măsuri ? Este o întrebare la care vom încerca să răspundem într-unul din articolele noastre viitoare.

progresului și păciiAprobarea unanimă de care se bucură politica Partidului Comunist Român se datorește faptului că ea corespunde intereselor celor mai profunde ale întregii noastre națiuni. Si nici nu ar putea fi altfel, deoarece orice hotărîre, orice acțiune importantă a partidului e precedată de o largă consultare a poporului. Cînd partidul adoptă o hotărîre, știm că este hotărîrea noastră, a tuturor, fie că sîntem români, maghiari sau de altă naționalitate.Dezvoltarea multilaterală a patriei noastre se manifestă în toate domeniile. Astfel, Uzinele de fier-Vlă- hița, unde lucrez, s-au dezvoltat în ultimii ani mai mult decît în secolul trecut pînă la eliberarea tării. Dezvoltarea uzinei a antrenat înflorirea localității, care a devenit un oraș cu largi perspective. Ducem în prezent o viață civilizată, locuim în blocuri moderne, în condiții pe care nici măcar nu le-au visat locuitorii de altădată ai Vlă- hiței. Și în prezent uzina noastră se modernizează continuu, se îmbunătățesc condițiile de muncă. De altfel, în orice oraș, în orice localitate a țării se văd roadele politicii partidului, creșterea bunăstării oamenilor muncii. Noi, muncitorii, români, maghiari, de orice naționalitate, înfrățiți sub drapelul partidului. vom depune toată strădania de care sîntem capabili pentru a sprijini acest efort creator, cu convingerea că numai astfel ne putem aduce contribuția la înflorirea patriei noastre și că opera noastră este în folosul socialismului în general. Noi cu toții, cei de la Uzina de fier- Vlăhița. sîntem animați de încredere deplină și adîncă dragoste față de partid, știind că politica lui este îndreptată ș.pre înfăptuirea idealurilor de pace și bunăstare ale poporului, spre întărirea forțelor socialismului. progresului și păcii.
Mihâly CSOG
turnător la Uzinele de fier 
Vlăhifa
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IN LUPTA PENTRU O ÎNALTA EFICIENȚA ECONOMICA

Obiectivele suplimentare de reducere

posibilitățile /

Pornind de la cerințele economiei naționale am a- similat, în ultimul timp, o seamă de produse deosebit de importante printre care diferite robinete de tractoare, sifinguri necesare locomotivelor Diesel electrice, două tipuri de asper- soare pentru sistemele irigații turile muncă

Este cunoscut că la plenara din 19 iunie a.c. a C.C. al P.C.R., în problema ridicării gradului de rentabilitate în întreprinderile și ramurile economice, s-a trasat sarcina ca, după încheierea primului semestru, toate ministerele și unitățile lor subordonate, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, să analizeze în colegii, în comitetele de direcție, măsurile concrete pentru creșterea eficienței economice, reducerea cheltuielilor de producție și sporirea productivității muncii. O întrebare se impune cu acuitate : ce resurse au fost depistate în urma analizelor întocmite și în ce măsură ele reflectă posibilitățile maxime interne ale întreprinderilor ? De asemenea, pe ce căi aceste resurse și posibilități vor fi valorificate în circuitul economiei naționale ?în ancheta pe această temă, pe care am întreprins-o de curînd, punctul de pornire l-a constituit MINISTERUL PETROLULUI. De la început trebuie spus că analiza întreprinsă aici s-a împletit cu studiile de adîn- ;ire a organizării științifice a producției și a muncii și a acțiunii de rentabilizare, ceea ce nu numai că a conferit realism și finalitate în fructificarea posibilităților de reducere suplimentară a cheltuielilor de producție, dar a asigurat convergența tuturor eforturilor spre ridicarea, în continuare, a eficienței activității economice.— Pe ansamblu — preciza tov. I. Stamatoiu, directorul Direcției plan financiar, a Ministerului Petrolului — s-a stabilit că. în semestrul II 1968, unitățile din acest sector vor putea diminua cheltuielile materiale de producție cu peste 30 milioane lei, iar în anul viitor cu încă 400 milioane lei.La depistarea acestor substanțiale și certe economii, fără a neglija meritele celorlalte unități, trebuie evidențiată în mod deosebit contribuția

trusturilor și întreprinderilor din cadrul direcțiilor generale de foraj extracție țiței, gaz metan — Mediaș și de prelucrarea țițeiului. Iar dintre acestea se detașează net Trustul de foraj extracție din Pitești și cel similar din Ploiești. La prima unitate s-a ajuns la concluzia că, încă în acest semestru, cheltuielile materiale de producție se vor putea diminua cu peste 4,1 milioane lei, urmînd ca în 1969 să se realizeze o reducere milioanePentru eficiență măsurilor preconizate pe prim plan se află diminuarea cheltuielilor pentru amortizarea mijloacelor fixe și reducerea substanțială a consumurilor specifice de materii și materiale. Scăderea volumului a- mortizărilor se va realiza — în principal — prin casarea utilajelor ajunse Ia limita de folosință și intensificarea acțiunii de redistribuire a celor inactive. în ceea ce privește reducerea consumurilor, s-au și luat măsuri organizatorice pentru transportul și depozitarea corespunzătoare a țevilor de extracție și a prăjinilor de pompare, paralel cu aplicarea unor procedee de re- condiționare și refolosire a lor. In același timp. în sectorul mecanic- transporturi, analizîndu-se 13 norme de consum, s-au găsit posibilități de reducere substanțială a 8 din ele. Prin toate aceste măsuri, trustul din Pitești va diminua în proporție considerabilă dotația pe care o mai primește de la bugetul statului, a- propiind momentul renunțării definitive la fondurile bănești respective.Efecte finale asemănătoare se vor consemna și la Trustul de extracție Ploiești. în unitățile sale, în a doua jumătate a anului în curs. cheltuielile materiale de producție se vor micșora cu 2,5 milioane lei. Mai ales, prin creș-

suplimentară de peste 58 lei.atingerea acestor cote de economică. în „arsenalul"

terea producției de țiței și merciabile, care va genera în acest an și altele de zeci de milioane lei în 1969 și anii următori. Dar, economii se vor realiza și prin acțiunea directă asupra elementelor componente ale prețului de cost, folosindu-se procedee adecvate de reducere folosirea lui. De tov. ing. șefului serviciului de științifică a producției și a muncii din Direcția generală foraj-extrac- tie țiței, utilizarea rațională a tubingului se va extinde la nivelul tuturor unităților subordonate și. în acest fel, se va putea renunța la a- provizionarea cu 2 000 tone tubing, cheltuielile diminuîndu-se cu circa 10 milioane lei.Se pare că de aceleași preocupări este animat și MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE. în această ramură, așa după cum ne relata tov. Ion Bulduș, director adjunct al Direcției plan financiar și preturi din M.I.A., volumul economiilor suplimentare ce vor putea fi realizate — prin reducerea cheltuielilor materiale de producție — s-ar ridica la un nivel satisfăcător. Iar valorificarea acestor resurse. în timp — semestrul II 1968. anii 1969 și 1970 — ar reprezenta, de asemenea, posibilitățile reale și, probabil, toate rezervele interne de care dispun întreprinderile. De pildă, analiza cheltuielilor materiale de producție, desfășurată în unitățile din subordinea Direcției generale a industriei conservelor, a stabilit că în semestrul II a.c. se vor putea obține economii suplimentare însumînd aproape 3 milioane lei, urmînd ca, în 1969 și 1970. cuantumul lor să se ridice la 4,7 milioane lei și, respectiv, 5 milioane Iei. Problema care se pune este : fără a se știrbi cîtuși de puțin calitatea produselor, acestea oare resursele maxime de
ii ordinea zilei m agricultura:

gaze co- economii
a consumurilor specifice și mai judicioasă a tubingu- altfel, așa cum ne spunea Gheorghe Tudor, adjunct al organizare

sînt dimi-
'■

GOSPODĂRIREA rațională
A RESURSELOR FURAJERE

Creșterea continuă a producției de carne, lapte și alte produse este în cea mai mare parte condiționată de asigurarea furajelor. Pe lingă nutrețurile rezultate ea produse principale de pe pajiștile permanente și din cultivarea diferitelor plante, o contribuție importantă la acoperirea nevoilor de hrană a animalelor o au furajele suplimentare obținute din culturile duble, din vegetația ierboasă a pădurilor, produsele secundare agricole, deșeurile de la ^stațiile de condiționat semințele, reziduurile de la industriile alimentare, de la abatoare și altele. In totalitatea lor a- ceste resurse furajere reprezintă o cantitate imensă de substanță organică, care poate fi valorificată de a- nimale. Utilizarea în hrana animalelor a nutrețurilor suplimentare nu se face întotdeauna corespunzător, fie datorită conținutului prea ridicat de celuloză, din care cauză sînt greu digestibile și in mare parte rămîn neconsumate, fie datorită conținutului ridicat de apă, motiv pentru care sînt ușor alterabile.Măsurile tehnico-organizatorice luate în ultimii ani și, mai ales, trecerea treptată la dezvoltarea producției de nutrețuri combinate și la chimizarea furajelor creează premisele valorificării integrale a tuturor resurselor furajere în scopul îndeplinirii planurilor anuale și de perspectivă din sectorul zootehnic.Pentru valorificarea deplină a furajelor verzi, inclusiv a celor care se produc ocazional în sezonul de toamnă, este recomandabil să se intervină cu măsuri organizatorice și tehnice prin care să se reducă pierderile de substanțe nutritive la trans- formarea lor în fin și în siloz. Există multiple posibilități ca abundența de masă verde să acopere integral cerințele animalelor. Subliniez în mod deosebit valoarea hrănitoare excepțională pe care o are otava produsă pe pajiștile permanente, pe lucernie- re și trifoiști, considerent _ pentru care se recomandă să fie strînsă cu multă grijă și uscată fără pierderi. Datorită conținutului ridicat de proteine și de vitamine, finul din otavă poate fi utilizat pentru prevenirea bolilor de carență și în alimentația animalelor cu o mare valoare zootehnică. Iată de ce se recomandă să se aplice metodele eficiente recomandate pentru evitarea pierderilor, folosirea mijloacelor de uscare existente și depozitarea corespunzătoare.Deosebit de avantajos este ca furajele verzi, cum sînt cele rezultate din culturile duble, să se valorifice în primul rînd prin însilozare. Unele din plantele verzi : leguminoasele, rogozurile și diferite alte buruieni, pot fi însilozate prin aplicarea unor metode simple. Experiențele întreprinse demonstrează că sînt deosebit de avantajoase metodele de însilozare bazate pe reducerea umidității, prin pălirea la soare sau prin amestec cu furaje uscate cum ar fi pleava

Prof. dr. docent Gh. BAIA
director științific,

Institutul de cercetări zootehnice

sau paiele tocate. Rezultate bune se obțin și prin adaosurile de melasă, repartizate uniform, prin stropire, în masa nutrețului, pe măsura introducerii acestuia în silozuri ; folosirea diferitelor preparate chimice sau biologice etc.Este de mare importanță folosirea vegetației abundente din această toamnă pentru crearea unor rezerve de nutrețuri însilozate care să fie folosite în primăvara și vara anului viitor sau chiar peste cîțiva ani. în acest caz, in fiecare unitate agricolă socialistă este necesar să se organizeze campania însilozărilor de toamnă în așa mod îneît să nu rămînă nici un fir de iarbă și nici o buruiană nevalorificată.Una dintre cele mai mari resurse de furaje 0 reprezintă deșeurile din agricultură : cocenii de porumb, paiele, pleava, care prin metode adecvate de preparare pot fi valorificate cu randamente ridicate în hrana animalelor. Prin întîrzierea recoltării, cocenii pierd prospețimea și o mare parte din valoarea lor nutritivă sub acțiunea ploilor și a vîntului. Pierderile pot fi recuperate dacă cocenii de porumb se recoltează fără întîr- ziere, cînd planta încă nu și-a pierdut prea mult din suculentă și frunze. O metodă eficientă de valorificare a cocenilor de porumb constă în însilozarea lor în amestec cu plante suculente, prin adaos de apă saramurată. melasă, sau de diferite borhoturi umede. în unele unități nu se respectă aceste indicații la însilozarea cocenilor, din care cauză a- tunci cînd aceștia sînt prea uscați se degradează prin mucegăire și cara- melizare. Cocenii de porumb care rămîn neînsilozați se pot folosi în stare tocată și înmuiați cu saramură, cu apă melasată, cu borhoturi umede sau cu diferite furaje suculente. Rezultatele obținute sînt și mai . dacă cocenii umectați se lasă zine unde se produce și o fermentație Iactică, ceea ce le mă un gust și miros plăcut.
bune în ba- ușoară impri- ___ __  „___T_______ __ ,_________ mărin- du-se astfel gradul de consumabili- tate.Una dintre cele mai bune metode de valorificare a cocenilor ca și a ciocăiăilor de porumb, constă carea și măcinarea acestora, folosirea lor sub formă de combinat pentru animale. în turile combinate, cocenii și ciocălăii de porumb alcătuiesc componentul energetic principal. Pentru completarea proteinei se pot folosi substanțele azotate sintetice, produse pe cale industrială, cum este ureea. In unele

în to- apoi nutret nutre-

țări cu zootehnie avansată substanțele azotate sintetice se folosesc ca înlocuitori de proteine în cantități mari, de ordinul milioanelor de tone.Pentru îmbunătățirea calității proteinei din nutrețurile combinate, alcătuite pe bază de coceni și ciocălăi de porumb, ca și pentru asigurarea vitaminei A, se apelează la cantități mici de făină de lucerna, la care se mai adaugă un premix mineral și biostimulator. Prin folosirea acestora în hrana taurinelor puse la îngrășat s-a obținut un spor mediu de creștere zilnică în greutate vie egal cu 1 kg. consumul specific fiind de numai 5.52 unități nutritive pe kg de soor. Rezultate tot atît de bune se obțin cu aceste furaje și la îngră- șarea ovinelor. Este ușor de imaginat cît de mare însemnătate economică are valorificarea, pe această cale, a celor peste 15 milioane tone coceni și ciocălăi de porumb, care se obțin anual.Se pot utiliza rațional și alte produse secundare din agricultură, cum sînt semințele de buruieni împreună cu grăuntele de cereale și boabele de leguminoase nedezvoltate, pleava de leguminoase, pălăriile de floarea- soarelui etc. Un mare cîștig se realizează prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație a reziduurilor furajere. Asemenea îmbunătățiri, se impun în unele fabrici de ulei de floarea-soarelui pentru reducerea procentului de celuloză și implicit creșterea procentului de proteină din șroturi. Unele reziduuri industriale, cum sînt borhoturile de la fabricile de zahăr, pot fi valorificate mai eficient prin ridicarea conținutului de azot., aplicînd procedeul cunoscut de amonizare. fie cu ajutorul apelor.a- moniacale proaspete, niac gazos Prin acest conținutul teînei echivalente, de 2—3 ori. apro- piindu-1 de al mazării boabe, ceea ce constituie fără îndoială un mare a- vantaj, cunoscut fiind deficitul balanței furajelor proteice.Există deci o sumedenie de resurse furajere suplimentare, care pot fi valorificate mult mai eficient decît pînă în prezent. Pentru realizarea acestui deziderat este necesar să fie intensificate lucrările de construcție la viitorul centru republican de cercetări si aplicații didactice pentru tehnologia furajelor «1 alimentație, dotarea acestuia cu utilaje moderne, astfel ca să se poată studia și aulica tehnologiile de prelucrare a materiilor prime furajere din tară la nivelul științei si tehnicii mondiale.Valorificarea rațională a tuturor resurselor furajere în fiecare întreprindere agricolă de stat și cooperativă agricolă, aplicarea metodelor de lucru avansate de recoltare și preparare constituie imperativul dezvoltării și rentabilizării zootehniei.

nuare a cheltuielilor materiale de producție, pe ansamblul direcției generale amintite ?întrebarea se justifică dintr-un dublu punct de vedere. Mai întîi, după cum am fost informați, cuantumul reducerii cheltuielilor materiale de producție s-a fixat pe baza rezultatelor obținute și evidențiate de unitățile subordonate direcției generale amintite la un moment dat. Așa stînd lucrurile, desigur, este extrem de puțin pentru o direcție generală tutelară. Apoi, chiar datele comunicate reflectă ele real rezervele întreprinderilor ? Bunăoară, în unele unități economice, așa cum este cazul fabricii de conserve „Flora", în semestrul II 1968 nu s-au putut reduce nici măcar cu un singur leu cheltuielile materiale de producție. Iar, în urma unei recente analize efectuate, de Ministerului concluzia că întreprindere junsuri. atît resurselor materiale de care dispune, cît și referitor la evidențierea corectă a rezultatelor.Să ne oprim la modul în care s-au evidențiat și s-au raportat rezultatele financiare la „Flora". în intervalul 1 ianuarie 1967 — 31 mai 1968, la consumul de materii prime și materiale auxiliare, întreprinderea a raportat realizarea unei economii de aproape 2 milioane lei. Or, din verificarea amintită s-a desprins că, în realitate, se obținuse o economie mult mai mare — de peste 4,2 milioane lei. Ce a determinat această tăinuire a unor rezultate financiare favorabile ?— Pe de o parte, ne-a răspuns tov. M. Caiman, controlor revizor șef în Direcția de control și revizie pentru Municipiul București, în acest mod se poate camufla — în totalul prețului de cost — existența unor cheltuieli neeconomicoase sau depășirea prevederilor la alte elemente de cheltuieli. Pe de altă parte, ne- fiind raportate, economiile realizate nu pot fi luate în considerație atunci cînd -se întocmesc următoarele planuri financiare.Aceste .economii s-au obținut prin includerea în procesul de fabricație a unor cantități de materii și materiale auxiliare cu mult sub cele prevăzute în normele de consum aprobate de M.I.A. în același timp, întreprinderea nu a elaborat norme uzinale la acele produse la care s-au realizat, cu regularitate, la unele materii prime, consumuri mai mici. Apoi, între cantitățile înscrise în rapoartele de fabricație și bonurile de consum zilnic nu există concordantă, iar la baza contabilității nu stau a- ceste bonuri, ci procesele verbale întocmite la sfîrșitul lunii după rapoartele de fabricație. Și toate acestea în condițiile în care au avut loc pierderi. Ne-am adresat tov. Ion Sgon- dea, directorul adjunct al întreprinderii, care ne-a spus :— Pînă de curînd. într-adevăr. nu aveam prea multe lucruri cu care să ne lăudăm. Există însă posibilități certe de a reveni printre unitățile cu activitate ireproșabilă. Și a- ceasta prin aprovizionarea cu materie primă de la unitățile apropiate, prin operativitate în prelucrarea a- cesteia și respectarea strictă a consumurilor specifice și a rețetarelor, înlăturînd pierderile de oriceDirectorul adjunct a expus din hotărîrile comitetului de tie, ale întregului colectiv de brica de conserve „Flora" - se vor aplica de-acum înainte. Evident. această poziție trebuie apreciată ca atare. O singură nelămurire avem : măsurile preconizate nu au nici o eficientă practică la fabrica de conserve „Flora" și în scriptele forului său tutelar ?
Dan MATEESCU

organele de control ale Finanțelor, s-a ajuns ia în această importantă există numeroase nea- în domeniul folosirii

de și altele. Efor- colectivului de au permis ca planul de producție pe 8 luni să fie realizat cu 10 •' zile mai devreme, depășin- du-se cu circa 21 la sută nivelul aceleiași perioade din anul trecut. Producția sporită s-a obținut în condițiile in care cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au înregistrat o scădere de25.4 lei față de prevederi, ceea ce a condus la realizarea a 1,5 milioane lei beneficii suplimentare. La export s-au livrat peste plan 131,6 tone armături din fontă și alamă, iar pînă la sfîrșitul anului vomI mai da în plus la export circa 271 tone de armături din fontă. O atenție deosebită am acordat producției de aspersoare ce intră în componența echipamentului de irigații prin asper- siune.Rezultatele au la bază, mai întîi, utilizarea cu randamente tot mai mari a mijloacelor tehnice din turnătorie. Dacă, semestru al cut indicele zare al lor50.5 Ia sută, în aceeași perioadă a anului acesta, nivelul s-a ridicat la 76 Ia sută. Această ascensiune a indicilor de utilizare se datorează în principal schimbării rețetei materialului din care se realizează creuzetele și a metodei de confecționare a acestora, care asigură o durabilitate mult mai mare în funcționare. în continuare pe baza unei convenții încheiate cu serviciul de cercetări al Fabricii de porțelan din Cluj, se caută noi materiale și rețete necesare confecționării creuzetelor, încă în acest an nădăjduim să valorificăm cu eficiență și siguranță în exploatare soluțiile oferite de colaborarea științifică cu întreprinderea amintităUn accent principal am pus și pe buna funcționare a conveierului — utilaj ho- tărîtor în producția turnătoriei. L-am echipat cu S.D.V-urile necesare, am

în primul anului tre- de utili- a fost de

ixiîj/u

fei, unele direc- la fa-- care

în cazul borhoturilor fie prin tratare cu amo- în cazul borhotului uscat, procedeu se poate ridica de azot, respectiv al pro-

pus la punct mașinile de format mecanice și oalele de turnare; indicele de utilizare a conveierului s-a ridicat de la 43,4 la sută în anul trecut la 78,8 la sută în prezent. Ar fi inexact dacă am omite că formatorii și turnătorii de la conveier și-au însușit temeinic tehnologia de formare și turnare, factor de mare importanță pentru creșterea productivității

țin calitatea operațiilor respective. Important este că îmbunătățirea activității în acest domeniu s-a făcut prin reducerea timpului de reglare a mijloacelor tehnice, ceea ce reprezintă o altă rezervă apreciabilă de creștere a cantităților de piese prelucrate. în acest scop, s-au luat măsuri de sporire a parcului de S.D.V.-uri pentru ca pregătirea reglajelor să aibă loc
Tribuna experienței înaintate

Căi de creștere a 
randamentului

utilajelor

muncii și îmbunătățirea calității pieselor. în același timp, a crescut și indicele de utilizare a instalației de sablare la 68,4 la sută, în loc de 54,2 la sută, cît era anul trecut. De asemenea, am asigurat o largă și completă utilizare a mașinilor de executat miezuri prin pușcare cu aer comprimat. Toate aceste măsuri și acțiuni au creat condiții pentru depășirea cu circa 21 la sută a producției de piese turnate fată de proiectul de dezvoltare a turnătoriei.Era strict necesar să cordăm o atenție sporită funcționării continue, randamente superioare,utilajelor de mare productivitate din secția de prelucrări mecanice. Anul a- cesta s-a trecut la reorganizarea și întărirea cu cadre de muncitori bine pregătiți a secției de întreținere, asigurîndu-se astfel respectarea întocmai a graficului reviziilor și reparațiilor, efectuîndu-se intervenții prompte în cazul defecțiunilor accidentale, fără a se neglija cîtuși de pu-

a-la a

din timp, eșalonat, evitîn- du-se aglomerările de operații. în felul acesta, durata majorității reglajelor s-a redus la jumătate din timpul acordat prin norme.Dar nu ne-am oprit aici. Acum ne ocupăm de lotizarea produselor pe tipo- dimensiuni în cadrul unui trimestru, astfel ca numărul de reglaje să se reducă la minimum. Lotizarea aceasta pretinde, bineînțeles, crearea unui decalaj corespunzător între secțiile turnătorie și montaj și o producție ritmică, turi complete, ția turnătorie, orice eventuală re creează deranjamente în secția de prelucrare. Prin unele măsuri de acest gen și prin justa programare a lucrului pe schimburi și în cadrul schimburilor, indicele de utilizare a mașinilor Ia prelucrări s-a ridicat la 72,6 Ia sută din fondul de timp calendaristic. La strungurile automate și la agregatele și mașinile semiautomate de mare productivitate, speci-

, în lo- în sec- întrucît abate-

fice fabricației de robinete, acest indice este de peste 80 la sută. Bineînțeles, că în această acțiune nu putem să subestimăm efectele aplicării unui sistem progresiv de premiere a mașiniștilor și reglorilor în funcție de cantitate, calitate și scurtarea duratei reglajelor.Un ’ giu : pune mare nul trecut, în mestru, 8,6 la sută din reperele fabricate au fost re- butate, în 8 an procentul scăzut la 4,8Rezultatele depind numai de noi, ci și de colectivele altor întreprinderi cu care colaborăm. Ridic această chestiune fiindcă în momentul de față întîmpinăm unele greutăți. întreprinderea minieră Orșova ne livrează uneori cuarțită și marșali- tă, ce se utilizează pentru confecționarea creuzetelor cuptoarelor cu inducție, necorespunzătoare din punct de vedere al purității chimice. Socotim că ar fi necesar ca direcția tutelară din Ministerul Minelor să analizeze necesitatea dotării acestei întreprinderi cu utilajele necesare producerii unor cuarțite și mar- șalite de calitate. în fabricația noastră folosim fonta nouă cu conținut mangan sub 0,5 la sută, zina „Victoria" Călan manifestat multă dine față de cererile noastre în acest sens, livrîn- du-ne fontă de calitate corespunzătoare. Totuși, problema nu este rezolvată întru totul. Cerem Ministerului Industriei Metalurgice să analizeze posibilitatea elaborării, în mod curent, a fontei F. K. 2 cu conținut de mangan de sub 0,5 la sută. O întrebare : întreprinderea „Mașini-im- port“ va urgenta contractarea utilajelor cerute de noi încă în anul trecut și care sînt absolut necesare pentru creșterea producției de armături în scopul satisfacerii necesarului intern și de export ? întrucît producția noastră creste substanțial în 1969. utilajele solicitate ne sînt absolut necesare încă de la începutul anului viitor.

alt succes de presti- sîntem pecapătde rebut. cale de a procentului Dacă în a- primul șeluni din acest de rebut a la sută.viitoare nu

și de U- a solicitu-
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Rodnic bilanț

al industriei
Capitalei

în perioada 1 ianuarie— 
31 august a. c. pe ansamblul 
industriei Capitalei planul 
producției globale a fost rea
lizat în proporție de 100,9 la 
sută, iar planul producției 
marfă vîndută și încasată în 
proporție de 101,4 la sută.

Cu 0,8 la sută a fost depășit 
planul productivității muncii 
pe salariat, realizîndu-se pe 
această cale 74 la sută din 
sporul producției globale față 
de perioada corespunzătoare 
a anului precedent.

în cele 8 luni care au tre
cut din acest an, întreprinde
rile industriale din municipiul 
București au depășit cu 8,1 
la sută valoarea contractelor 
scadente la livrări pentru ex
port.

de îngrășăminte
(Urmare din pag. I)bilă. Alături de aceasta, se impun eforturi mult sporite pentru ridicarea calificării personalului și specializarea lui, chestiune de cea mai mar'e importanță pentru perfecționarea activității combinatului. Tehnicitatea superioară și gradul ridicat de automatizare a instalațiilor implică nevoia ca majoritatea muncitorilor să aibă o calificare înaltă, pentru ca ei să cunoască aprofundat caracteristicile utilajului și aparaturii, a proceselor tehnologice. Măsuri concrete, organizatorice și politice, se impun în vederea respectării întocmai a disciplinei tehnologice și de muncă, domeniu în care mai încă multe de făcut la această tate a industriei chimice.Dacă am creionat, pe scurt, junsurile de la combinatele Craiova și Tr. Măgurele se poate vedea că ele nu sînt inevitabile. Cît mai operativ, ele trebuie să urmeze exemplul colectivelor din celelalte întreprinderi din această ramură. Combinatul de îngrășăminte a- zotoase de Ia Piatra Neamț a realizat, peste prevederile planului pe opt luni, circa 1 800 tone îngrășăminte, cel de la Tg. Mureș — 1610 tone, iar Combinatul chimic Făgăraș

sînt uni-
nea- din

VRANCEA-TINUT RACORDAT LA
ÎNNOIRILOR SOCIALISTEPULSUL

(Urmare din pag. 1)

pîrîu intrat definitiv în is
toria românilor, autoca
mioanele cară mii și mii de 
metri cubi. în singurătatea 
muntelui a pătruns între
gul arsenal al tehnicii fo
restiere — fierăstraiele 
mecanice, funicularele, o 
rețea de cabane pentru lu
crătorii forestieri, o bază 
auto puternică — și, mai 
ales, principiile unei ex
ploatări raționale, care să elibereze pădurea de spec
trul sufocărilor biologice, 
dar, în același timp, să o 
ajute să se regenereze. A- 
nual, numai în această zonă 
geografică a Vrancei se 
plantează sute de hectare 
de pădure, cu deosebire în 
locurile unde muntele, 
spălat pînă la piatră sură, 
pînă la masivul de sare, 
refuză orice vegetație. Un 
inginer ne povestea că. în această competiție „care 
pe care", omul a trebuit să 
facă apel la toată pregă
tirea. la ingeniozitatea 
Un număr însemnat 
puieți au fost dislocați 
pepiniere cu pămînt
tot. rădăcinile și pămîntul 
in care s-au dezvoltat au 
fost puse în pungi de po-

sa
de 

din 
cu

lietilenă și „marfa" aceasta 
de preț, fragilă, a fost a- 
dusă cu maximă grijă peste 
coclauri și dăruită munte
lui. Uneori, masivii se lasă 
învinși; alteori, nu. Atunci, 
totul se reia de la capăt și 
bătălia nu cunoaște decît 
o singură țintă : victoria. 
Pentru ca stejarul, moli
dul, pinul, fagul să acopere 
peste tot pereții drepți de 
piatră, pentru ca legenda 
codrilor străvechi să fie 
reînnodată ; acolo unde a- 
proape că memoria locuri
lor uitase de existența pă
durii, a fost nevoie de o 
concentrare deosebită a 
forțelor, a inteligenței. 
Rîurile și pîrîurlle au 
corectate, obligate să 
un curs cît mai puțin 
lent. S-au construit 
raje, canale. Piatra a 
obligată să „lucreze"

fost

ba- 
fost 

în 
slujba munților de piatră. 
Travaliul a antrenat for
țele latente 
Milcovului șt 
roasa armată 
lor forestieri, 
lor de la drumuri și plan
tări, amenajări, se consti
tuie tocmai din locuitorii 
ce trăiesc în valea largă a 
Milcovului.

Coborîm din munte în
soțind o coloană de autoca-

de pe valea 
azi nume- 

a muncitori- 
a lucrători-

mioane pline cu bușteni. 
„Ăștia merg la export, în 
Italia, din ăștia se va face 
mobilă la Combinatul de 
industrializare a lemnului 
de la Focșani, ăștia merg 
la fabrica de la Gugești, 
pentru placaj..." Afirmația, 
în laconismul ei, izbutește 
să surprindă concretizarea 
întregului efort. Grija care 
se dă azi acestei mari bo
gății a țării — lemnul — 
preocuparea statornică de 
a folosi chibzuit toate sur
sele pentru punerea lui în 
valoare a determinat o re
acție în lanț, prefigurînd 
prefaceri de esență 
jos, la așezările de 
poala muntelui.

Focșanii au trăit zeci și zeci de ani sub zodia ne
goțului cu vin și struguri. 
Azi, Foșcanii, de la com
binatul amintit, trimit a- 
nual cu adresa directă — 
in țară sau peste ho
tare — 23 000 de garnituri 
de mobilă. (La mai puțin 
de doi ani de la punerea 
în funcțiune, prin 1964, 
combinatul a ajuns la ca
pacitatea proiectată — 
15 000 de garnituri anual,

■ pentru ca. acum, să 
bilească performanța 
23 000 !). Arhitecturii 
derne a combinatului

pînă 
sub

sta- 
de 

mo- 
i se

adaugă în prezent o la 
de modernă fabrică 
P.F.L. cu o capacitate 
circa 90 000 mc anual. Din 
fostele bazine înfundate, 
accesibile cu ani în urmă 
doar fiarelor sălbatice, din 
zonele acestea, unde socia
lismul a întronat definitiv 
noi tradiții, lemnul pădurii 
parcurge un proces adesea 
spectaculos și se întoarce 
la om în ipostazele cele mai 
diverse și folositoare.

Cineva afirma odată că 
dacă universul și-ar face 
un muzeu al ingeniozității, 
apoi aici fără doar și poate 
că va trebui trimis și lacă
tul străvechi al vrînceanu- 
lui, mai precis o broască 
de la poarta ogrăzii, toată 
din lemn, cu cheie uriașă 
din lemn, cu zăvoare com
plicate din lemn. Meșteșu
gul vrîncenilor — de la 
știința cu care își înfloresc 
ciobanii bîta și pînă la 
neîntrecuții meșteri de la 
Nereju care izbutesc, după 
un secular obicei. să i- 
vească măști uluitoare prin 
cromatismul și puterea de 
expresie — a fost recunos
cut și prețuit din totdea
una. Putința de afirmare 
completă a acestor aptitu
dini a ratificat-o definitiv 
timpul nostru socialist.

fel de de

2193 tone. Este meritul colectivelor de aici, al comitetelor de direcție, organizațiilor de partid, care s-au situat în fruntea eforturilor și a preocupărilor pentru a da economiei naționale cantități sporite de îngrășăminte. în ce mod au procedat ele și ce soluții au folosit în producție ?— Stricta încadrare în tehnologia de lucru si asigurarea unei maxime stabilități în funcționarea instalațiilor reprezintă pentru noi instrumente sigure în vederea realizării indicatorilor proiectați ai noilor fabrici — ne-a precizat ing. Vasile Urdea, director tehnic al combinatului din Tg.La rîndul de amoniu, adăugat că chibzuite, care au asigurat cuplarea „din mers" a instalațiilor noi cu cele în funcțiune, a permis depășirea planului de producție cu 3,3 milioane lei. Colectivul de aici socotește că nu au fost epuizate încă toate posibilitățile, toate rezervele de creștere a producției de îngrășăminte chimice.— Cu toate că și la capacitățile din prima etapă am întîmpinat unele greutăți din lipsa unei instalații de tratare a apei, o asemenea instalație nu a fost realizată nici în etapa a doua, deși producția s-a triplat — ne-a spus șeful secției. O ofertă există de anul trecut, dar întîrzie nejustificat elaborarea studiului teh- nico-economic și contractarea utilajului. Nici azi nu cunoaștem cînd va putea fi amenajată o astfel de instalație. extrem de necesară pentru menținerea producției permanent la un nivel constant și creșterea ei sistematică.? ,Ne-am adresat și tov. ing. Tănase Zaharescu, directorul general al direcției de resort din Ministerul Industriei Chimice, care ne-a relatat:— La începutul lunii august, colegiul ministerului a examinat special stadiul înfăptuirii planurilor de măsuri preconizate cu un an în urmă pentru redresarea producției la combinatele de Ia Craiova și Tr. Măgurele. Cu acest prilej, s-a ajuns la concluzia că. în ce privește combinatul de la Tr. Măgurele, prin aplicarea programului de acțiune existent, completat și aprobat de colegiu. se va putea asigura menținerea unui nivel constant al producției, care apoi să fie ridicat treptat. în așa fel îneît în cursul anului viitor toate fabricile în funcțiune din combinat să-și atingă capacitatea de proiect, iar în anul următor să realizeze și ceilalți indicatori tehnico- economici proiectați. Perspective favorabile sînt și la combinatul din Craiova...Deci, stă în puterea ministerului, a colectivelor din cele două combinate să redreseze mersul producției. Este necesară însă o intervenție mai hotărîtă din partea Ministerului Industriei Chimice pentru îndeplinirea exemplară a măsurilor preconizate, în așa fel îneît volumul producției de îngrășăminte chimice să crească corespunzător sarcinilor trasate de partid în acest domeniu și fondurilor de investiții mari alocate nentru dezvoltarea acestei ramuri. Economia națională, agricultura au nevoie de o producție efectivă de îngrășăminte în cantități tot mai mari, de bună calitate și la un preț de cost cît mai scăzut

Mureș.său. șeful secției azotat ing. Jelesneac Oleg, a aplicarea unor măsuri
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REPERUL FILOZOFIC Lucrările „Colocviului „FAMILIA

MM TINEREI GENERAȚII
'de ecuații funcționale"

(Urmare din pag. I)decît exprimarea instinctului. în realitate, oricine se ostenește să răsfoiască corespondența lui Matisse și scrisorile lui Kandinski își dă seama că operele lor pornesc de la însușirea unei anumite culturi filozofice, de care, de altfel, nu s-a dispensat nici un mare reprezentant al artei moderne. A reduce arta plastică la pură vi- zualitate este o atitudine anacronică. Care sînt deci criteriile de judecată a calității artistice ? Nu apreciem o lucrare numai în funcție de felul cum este pus roșul lîngă verde sau stratul de lemn lingă cel de metal; ne interesează în cel mai înalt grad măsura în care ea exprimă gîndirea, universul lăuntric, participarea efectivă a artistului. Acest conținut de idei și sentimente poate fi exprimat în modalitățile cele mai diverse : îl exprimă și Diego Rivera în muralismul mexican, și „Guernica" lui Picasso sau picturile lui Fernand Leger, cu mijloace cubiste.Unii comentatori ai lui Brâncuși — 
a spus vorbitorul în continuare — au răspîndit falsa impresie că arta marelui sculptor român ar fi produsul exclusiv al instinctului său spontan. Mi se pare că este vorba aci fie de insuficientă cunoaștere a faptelor, fie de o proastă interpretare a lor. Brâncuși n-a fost nici pe departe un incult, care din nostalgie pentru pămîntul natal — cum s-a spus — sculpta stîlpi asemănători cu stîlpii cerdacurilor din Gorj. El era reprezentantul unei filozofii a țăranului român, îmbogățită prin cunoașterea temeinică a rezultatelor gîndirii culte contemporane. De altfel, cum spuneam, toți marii creatori ai artei moderne s-au justificat filozofic — chiar și cei pe care-i numim „naivi" sau „primitivi". E o eroare să se confunde sinceritatea cu elementarul ; această eroare i-a făcut pe unii să vadă în cultură... o primejdie pentru artist, pentru puritatea sa originară. O asemenea prejudecată ne îndepărtează de esența artistică a creației moderne, care nu trebuie să se rezume la a secreta senzații, ci în primul rînd trebuie să fie o manifestare ideologică, filozofică, în legătură cu problematica zilelor noastre".Criticul SILVIAN IOSIFESCU s-a referit, la rîndul său, la inconsistența argumentelor menite să justifice spontaneismul în artă, punerea între paranteze a culturii : „Era cîndva 

o formulă la modă printre semi- docți. Tindea să „înnobileze" idio- sincrazia față de cultură. Circula teza că înmagazinarea culturii l-ar „falsifica" pe artist, i-ar știrbi originalitatea. Aceasta era o moștenire a romantismului, a concepției romantice despre geniul înnăscut și unic, care izbucnește vulcanic fără predecesori și fără urmași. Mai de curînd am auzit o altă justificare a aceleiași teorii — și qnume că în condițiile creșterii imense a cantității de informații, e imposibil să te ții la curent cu toate datele culturii contemporane. De aci, concluzia bizară că, neputînd afla totul, e preferabil să nu știi nimic. Cine încearcă să aducă ceva nou și personal în artă trebuie să pornească întotdeauna de la ceva ; există un metabolism firesc între ceea ce dai și ceea ce primești. Acel student de Ia Facultatea de filologie (vorbesc din experiența mea de dascăl) care neglijează latura teoretică a învăță- mîntului se autolimitează la condiția unui om care va stăpîni limba, gramatica etc, dar nu se pregătește pentru a deveni un creator. Din păcate, se poate vorbi de minimalizarea teoreticului și la acei profesori care uită că învățămîntul filologic nu pregătește în special ghizi de turism.Scepticismul față de cultură — a continuat vorbitorul — apare cu a- tît mai perimat astăzi, cînd problemele generalizării filozofice stau în centrul atenției creatorilor de artă de pretutindeni. Nu sub forme pedante și solemne, ci ca o aspirație sau cel puțin ca o întrebare în sub- textul operelor.E cert că ar trebui să facem mai multe eforturi de a aplica la diversitatea realului posibilitățile enorme, metodologice și filozofice, ale marxismului. Reamintim frecvent — și e util — că această filozofie nu 
e un decalog, nici nu îngăduie simplificări, camuflarea dificultăților. Este însă insuficient să ne mărginim Ia astfel de considerații și să lăsăm să subziste hiatusul între ele și cercetările parțiale, la obiect. Hiatusul e evident în estetică, în teoria artei, poate și în lingvistică. Cred că l-ar putea constata și alți specialiști.Fără îndoială, nimeni nu poate, la ora de față, să urmărească absolut tot ceea ce se publică. De aceea trebuie subliniat caracterul predominant formativ al procesului de asimilare a culturii de către tineret".Explicînd ce înțelege prin ideea unei culturi de formație, SILVIAN IOSIFESCU a arătat că numai prin constituirea unei asemenea structuri spirituale proprii tînărul artist devine capabil să judece critic experiențele anterioare și să creeze ceva original. „Tinerii autori care, în ultimii ani, au tipărit cărți deosebit de interesante sînt în genere oameni cu un med personal de a gîndi, oameni capabili să redigereze experiențele veacului, cunoscîndu-le In adîncime. Cei care refac în mod „spontan" a- ceste experiențe, parcurgînd — cu o grabă de școlari care vor să treacă două clase într-un an — drumuri de mult străbătute, mi se pare că se înfundă vizibil".Actrița LEOPOLDINA BĂLĂNUȚĂ 
a vorbit despre urmările superficialității, ale lipsei unei baze solide de cultură filozofică : „La exigențele actuale, bunele intenții nu sînt suficiente, ele trebuie dublate de o foarte bună pregătire. Pentru generația mea, aceasta e o chestiune vitală. Prea adesea se vehiculează cuvinte fără a li se cunoaște înțelesul. Pentru unii, tot ce interpretează e parcă o apă și-un pămînt : seamănă lady Macbeth cu Veta, Shakespeare cu Brecht ș.a.m.d. în felul a- cesta nu poți fi tu însuți. Problema este ca tînărul artist la încheierea studiilor să cunoască nu doar un număr de titluri și subiecte, dar să poată răspunde pozitiv la întrebarea : Tu ce crezi despre cutare operă, despre cutare autor ?Cred că e necesară în primul rînd 
o bază de cultură clasică. Se știe, filozofia marxistă își trage seva din

tot ceea ce a creat umanitatea pînă acum. Nu sînt de nici un folos cî- teva formule generale, prinse din zbor, fără o cunoaștere temeinică a legăturii interne între idei. Marxismul devine un fundal permanent al creației doar printr-un efort de asimilare continuu, serios și profund, întîlnirile și discuțiile incidentale, lecturile grăbite și întîmplătoare nu ne ajută Ia aceasta, singura cale fiind studiul sistematic al operelor capitale, înțelegerea lor cît mai complexă. Pentru artist a gîndi marxist e o chestiune vitală, căci numai o asemenea însușire organică poate sluji creației. Actorul, trebuie să ne reamintim, interpretează un rol, ceea ce înseamnă că expune o apreciere, o judecată de valoare asupra conduitei personajului, îl vede în contextul social care l-a influențat și i-a conturat personalitatea. Pentru aceasta el apelează la marxism, punct stabil de referință și clarificare, atît a problemelor sociale cit și ale creației".Participanții la masa rotundă au subliniat — în acest sens — rolul deosebit de important al profesorilor, al cadrelor didactice. Tineretul are nevoie de mentori spirituali. Dar pentru ca o asemenea influență să devină reală și fertilă, între profesori și discipoli trebuie să se creeze o relație afectivă pe un fundament ideologic, cum se exprima ECATE- RINA OPROIU.Acest dialog începe a se stabili încă din liceu în cadrul cenaclurilor, ai revistelor școlare și al altor manifestări artistice, care trebuie să se desfășoare într-o atmosferă de înțelegere, de stimulare a talentului și gîndirii proprii a e- levilor, asigurîndu-se ținuta intelectuală și selecția autenticelor valori.După părerea ECATERINEI O- PROIU, în acest dialog sincer și deschis, fără formule tocite, trebuie pornit dinlăuntrul tineretului, de la ceea ce-1 preocupă, de la experiența autentică a noii generații. E nevoie ca fiecare generație de creatori să-și trăiască din plin viața, să participe activ la întregul proces de dezvoltare progresistă a societății. Fără autenticitatea acestei trăiri nu poate fi vorba de nici un fel de originalitate artistică. Apare tendința de a fi „ca alții" — fiindcă nu ești ca tine !„Marxismul nu este numai o teorie, e și un fel de a trăi viața epocii tale. Nu cred, de exemplu, că poate fi format un tineret marxist fără un cult frenetic al muncii. Există în tineret o putere extraordinară de a se dedica unei cauze. Cauza socialismului îi pune în față obiective, răspunderi sociale capabile să mobilizeze energiile. Tineretului artistic, pe lîngă însușirea teoretică a concepției marxiste, să-i solicităm mai intens energia într-o activitate practic creatoare, în cursul căreia să poată verifica și eficiența pregătirii sale teoretice. Să antrenăm, de pildă, tinerii, ' în activitatea unor studiouri teatrale, J să găsim, cu inventivitate, pentru 1 tinerii artiști plastici sarcini utile pe plan decorativ sau urbanistic etc.".Regizorul RADU PENCIULESCU s-a referit la aspectele etice ale formării tineretului artistic în spiritul ideologiei marxiste. „Ca să ajungi la esența marxismului trebuie să ai tărie de caracter, intransigență, capacitate de a te refuza oricărei exhibiții. într-o perioadă trecută, predarea teoriei marxiste în învățămîn- tul artistic a fost deseori minată de formalism. Erau uneori promovați si apreciați cei care știau pe dinafară cîteva precepte, ignorîndu-se specificul artei și al talentului. Or, marxismul nu are nimic comun cu frazele de conjunctură, el trebuie să constituie în creația artistului ceva însușit, propriu, organic. De aceea, cred că profesorul nu trebuie să o- [gj fere studentului-artist concluzii de-a gata rumegate, ci să-l aiute să foreze în adîncurile sale, să înlăture stavilele pe care le întîmpină, astfel îneît să-și dezvolte impetuos personalitatea. Actul artistic este un act de supremă iubire, ajunsă la culmile cele mai înalte, acolo unde aerul este altul, mai tare și mai pur. El presupune o ținută morală tenace, probitate, consecvență cu sine, cea mai deplină libertate a spiritului — și tocmai posibilitatea de a alege în cunoștință de cauză, de a acționa în virtutea unei absolute libertăți interioare constituie pe plan ideologic marele triumf al marxismului". RADU PENCIULESCU a subliniat că, spre a ajunge la o asemenea opțiune clară, tînărul artist trebuie să parcurgă el însuși experiența luptei de idei contemporane. „Există — a spus vorbitorul — un fel de fascinație a putreziciunilor, de care artistul se eliberează prin polemica deschisă, prin cercetare și contact direct în spirit critic. Am observat, în țările capitaliste pe care le-am vizitat, că unii tineri regizori, puși în situația de a alege între teatrul de bulevard și teatrul de idei, între teatrul burghez și teatrul care vorbește despre degringolada lumii burgheze, s-au situat în mod firesc pe pozițiile marxismului și le apără cu o mare rigoare. Această rigoare au dobîndi- t-o pe terenul polemicii, al afirmării valorilor înaintate în procesul dezbaterii de idei".Mai multi vorbitori au insistat a- supra necesității angrenării tineretului artistic în disputa de idei, vie, combativă, ca o condiție a formării sale ideologice. Nu devii marxist buchisind scolastic între patru pereți, ci participînd, angajîndu-te activ în confruntările esențiale ce a- nimă lumea contemporană. Cît de anacronice sînt expectativa estetizantă, dezangajarea în artă, o demonstrează chiar și preocupările din tabăra străină marxismului. „Am asistat recent la un colocviu cinematografic desfășurat în Italia — a spus ECATERINA OPROIU. Maio- ritatea participanților erau călugări franciscani, și ei discutau cu o rară violentă problema : a face o cinematografie a contestației sau a afirmației ? Erau de față numeroși cineaști și în sală domnea o atmosferă de efervescență. Iată încă o dovadă că artă neangajată nu există. A nu te angaja înseamnă a nu-ți trăi epoca.Angajarea presupune un climat combativ și în primul rînd o cauză pentru care se bate artistul, trepidația acestuia pentru un adevăr. într-un asemenea climat de aer tare, micile teribilisme se dizolvă, își pierd însemnătatea, atentia se îndreaptă spre lucrurile esențiale".Vorbitoarea a relevat misiunea de seamă ce, revine criticii în crearea acestui climat: „E necesară o dezba-

tere critică sinceră, curajoasă, fără stigmatizări, un schimb de opinii care să pornească de la dorința clarificării reciproce, între preopinenți aflați pe aceeași platformă principială marxistă. în critica noastră se resimt încă efectele unei anume inhibări, o teamă de a nu repeta greșelile sociologismului vulgar. Faptul că la un moment dat latura tematică și condiționarea socială a operei de artă au fost unilateralizate, și că asemenea exagerări trebuie excluse în viitor, nu înlătură nici primordialitatea conținutului, nici importanța cercetării sociologice (care de altfel se bucură în momentul de față de un interes enorm în întreaga lume). Pentru a evita idei sau cuvinte care ar putea să pară că sună vulgarizator, simplist, unii critici ajung la analize formaliste și au rețineri cînd este vorba să se pronunțe asupra conținutului unor creații prestigioase. Poți fi un critic profund și de bun gust și să nu fii de acord, de exemplu, cu filozofia lui Antonioni, cu punctul de vedere din care el înfățișează jocul aparențelor și al esențelor în lumea modernă. Totuși, unii critici nu cercetează în spirit critic universul de idei al filmelor lui Antonioni. Se ajunge astfel la snobism, la acceptarea unor valori în virtutea faimei, iar nu în urma reflecției personale și a gîndirii critice".Pentru educarea ideologică a tinerei generații de artiști, climatul de dezbatere, de înfruntare deschisă a părerilor, de cercetare obiectivă, fără „complexe" și păreri preconcepute, e esențial. Se știe că spiritul critic constituie oxigenul unei culturi.Marxismul e metoda de gîndire cea mai critică, el nu acceptă nici dogme, nici mituri, ci supune orice fenomen nou și orice opinie unei analize științifice. Din păcate, atît învățămîntul, cît și critica și estetica noastră, au preferat mult timp să se mențină mai ales în zona bătătorită și „sigură" a unor aspecte de mult clarificate pe baza marxismului, e- vitînd în bună măsură să abordeze problemele mai dificile ale artei moderne, a căror investigare pretinde capacitate de orientare independentă, un punct de vedere propriu, o foarte temeinică pregătire generală și de specialitate. A transmite tineretului un bagaj viu de gîndire marxistă înseamnă a-1 ajuta să-și formeze repere îndeosebi în acest domeniu, al creației moderne, care-i ridică probleme la tot pasul. RADU PEN- CIULESCU a împărtășit, în a- cest sens, o experiență pedagogică personală. Constatînd interesul studenților clasei sale de regie pentru dramaturgia modernă, el a or onus fiecăruia din cei 12 studenți să pregătească, la alegere, cîte una din piesele secolului nostru. Lucrul asupra textelor, studiul aprofundat și discuțiile purtate le-au dat posibilitatea să înțeleagă sensul unor experiențe sau curente pe care înainte le- cunoscuseră superficial’; și în âcelași, .timp le-au întărit, .capgcițateg ‘de a-și forma și apăra propriile convingeri artistice bazate pe filozofia marxistă.Pentru dascăli, ca și pentru discipoli, verificarea supremă a stăpîni- rii culturii filozofice marxiste o constituie transformarea ei într-un instrument permanent de cunoaștere și de cristalizare a drumurilor în creație. Cu această busolă tînărul artist poate păși, îndrăzneț, în căutarea noului, a tărîmurilor încă neumblate, spre care-1 cheamă actualitatea vieții sociale și spiritul mereu inovator al artei.
Masă rotundă realizată de 
Andrei BALEANU

B O O O B ElLa începutul celor aproape două decenii de cînd lucrez în cercetarea științifică îmi venea greu să mă împac cu modul cum se efectuează a- ceastă activitate. Eram venit din producție și mi se părea că a sta ore îndelungate la birou pentru a gîndi este, oarecum, o risipă de timp. Au urmat apoi eforturile pentru a mă încadra efectiv în .munca de cercetare și am trecut printr-o fază în care credeam că are valoare și merită eforturi doar investigația teoretică de largă generalitate, care găsește ecou și în lumea științifică de peste hotare. între aceste două limite am evoluat cu toții, am învățat unii de la alții, confruntîndu-ne ideile. Ansamblul de măsuri adoptat de conducerea partidului și statului privind perfecționarea structurii organizatorice în care se desfășoară la noi activitatea de cercetare științifică ne-a întărit în prezent și mai mult convingerea că numai împletirea organică a cercetării fundamentale cu cea aplicativă — a generalității cu particularul și concretul — este chezășia soluționării de către cercetarea științifică a problemelor majore ce apar mereu, noi, în progresul economiei naționale, oferind în același timp cercetătorului satisfacția deplină a împlinirii sale profesionale.Cum înfăptuiește Centrul de mecanica solidelor al Academiei această legătură organică dintre teorie și practică ? Obiectivele cuprinse în planul tematic se referă, în principal, la preocupări care, pe lîngă faptul că urmăresc să aducă contribuții științifice în domenii moderne, sprijină efectiv soluționarea unor probleme majore ale producției, atît în perspectiva mai îndepărtată, cît și în privința unor necesități de actualitate.Mecanica solidelor deformabile (e- lemente ale mecanicii mediilor continue cu structură complexă, dinamica sistemelor cu caracteristici elastice și disipative neliniare, calculul structurilor curbe subțiri elastice) ; teoria mecanismelor (sinteza mecanismelor prin analiza armonică complexă și metoda mecanoelectro- nică, utilizarea calculatoarelor electronice în construcția mecanismelor, dinamica mecanismelor cu camă, studiul uzurii în condiții de frecare limită) și mecanica construcțiilor (interacțiunea dintre teren, fundație și construcție, calculul dinamic al construcțiilor, metode de calcul prin cercetări experimentale și utilizarea calculatoarelor electronice) — acestea sînt cele trei direcții principale de cercetare, reprezentînd totodată și preocupări actuale pe plan mondial, în care specialiștii centrului au izbutit să aducă unele contribuții

începînd de miercuri, Capitala țării noastre găzduiește o nouă reuniune științifică de prestigiu a matematicienilor : „Colocviul de ecuații funcționale" al Grupării matematicienilor de expresie latină, organizat de Academia Republicii Socialiste România, Asociația oamenilor de știință și Societatea de științe matematice din România.Gruparea matematicienilor de expresie latină, al cărei președinte pe perioada 1965-1969 este acad. Grigore Moisil, este o organizație internațională, reunind oameni de știință din numeroase țări ale Europei și din cele două Americi, care folosesc în lucrările lor una din liniile neolatine.Actualul colocviu, care se desfășoară în aula Universității București, este prima manifestare organizată de grupare în afara congreselor sale, organizate o dată la 4 ani. Tematica abordată la colocviu — ecuațiile funcționale — se referă la unul din domeniile centrale ale matematicii în care s-au înregistrat rezultate deosebite.La lucrări participă academicieni, profesori universitari, cercetători științifici din București și din alte

centre ale țării, precum și o seamă de cunoscute personalități ale vieții științifice de peste hotare.Cuvîntul de deschidere a lucrărilor a fost rostit de acad. Nicolae Teodorescu, secretar general al Comitetului Executiv al Grupării matematicienilor de expresie latină, președintele Comitetului de organizare a colocviului. „Sîntem bucuroși — a spus printre altele vorbitorul — că țara noastră, care promovează consecvent relațiile de respect reciproc, de prietenie și colaborare cu toate țările, poate să găzduiască o asemenea reuniune, prima în istoria grupării noastre".Participanții au fost salutați, de asemenea, de acad. Miron Nicoles- cu, președintele Academiei, și de acad. Grigore Moisil, președintele Societății de științe matematice.Din partea Grupării matematicienilor de expresie latină au adus saluturi prof. L. Sobrero (Italia) și S. Golab (Polonia).Lucrările colocviului se vor desfășura în zilele de 11-14 septembrie la București, iar în continuare la Mamaia, în ședințe plenare, ședințe pe secții și în cadrul unor mese rotunde.

În interpretarea
artiștilor budapestanî

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I >

© Teatrul „C. Tănase" (la grădina Boema) : {-ijj 
Boema Palace — 20, (la sala Savoi) : Comici ' fim 
vestiți ai revistei : N. Stroe — 19,30.

ri 
© Ansamblul „Perinița" (la muzeul „Dr. M. JD 
Minovici) : Spectacol de sunet și lumină „La JjJ 
vila cu clopoței" — 19,30 și 20,15.

liHStfSg

PROGRAMUL I
10,00—10.30 Telecronica economică — 

Transporturile uzinale — atribut al pro
ducției moderne (reluare). 17,30 Pentru 
școlari — Lanterna magică. 18,00 T.V. 
pentru specialiști : Ciclul „Medicină" — 
Conduită în diagnosticul și tratamen

tul hemoragiilor digestive. Prezintă prof. dr. O. Fodor. 18.30 Curs de limba 
rusă (reluarea lecției a 8-a). 19,00. La porțile cunoașterii „Universal 400" — 
emisiune pentru tineret. Transmisiune de la uzina „Tractorul“-Brașov. 19,30 
Telejurnalul'de seară. 19,50 Buletin meteorologic — Publicitate. 20,00 Film 
serial : „Lagardăre" (II). 20,50 Anticipații de toamnă. Transmisiune de la 
Fabrica de confecții și tricotaje București. 21,00 Invitație pentru ora 21,00. 
Participă » acad. Ștefan Milcu, prof. G. Ivașcu, criticul Radu Bogdan. 21,40 
Teleglob — emisiune de călătorii geografice : Belgia. 22,00 Ecran literar — 
revista T.V. : o Versuri de Eugen Jebeleanu în lectura autorului © Filmul 
documentar „Cum vl-1 amintiți pe Emlnescu". 22,30 Marl interpreți. Diri
jorul Gharles Munch. Prezintă George Sbârcea. 22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

20,00 Document. © „Tainele adîncurilor". © „Oraș în pustiu". 20,30 O samă 
de cuvinte — Nicolae Filimon : „Ciocoii vechi șl noi". Prezintă Pompiliu 
Mareea. 21,00 Telejurnal. 21,15 Centenarul Filarmonicii din București. Trans
misiunea părții a II-a a concertului simfonic dirijat de Mircea Cristescu. 
In program : Simfonia spaniolă de Lalo. Solist Ion Voicu ; „Till Eulenspiegel" 
de R. Strauss. 22,30 închiderea emisiunii.

Cea de-a doua lucrare dramatică prezentată spectatorilor bucu- reșteni de către teatrul „Thalia" din Budapesta, „Familia Tot", constituie, după mărturisirile autorului, «R- KfiNY ISTVĂN, debutul său ca dramaturg : „Dacă stau și mă gîn- desc mai bine, «Familia Tot» este, de fapt, prima mea piesă. Ceva mai-nainte am mai scris una, dar ea n-a fost reprezentată. Și poți oare numi piesă de teatru o lucrare dramatică ce n-a văzut niciodată lumina rampei ?“ Autorul maghiar nu era însă un necunoscut. Născut la Budapesta în 1912, Orkeny publică primele sale încercări literare în „Szep szo" („Cuvîntul frumos"). Mai apoi, după anii zbuciumați ai războiului, el devine un prozator cunoscut, romanul „Soții" și culegerile de nuvele „Prințesa Ierusalimului" și „Voiajori de nuntă pe hîrtie de prins muște" impunîndu-1, pe acest emul al Iui Iozsef Attila, definitiv, în ochii cititorului.Tragicomedia familiei Tot, cum își subintitulează autorul lucrarea, e mai degrabă o satiră amară, un protest împotriva terorismului spiritual de esență fascistă, o dezbatere, ce-i drept, cu unele accente melodramatice, despre procesul de dezumanizare, de despersonalizare a individului.Textul e o frescă a unei epoci trecute, tabloul umilințelor îndurate de omul simplu în condițiile războiului horthyst, ale fascismului. Pornind de la un asemenea fundal, autorul ambiționează o nouă versiune a mitului lui Sisif. „Și cu mă gîn- desc de multe ori la Si

sif, mai ales de cînd m-am întors de pe front... Soarta noastră arc multe contingențe cu acest mit și mai ales soarta celor care au făcut acest război care a început prin a fi drumul păcatelor spre a sfîrși ca drum al ispășirilor... Pe Sisiful meu îl văd nu coborind de pe vîrf, ci jos, la poalele muntelui, punînd umărul și ureînd stîn- ca spre înălțimi... Tot Lajos nu este regele Corintului, ci doar un biet pompier dintr-un sat de munte... El n-a fost nici păcătos, dar nici răzvrătit. Deci trebuie să urce stinca ! EI o împinge, o împinge, cît îl țin puterile — dar există un moment cînd nu mai poate. Și atunci, răzvrătindu-se, aruncă stinca în vale... Tot Lajos este un erou absurd sau mai bine zis eroul unei situații ajb- surde. Ceea ce face el este un non sens, dar noi, în numele vieții, sîntem alături de el“.Intr-adevăr, „caznele" la care este supusă familia Tot de către oaspetele lor. Maiorul, prototip al militaristului nazist, împins pînă la demență, au ceva din absurdul anticului mit, ceva din bestialitatea acțiunilor maniacale, a acelor acțiuni ce s-ar putea numi soartă, dacă n-ar fi de drept rodul imaginației pervertite a unor ființe ce gîn- desc instinctiv, deoarece au părăsit de mult calea logicii, a înțelegerii, a omenescului. Poate că textul nu face să transpară chiar atît de clar acest suport ideatic, dînd cîte o dată anecdoticului, pitorescului, o prea mare greutate în cadrul desfășurării dramatice, dar ceea ce este sigur, ceea ce este limpede, este mesajul

umanist condamnînd acest soi de soartă absurdă, vlăguită de sentimente și afect.Există unele rapeluri la temele majore ale teatrului contemporan, la Brecht („Un om = un om") sau Ionescu („Victimele datoriei"). Există unele procedee satirice pe care le putem observa la Kip- phardt și la Havel. Dar asta nu înseamnă nicidecum o negare a originalității dramaturgului budapestan ci, mai degrabă, o integrare— cu mijloace proprii— în temele literaturii contemporane, o adeziune spontană și în același timp lucidă — paradoxul e doar aparent — la dezbaterile lumii moderne, la problematica secolului XX.Teatrul „Thalia" are meritul de a fi „descoperit" pe Orkeny Istvan, de a-1 fi lansat. Spectacolul (regia Kazimir Kâroly), pe acela de a ne fi prilejuit în- tîlnirea cu un actor a- devărat, cu un comedian ce unește spontaneitatea și înțelegerea, analiza și virtuozitatea, pe numele său Somogv- vări Rudolf (interpretul maiorului). Laureat al premiului „Jaszai Mari", actorul maghiar a binemeritat aplauzele publicului căruia i-a oferit un recital, nu în sensul unui joc de linul singur, unui joc de vedetă, ci în acela f i desfășurare compozițională. minuțioasă și ne așteptată, plină de surprize, dar vădit gîndi- tă pînă în cele mai mici amănunte. De la prima sa apariție, în stația de autobuz, puțin stingher, puțin năuc, șocat de front, atît fizic cît și psihic și pînă la ultima sa apariție la a- plauze (da, la aplauze) ! Somogyvări Rudolf a trecut pe nesimțite prin diversele ipostaze ale devenirii sale in-
© Neînțelesul : SALA PALATULUI — 17,30 
(seria de bilete 2562) ; 20,15 (seria de bilete
2563), PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15. 
© Operațiunea San Gennaro : REPUBLICA — 
8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
o înfrîngerea Iui Alexandru cel Mare i fcA- 

11,15 ; 13,30 ';.16;45-; 18; 20,30.
e Vin Cicliștii : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13:45 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45, FEROVIAR — 9,15—15,30 in 
continuare ; 18 ; 20,30.
© Fratele doctorului Ilomer : SALA CINE
MATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Winnetou — seria a IlI-a: LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, FESTIVAL
— 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
— 20, GRĂDINA DOINA — 19, STADIONUL 
DINAMO — 19,30.
© Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
e Aventurierii : LUMINA — 9,30—16 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45.
© Corabia „Pasărea albastră* : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Fanteziștii : UNION — 15,30 ; 20,30 — la 
orele 18 desene animate.
© Variațluni pe o temă veche, Auritul, Lu
mea extraordinară a mișcării, Los Bucaneros,

Frumoasa din pădurea adormită : — TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
© 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 LI
BERTĂȚII — 19,30.
© Tarzan, omul maimuță : EXCELSIOR — 
9,15 ; 11,30 ; 13,45; 16; 18,30 ; 20,45, AURORA 
— 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină

cinema
— 20, ARTA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 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 ÎNTRE 
POPOARE — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Balul de sîmbătă seara : BUZEȘTI — 15,30 ;
18, la grădină — 20.
0 Rebus miraculos : DACIA — 8,15—21 în 
continuare.

© Taffy șl vînătorul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.
O Gioconda fără surîs : UNIREA — 15,30 ; 
18, la grădină — 20.
O Piramida zeului Soare : LIRA — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20, MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
© Șapte oameni de aur : DRUMUL SĂRII —
15 ; 17,30 ; 20, MIORIȚA — »; 11,15.; 13(30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Viva Maria : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ;
20.30, MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină 
— 19,30.
O Intîlnlre în munți : VOLGA — 10—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Falsa liră de aur : VIITORUL — 15,30 ; 18 :
20.30.
© Roata vieții : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,301
© Duelul lung : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 19,30.
O Premiere strict secrete : TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© O fată ciudată : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Dosarul XII : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Vicontele plătește polița : RAHOVA — 
15,30 ; 18, la grădină — 20.

volute.El a fost secondat, cu tact, în special în partea a doua, de Nagy Attila (T6t), Dajka Margit (D-na Tot), Inke Lâszlo (prof. Ci- prian), Hacser Jozsa (Agika) și Szabo Gyula (Poștașul) care, deși s-au mișcat într-un decor mai puțin convingător, au reușit să creioneze plauzibil personajele lui Orkeny.Turneul „Thaliei" ne face, după Teatrui Național din Budapesta, după teatrul „Madâch", să luăm contact cu încă o variantă a artei scenice maghiare, cu un colectiv tînăr și ambițios, cu o serie de interpreți de valoare.
Lucian GIURCHESCU

originale, apreciate atît în țară, cit și peste hotare.Colectivele de cercetare ale centrului au acumulat în decursul anilor o fructuoasă experiență de colaborare cu industria autovehiculelor, care se afirmă ca o ramură de tot mai mare importanță a economiei naționale. Spre exemplificare, mă voi referi la colaborarea centrului cu uzinele de autovehicule din Brașov și București. Prin îmbinarea colectivelor de cercetători cu specialiștii din uzine s-a obținut o antrenare reciprocă, ceea ce a permis eoncretizarea și finalizarea investi-

la experimentările efectuate în laboratoarele centrului.în privința suspensiei, de exemplu, se lucrează la o soluție modernă, îmbunătățită, care, micșo- rînd efectul șocurilor datorate denivelărilor de teren asupra ansamblului autovehiculului, va duce la micșorarea solicitărilor acestuia, deci la mărirea duratei de funcționare, la sporirea gradului de confort etc. în ceea ce privește latura de motor care ne preocupă, uzina capătă posibilitatea de a stabili cu precizie parametrii funcționali riguroși ai mecanismului de distribuție, astfel îneîtx... ■ ■

dere („stick-slip") a unor elemente în contact, care se deplasează cu viteze relativ mici, respectiv problema ghidajelor. Și în acest domeniu, printr-o fructuoasă colaborare cu Fabrica de mașini-unelte și agregate — București s-au obținut rezultate pozitive, de interes atît teoretic cît și practic.După înființarea Institutului de cercetări și proiectări pentru mașini- unelte și agregate, am colaborat la formarea, în cadrul acestei unități departamentale, a unui colectiv și a unui laborator de frecare și uzare, dotat cu o bază materială realizată
A

gațiilor științifice, însăși experiența dovedind că cercetarea fundamentală — cu caracter de generalitate — poate să cuprindă largi sfere de activitate, cu o multitudine de aplicații, în acest sens, sîntem în curs de rezolvare în comun a unor probleme privind suspensia autovehiculelor, în funcție de caracteristicile drumului, de încărcătură, viteză etc., îmbunătățind indicele de conservare sau de obosire a materialelor. De asemenea, se studiază căi de îmbunătățire a caracteristicilor de funcționare ale mecanismului de distribuție cu care sînt înzestrate motoarele autocamioanelor, precum și determinarea pe cale teoretică și experimentală a stării de solicitare a carcaselor de autobuze. Pe baza convențiilor de colaborare, stabilite între Centrul de mecanica solidelor și unitățile productive amintite, sarcinile ce le revin sînt defalcate pe etape bine conturate. Prin sectoarele sale, centrul efectuează studiile teoretice. elaborează metodologia experimentală, realizează în fază experimentală aparatura specifică — o parte din aceasta avînd un caracter original, de invenție —. iar uzina studiază și transpune în realități fizice proiectele instalațiilor specifice, le realizează în fază-pilot. Ambele colective lucrează împreună, fie în uzină, fie — în ultima vreme — programed specialiștii uzinei să asiste

Prof. dr. ing.
Radu C. BOGDAN 

director adjunct științific — Centrul 
de mecanica solidelor al Academiei

funcționarea motorului să devină optimă. în laboratorul centrului am proiectat o instalație experimentală pentru a fi adaptată în condiții reale, pe motor, la un sistem monocilindru. Uzina va dispune în felul acesta de un instrument ale cărui rezultate nu se mai cer interpretate, putînd interveni asupra unor eventuale dereglări, care puteau fi pînă în prezent soluționate numai pe cale teoretică și destul de anevoios. De asemenea, în urma calculelor efectuate asupra carcaselor, s-au obținut de pe acum efecte de înaltă economicitate, importante economii de metal etc.Stimulați de rezultatele pozitive ale orientării cercetărilor de Generalitate către aplicații în probleme majore ale unor ramuri ale industriei noastre, am îndreptat activitatea de cercetare din sectorul „frecare și uzare" spre domeniul construcției mașinilor-unelte de precizie, pnde apare fenomenul, insuficient studiat, de lipire și desprin-

după proiectele centrului nostru. în prezent, există intenția de a se extinde aceste cercetări, trecînd de la stadiul contactelor între două metale, la etapa modernă a realizării- ghidajelor din mase plastice. în cadrul seminariilor științifice organizate de centru s-au desfășurat sesiuni științifice comune, care și-au dovedit eficacitatea prin expunerea ideilor și prin confruntarea de opinii, conturîndu-se mai bine direcțiile de împletire a aspectelor de cercetare fundamentală cu cele aplicative.Din premisa fundamentală, întărită de propria experiență, rezultă indiscutabil că cercetarea științifică nu poate fi desprinsă de elaborarea soluțiilor la problemele ridicate de practică, ceea ce implică devansarea prin investigații științifice a realizărilor activității de producție. Acest decalaj necesar plasează cercetarea într-un ansamblu general, în care toți factorii implicați sînt chemați să contribuie atît la depistarea și conturarea problemelor pe care Ie va ridica viitorul apropiat în sectorul respectiv, cît și la finalizarea rapidă a noilor produse sau procedee tehnologice.Din directivele aprobate de Conferința Națională a partidului reiese pregnant necesitatea unei mai riguroase, mai eficiente plasări a cercetării fundamentale în cadrul investigațiilor complexe, al căror rezultat

final este realizarea de noi produse. După părerea mea, forma organizatorică corespunzînd cel mai bine a- cestor cerințe ar fi elaborarea unor programe bine definite, întrunind totalitatea activităților care vizează realizarea diverselor categorii de produse noi, de importanță majoră pentru economia națională. Afirmînd aceasta, mă gîndesc la particularitatea inerentă a cercetării fundamentale de a nu putea fi introdusă nemijlocit în practică, precum și la nevoia imperioasă de a continua și amplifica astfel de cercetări. în ipoteza că s-ar elabora programe de genul celor amintite, cercetarea — cu toate fazele ei — fundamentală, aplicativă, de dezvoltare — ar fi inclusă organic în totalitatea activităților necesare realizării noilor categorii de produse. Pornind de la nivelul tehnico-economic ce trebuie atins — să presupunem, peste cinci ani — grupurile de specialiști — potrivit programului coordonat în general de C.N.C.S., dar pe fiecare etapă, de unitatea cu ponderea cea mai importantă în realizarea lui — ar defalca totalitatea tematicii de cercetare, permițînd eșalonarea ei în tiran si sincronizarea cu condițiile de fabricație, tehnologie, materiale, economicitate etc.Spi'e a demonstra utilitatea unor astfel de programe, aș aminti că la Centrul de mecanica solidelor, colectivul de vibrații, de comun acord cu Uzina de autocamioane — Brașov, a început să ștudieze problemele perfecționării amortizoarelor. în decurs de 3—4 ani. în care colaborarea s-a întărit continuu, s-a ajuns ia elaborarea unor indicații complete de calcul și proiectare, s-au realizat prototipuri de amortizoare, montate pe autovehicule, s-au făcut experiențe și probe în comparație cu unele amortizoare de peste hotare și s-au obținut rezultate pe deplin satisfăcătoare. Pe parcurs însă, colectivele, atît ale centrului cît și ale uzinei, n-au ținut seama de faptul că în producția de serie nu sîntem pregătiți să asigurăm produsului a- celeași caracteristici ca ale prototipurilor. Dacă s-ar fi obținut din timp utilarea cu tot ceea ce este necesar fabricației în serie, s-ar fi dobîndit punerea în aplicare a unor rezultate științifice românești care, așa cum au dovedit elementele prototip, se situează la nivelul tehnicii mondiale. Susțin de aceea realizarea unor astfel de programe complexe, în care să se includă totalul activităților, de lâ cercetarea fundamentală și pînă la producția de serie, fiecare categorie de cercetare, proiectare, fabricație, tehnologie fiind strîns corelată cu exigențele economice și găsindu-și locul potrivit, printr-o sincronizare eficientă.
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COMUNICAT
cu privire la vizita oficială în Republica Socialistă România 
a secretarului de stat pentru afacerile externe al Regatului 
Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Michael Stewărt

5 ’

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, adresată 
în numele guvernului român, secre
tarul de stat pentru afacerile exter
ne al Regatului Unit al Marii Brita
nii și Irlandei de Nord, însoțit de 
doamna Stewart, a făcut o vizită 
oficială în România între 8 și 11 
septembrie 1968.

Secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Regatului Unit, Michael 
Stewart, a fost primit de președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, care a oferit un dejun 
în onoarea sa.

Secretarul de stat a fost primit, 
de asemenea, de președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

In timpul vizitei, între ministrul 
afacerilor externe român, Corneliu 
Mănescu, și secretarul de stat pen
tru afacerile externe britanic, 
Michael Stewart, au avut loc con
vorbiri, la care au participat:

Din partea română : Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Vasile Pungaii, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Londra, consilieri și ex- 
perți din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea engleză : Sir John 
Chadwick, ambasadorul Regatului 
Unit la București, P. T. Hayman, 
subsecretar de stat la Ministerul 
de Externe, precum și consilieri și 
experK’din Ministerul de Externe.

Iri cursul întrevederilor și con
vorbii. Hor, cele două părți au pro
cedat la un schimb de vederi cu
prinzător și util cu privire la re
lațiile dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Unit și pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

Cele două părți au remarcat cu 
satisfacție dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor bilaterale și au relevat 
posibilitățile care există pentru ex

tinderea colaborării româno-brita- 
nice, în spiritul respectului reci
proc al independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Ele au apreciat că schimburile 
de vizite și contactele directe din 
ultimii ani între reprezentanții ce
lor două țări au adus o contribu
ție importantă la intensificarea le
găturilor bilaterale în diferite do
menii și au exprimat dorința lor 
de a continua aceste contacte și 
schimburi de păreri cu privire la 
problemele de interes comun.

Părțile au evidențiat creșterea 
însemnată a relațiilor economice 
între cele două țări și au subli
niat necesitatea continuării efor
turilor lor pentru a dezvolta schim
burile comerciale și cooperarea e- 
conomică, industrială și tehnică re
ciproc avantajoasă, potrivit posi
bilităților și necesităților economii
lor celor două țări. Ele și-au expri
mat convingerea că încheierea unui 
nou aranjament comercial pe ter
men de 5 ani, precum și organi
zarea expoziției industriale brita
nice la București în luna octom
brie 1968 vor favoriza această 
dezvoltare.

Cele două părți au salutat pro
gresele înregistrate în realizarea 
prevederilor acordului de colabo
rare științifică și tehnică, a pro
gramului de schimburi culturale și 
,a altor înțelegeri dintre instituții 
specializate din România și Regatul 
Unit. Apreciind importanța pe care 
o are creșterea continuă a relațiilor 
culturale și științifice pentru pro
movarea cunoașterii reciproce și 
înțelegerii între popoarele celor 
două țări, părțile și-au exprimat 
dorința de a sprijini și facilita și 
în viitor contactele oamenilor de 
știință, cultură și artă, precum ?i 
alte forme de colaborare în aceste 
domenii.

De asemenea, ele au căzut de

acord să încurajeze intensificarea 
schimburilor în domeniul turismu
lui între cele două țări.

In interesul dezvoltării relațiilor 
româno-britanice, cei doi miniștri 
ai afacerilor externe au semnat la 
11 septembrie o Convenție consu
lară între Republica Socialistă Ro
mânia și Regatul Unit. Ei au exa
minat, de asemenea, posibilitățile 
încheierii unor acorduri în dome
niul maritim și al transporturilor 
rutiere.

Procedînd la un schimb de ve
deri asupra problemelor interna
ționale actuale, cele două părți au 
reafirmat convingerea lor privind 
necesitatea de a se continua efor
turile în vederea asigurării unui 
climat de destindere și colaborare 
internațională în spiritul Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, în 
scopul adîncirii înțelegerii între 
state și al întăririi păcii în lume. 
In convorbiri au fost abordate pro
bleme europene, dezarmarea, răz
boiul din Vietnam, situația din O- 
rientul Apropiat și viitoarea sesiu
ne a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite.

Vizita în România a secretarului 
de stat pentru afacerile externe al 
Regatului Unit, care se înscrie pe 
linia bunelor relații statornicite 
între cele două țări, reprezintă o 
contribuție valoroasă la dezvolta
rea acestor relații, în interesul lor 
reciproc, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Secretarul de stat pentru aface
rile externe, Michael Stewart, a 
transmis, în numele primului mi
nistru Harold Wilson, invitația ca 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, și minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, să facă o vizită oficială 
în Regatul Unit. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere. Data vizitei 
urmează să fie stabilită ulterior pe 
cale diplomatică.

Conferință de presă
...................... ............... ...'.'HvklÂa;;prinse în Carta Națiunilor Unite este o necesitate imperioasă a lumii de astăzi.Secretarul de stat pentru afacerile externe al Marii Britanii a răspuns apoi întrebărilor puse de ziariști.Referindu-se la dezvoltarea relațiilor bilaterale româno-britanice, dl. Stewart a subliniat că vizita sa a marcat un pas înainte în acest domeniu și a prilejuit o reafirmare a dorinței guvernului britanic de a realiza o mai mare înțelegere reciprocă între țările din estul și vestul Europei. între România și Marea Britanie, a slibliniat oaspetele, există un acord de cooperare științifică și tehnică. îr> baza lui au fost stabilite grupe de lucru care în prezent își desfășoară activitatea. De asemenea, există contracte directe între firme și întreprinderi economice britanice și întreprinderi similare românești, în domeniu] cultural sperăm că va spori numărul studenților români care vor dori să studieze îh universități britanice. Credem, de asemenea, că va avea loc o dezvoltare a turismului. în acest sens este cred grăitor faptul că astăzi dimineața am semnat împreună cu dl. Mănescu o convenție consulară. O convenție consulară este de altfel un barometru sau mai bine-zis un termometru care arată în mod la care au ajuns rale.Răspunzînd Ia o atmosfera în care convorbirile de la București, secretarul de stat britanic a spus : Atmosfera convorbirilor a fost atît prietenească cît și realistă. Am făcut un schimb de păreri asupra unei mari varietăți de probleme, asupra unora am căzut de acord, însă nu asupra tuturor. Acolo unde a existat un dezacord cred că acum, la sfîrșitul convorbirilor, fiecare două avem după 'atentAș adăuga — a spus în încheiere dl. Stewart — că atmosfera în care s-au desfășurat convorbirile a fost extrem de cordială.

Delegația parlamentară 
olandeză a părăsit CapitalaMiercuri dimineața a părăsit Capitala delegația parlamentară olandeză, condusă de G. M. Nederhorst, vicepreședinte al celei de-a doua camere a Statelor Generale, care la invitația Marii Adunări Naționale a făcut o vizită în țara noastră.Din delegație au făcut parte deputății Th. L. M. Thurlings, W. J. Schuijt, Th. J. Westerhout, W. J. Geertsema, L. M. de Rijk, J. Baas, H. A. C. M. Notenboom, M. van der Stoel, J. Boersma, J. H. van Wijk, W. Kremer, E. van Thijn și W. H. de Beaufort, secretarul delegației.

La plecare, pe aeroportul Bănea- sa,-oaspeții au fost salutați de acad. Ilie' Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Anton Breitenhofer, membru al Consiliului de Stat, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, de deputați ai M.A.N. și alte persoane oficiale.A fost de față Jonkheer Dirk van Eysinga, ambasadorul Olandei la București. (Agerpres)
Cronica zilei

Miercuri dimineața s-a înapoiat 
de la Budapesta delegația Minis
terului Sănătății, condusă de acad, 
prof. Aurel Moga, ministrul sănă
tății, care, la invitația ministrului 
sănătății al Republicii Populare 
Ungare, Szabo Zoltan, a făcut o vi
zită în această țară.

Printre persoanele oficiale pre
zente la sosire, în Gara de Nord, 
se afla și Jozsef Vince, ambasa
dorul R. P. Ungare la București.

★

Delegația Comitetului foștilor 
deținuți antifasciști din Republica 
Socialistă România, condusă de 
tovarășul Valter Roman, membru 
al comitetului, care a luat parte 
la comemorarea Zilei internațio
nale a victimelor terorii fasciste 
și a Zilei de luptă împotriva fas
cismului, s-a înapoiat în Capitală.

Delegația a participat la inaugu
rarea Monumentului închinat anti
fasciștilor germani care au căzut 
în Spania în timpul războiului na- 
țional-revoluționar din anii 1936—

1939, precum și la adunarea popu
lară a oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană îm
potriva reînvierii fascismului și a 
războiului imperialist.

★
Miercuri seara s-a înapoiat în 

Capitală delegația CENTROCOOP, 
condusă de Simion Bughici, pre
ședintele Uniunii Centrale a coo
perativelor de consum, care a par
ticipat la reuniunea Comitetului 
Central al Alianței Cooperatiste 
Internaționale care a avut loc la 
Glasgow.

★
Miercuri seara, Ia cinematograful 

„Lumina" din Slatina a avut loc 
un spectacol de gală cu filmul bul
gar „Infrîngerea lui Alexandru cel 
Mare", cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Populare Bulga
ria. La spectacol au asistat regizo
rul Vladislav Ikonomov și actorii 
Georgeta Ceakîrova și Dobrînimir 
Manev, realizatori ai filmului.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI CONSACRATE CENTENARULUI 
FILARMONICII DE STAT „GEORGE ENESCU“
în cadrul manifestărilor consa

crate centenarului Filarmonicii de 
stat „George Enescu" din Bucu
rești, un public numeros a audiat, 
miercuri seara, concertul coral 
care a avut la pupitrul dirijoral pe 
D D. Botez, maestru emerit al ar

tei, și pe Vasile Pîntea. Programul 
a cuprins lucrări de Paul Constan- 
tinescu. Marțian Negrea, Tudor 
Ciortea, Nicolae Lungu, Doru Po- 
povici, Radu Palade, Palestrina, 
Debussy, Poulenc și Haendel.

(Agerpres)

vremea

m jmți smușȚi
BUDAPESTA

Aprecieri elogioase 

pentru artiștii clujeni

CORESPONDENȚA DE LA AL. PINTEA

teso'. : .i.jstv; rrJuy- i: (sjligA/ țiMiercuri dimineața, înainte de a" părăsi România, dl. Michael Stewart, 
se' 
fr 
C. tală tern.— cu ziariști români și corespondenți ai presei străine la București.Conferința de presă a fost deschisă de ambasadorul Marii Britanii la București, sir John Chadwick.Secretarul de stat britanic a făcut apoi o declarație de presă.Sîntem cu toții privilegiați, a spus dl. Stewart, de a ne întîlni în casa care poartă numele lui Titulescu. Aș dori să vă spun cît sînt de încîntat de a fi avut ocazia să vizitez România. A fost o vizită pe care personal o așteptam de mult timp cu plăcere. Subliniind că această vizită este prima pe care o face în România un ministru britanic al afacerilor externe, vorbitorul s-a referit la întîlnirile care au avut loc pînă în prezent între oamenii de stat români și britanici considerate ca foarte importante și utile pentru ambele țări.Aceste contacte sînt dovezi, dacă ar mai fi fost nevoie de dovezi, ale importantei pe care Marea Britanie și România o acordă acum relațiilor lor bilaterale. In lumea de astăzi

■tarul de stat britanic pentru a- e externe, s-a întîlnit ?Ja „Nicolae Titulescu" din Cfpi- - sediul Asociației de drept intonai și relații internaționale

Semnarea unei convenții
consulare între Republica

Socialistă România
și Regatul Unit al Marii

Britanii si Irlandei de Nord
I

.3£ ț Mi ; 31 — .. .... kj' avem din ce în ce mai mult nevoie să facem un schimb de vederi și de idei asupra problemelor internaționale. Trebuie să dezvoltăm și legăturile noastre bilaterale la maximum.Mă reîntorc la Londra după ce am purtat aici, la București, cele mai cordiale și cuprinzătoare discuții, fiind convins că relațiile dintre ță- rile noastre se dezvoltă intens și spre avantajul nostru reciproc.Sînt sigur că vizita mea a fost importantă nu numai pentru excelentul prilej pe care l-a oferit pentru un schimb de vederi foarte amănunțit. Fiecare discuție, fiecare contact, este un prilej pentru a spori înțelegerea dintre noi. Astăzi, acest lucru este mai important decît ori- cînd.In continuare, omul de stat britanic s-a referit la principiile care călăuzesc politica externă a Marii Britanii, scoțînd în evidență faptul că guvernul englez acordă o mare importantă cooperării dintre țările din estul și vestul continentului. Privesc propria mea vizită în România ca un pas în acest proces — a subliniat oaspetele. Noi sîntem și trebuie să rămînem o națiune care face comerț, importînd din toate continentele și exportînd mărfuri în toate colțurile lumii. Avem interese comerciale și investiții pe plan mondial. Dar Europa este baza noastră.In privința securității europene, M. Stewart a arătat că este nece- rară construirea unor relații de credere reciprocă între țările Europa, fără de care un sistem rabil de securitate europeană poate fi stabilit.Referindu.-se apoi la unele aspecte actuale ale vieții cretarul de stat Noi, cei din sîntem hotărîți ganizația Națiunilor tru ca ea să devină, buie să fie, forța cea pace și pentru schimbări constructive în condiții pașnice. Plasăm Națiunile Unite chiar în centrul politicii noastre externe. Considerăm că stricta respectare a principiiloi- cu-

Timpul probabil pentru zilele I: de 13, 14 și 15 septembrie. In ” țară : Vreme în curs de încălzire. Cerul va fi variabil cu înnourări mai accentuate în ' nord-vestul țării, unde vor că

dea ploi locale. In rest, averse izolate. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul sudic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade,» iar maximele între 17 și 27 de grade! In București : • Vreme în curs de încălzire, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul sudic. Temperatura în creștere ușoară.

„Ingăduiți-mi să ud 
spun că spectacolele 
prezentate de Teatrul 
maghiar de stat din 
Cluj m-au emoționat. 
Și n-am fost singurul. 
Aș putea spune că 
toți spectatorii au trăit 
aceleași sentimente de 
satisfacție și îneîntare. 
Primirea caldă, entu
ziastă făcută în fie
care seară de către 
publicul budapestan, 
cunoscător și iubitor 
de teatru bun. este 
cea mai elocventă con
firmare a afirmației 
mele. A plăcut deopo
trivă jocul nuanțat al 
artiștilor ca și pune
rea în scenă. într-o 
viziune modernă, a ce
lor trei piese". Aceste 
aprecieri aparțin lui 
Otto Rutkay directo
rul teatrului Madach, 
pe scena căruia artiș
tii clujeni și-au pre
zentat spectacolele da
te la Budapesta. „Mă 
bucur în același timp
— mi-a declarat el în 
continuare — că tea
trul nostru a fost a- 
cela care a găzduit a- 
cest turneu — mani
festare teatrală pres
tigioasă".

Numeroși artiști, re
gizori. directori de 
teatre, cronicari care 
au asistat la spectaco
le au ținut să trans
mită colectivului Tea
trului maghiar de stat 
din Cluj felicitările 
lor.

— Vă felicit din 
inimă. Sînt îneîntată 
și fericită — a spus 
renumita artistă un
gară Tolnay Klara, o- 
ferind flori artiștilor 
din Cluj după specta
colul cu piesa „Moar
tea unui artist" de 
Horia Lovinescu.

— Un colectiv ad
mirabil, un spectacol 
plăcut, modern, în- 
tr-un cuvînt excelent
— spunea Fodor Imre, 
directorul teatrului 
„Jozsef Attila", după

vizionarea piesei „Vi
forul" de Barbu Dela- 
vrancea. In legătură cu 
aceeași piesă, Toth 
Bela, directorul Tea
trului Național, ara
tă: „Un spectacol reu
șit, în care concepția 
regizorală subliniază 
ideea puternică a dra
gostei de patrie".

Prin ce s-au impus 
spectacolele Teatrului 
maghiar de stat din 
Cluj ?

— Dacă ar trebui să 
răspundem la această 
întrebare — îmi re
lata cunoscutul croni
car dramatic Matrai- 
Betegh Bela — apoi trebuie să spun că ar
tiștii clujeni ne-au o- 
ferit trei piese distinc
te din trei epoci deo
sebite, în care ne dau 
posibilitatea să ne 
conturăm o imagine 
de ansamblu asupra 
activității teatrului 
clujean. Ceea ce ca
racterizează activitatea 
teatrului, ca și a în
tregii mișcări teatrale 
din România, cred că 
este nota distinctă de 
modernitate. Țelul 
scenei este să oglin
dească viața. Și asta 
o face deosebit de 
bine teatrul clujean.

Presa ungară are și 
ea aprecieri elogioase 
la adresa spectacole
lor artiștilor clujeni. 
Deși au prezentat 
opere de stiluri di
ferite — scria „Ma
gyar Nemzet" — spec
tacolele artiștilor clu
jeni au demons
trat o viziune artisti
că și un stil născut 
dintr-o concepție uni
tară ; fac teatru mo
dern cu o piesă isto
rică a cărei acțiune 
se petrece în secolul 
16 și prezintă un stil 
ridicat la înălțimi 
poetice, sublim, un 
teatru „teatral" în 
cel mai bun sens al

cuvîntului — cu alte 
cuvinte eficient, șle
fuit, reprezentînd o 
piesă despre realități
le sociale ale epocii 
noastre".

Referindu-se la spec
tacolul cu piesa 
„Moartea unui artist", 
ziarul „Magyar Hir- 
lap" scria : „Trupa, în 
regia lui Otto Rappa- 
port, a desfășurat o 
activitate artistică bi
ne gîndită, exprimînd 
cu succes ideile prin
cipale ale piesei". In 
continuare, ziarul re
leva stilul intelectual 
al punerii în scenă și 
creația deosebită a 
lui Kovacs Gyorgy — 
unul dintre cei mai de 
seamă actori din 
România.

Desigur, examenul 
cel mai greu pe care 
artiștii clujeni l-au 
avut de dat în fața 
publicului din Bu
dapesta l-a constituit 
prezentarea piesei din 
literatura ungară „Tra
gedia omului" de 
Imre Madach. „Publi
cul a primit cu deose
bită satisfacție mon
tarea într-o concepție 
nouă a „tragediei", 
precum și jocul exce
lent al actorilor" — 
scria ziarul „Ești Hir- 
lap". De altfel, după 
ultimul spectacol pe 
care artiștii clujeni 
l-au prezentat la Bu
dapesta, spectatorii au 
făcut acestora o ma
nifestare emoționantă 
de simpatie și admi
rație, aplauzele au 
continuat minute în, 
șir. Au fost aplauze 
puternice, care au 
constituit o expresie a 
mulțumirii și satisfac
ției spectatorilor pen
tru evoluția artiștilor 
clujeni, ca și în ge
nere pentru nivelul 
artei teatrale din 
România.

mai precis gradul contactele bilate-întrebare privind s-au desfășuratîn- din du- nu
internaționale, se- britanic a spus: Marea să Britanic, întărim Or- Unite pen- așa cum tre- mare pentru

dintre cele părți înțelege mai exact de ce aceste păreri diferite. Desigur, această vizită vom analiza mai ceea ce a spus cealaltă parte.
(Agerpres)

Colocviul național 
de geografia turismuluiîn aula Bibliotecii Centrale Universitare din București au început miercuri dimineața lucrările primului Colocviu național de geografia turismului, organizat de Academia Republicii Socialiste România — prin Institutul de geologie-geografie — în colaborare cu Ministerul Invăță- mîntului și Oficiul Național de Turism.Colocviul a fost deschis de prof, dr. docent Virgil Ianovici, membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de geologie-geografie, care a subliniat între altele aportul geografilor la dezvoltarea turismului în patria noastră.Au adus cuvinte de salut acad. Sabba Ștefănescu — din partea Academiei — prof. dr. Mihai Iancu — din partea Ministerului învățămîn- tului — și Petrache Trofin — din partea O.N.T. în continuare, au fost prezentate referate privind dezvol

tarea studiilor de geografia turismului în România.Pe agenda manifestării sînt înscrise aproape 40 de comunicări științifice ce vor fi expuse de specialiști din institutele de cercetări și de proiectare ale Academiei și departamentale, de cadre didactice din diferite centre universitare ale țării și de specialiști în domeniul turismului.*Cu prilejul colocviului, în holul Bibliotecii Centrale Universitare a fost amenajată o expoziție documentară cu tema „Turismul, mijloc important de cunoaștere a patriei și de educație patriotică", organizată de Ministerul Economiei Forestiere în colaborare cu O.N.T. Ea cuprinde numeroase fotografii planșe, machete și hărți redînd frumusețile pitorești ale României. (Agerpres)

O regiune pe magistrala 

progresului

CORESPONDENȚA DIN HAVANA
DE LA VICTOR STAMATE

Parafrazînd un vechi dicton, se poate spune că în prezent în Cuba toate drumurile duc spre Cama- guey. Către această provincie din răsăritul insulei, al cărei nume a- mintește de populația care trăia pe aceste locuri înainte de venirea lui Cristofor Columb — „los indios camagueyanos", au pornit de cu- rînd mii de tineri.In Camaguey, cea mai mare provincie agricolă a Cubei, se dă, în- cepînd de anul acesta, o aprigă bătălie pentru transformarea ei într-o zonă vastă de agricultură modernă, multilaterală. Relieful acestei provincii, în care predomină cîmpia, existenta unei rețele hidrografice cu un debit superior fată de alte provincii ale tării, oferă condiții optime dezvoltării unei agriculturi intensive. în plus, această provincie dispune de un fond animalier

SPORT
Miercuri dimineața, la Ministe

rul Afacerilor Externe a fost sem
nată o convenție consulară între 
Republica Socialistă România și 
Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord. Convenția a fost 
semnată de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, și Michael Stewart, secreta
rul de stat pentru afacerile ex
terne al Marii Britanii.

La semnare au participat, din 
partea română, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Londra, Ion Anghel, șeful delega
ției române la tratativele pentru 
încheierea convenției consolai e, 
consilieri și experți din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Din partea engleză au participat 
sir John Chadwick, ambasadorul 
Regatului Unit la București, P. T. 
Hayman, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe. 
A. A. RusSell, șeful delegației bri
tanice la tratativele pentru înche
ierea convenției consulare, consi
lieri și experți din Ministerul de 
Externe.

(Agerpres)

Plecarea secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Marii 

Britanii, Michael Stewart
Miercuri la amiază a părăsit 

Bucureștiul secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Marii Bri
tanii, Michael Stewart cu soția, 
care, la invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mă
nescu. adresată în numele guver
nului român, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

Secretarul de stat britanic a fost 
însoțit de P. T. Hayman, subse
cretar de stat pentru afacerile ex
terne, de consilieri și experți din 
Ministerul Afacerilor Externe.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Vasile Pungan, ambasado
rul României la Londra, de func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au fost de față sir John Chad
wick, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Turul ciclist 81 -cufa T1BGUBI“

al României Rapid —O.F.K. Beograd 3-1

Primul la Timișoara, 
brașoveanul A. SuciuCea de-a 10-a etapă a Turului României, încheiată ieri la Timișoara, după parcurgerea a 165 km, nu a provocat surprize. Sprintul final a revenit tinărului Andrei Suciu (Dez- robirea-Brașov), urmat în același timp de Bălan (Voința-Ploiești), Bo- cev (Bulgaria), Ciocan (România II), Manolov (Bulgaria), Moldoveanu (Steaua) etc. Plutonul cu fruntașii cursei sosește după 1'06”.Așadar, din nou statu-quo în clasamentul general. Conduce Ziegler, îl urmează : Grigore (Ia 33’), V. Sele- jan (1’59’’), Gera (2’15”), N. Ciumeti și I. Ardeleanu (ambii la 2’21”), Moldoveanu (2'36”), Zanoni (5'43”). Egyed (5’55”), David (6’06”) etc.Astăzi, o etapă grea (Timișoara — Lugoj — Caransebeș — Băile Her- culane) care — anticipează specialiștii — poate fi hotărîtoare pentru configurația finală a clasamentului Turului României.

I. D.

Pînă în minutul 85 al partidei dintre Rapid și O.F.K. Beograd, valabilă pentru „Cupa orașelor tîrguri", fiecare echipă marcase cîte un gol și se părea că scorul egal se_ va menține pînă la sfîrșit. Belgrăde- nii înscriseseră primii, în urma unei serii de greșeli ale apărării Rapidului, culminînd cu neintervenția lui Rămureanu la șutul parabil al lui Stepanovici din minutul 12. Tot defecțiuni mari de apărare au prilejuit giuleștenilor egalarea. După o cursă a lui Năsturescu, încheiată printr-o centrare. Neagu a orofitat de ezitările fundașilor adverși și ale portarului, înscriind cu precizie (min. 27).Si pînă atunci și mai departe, pînă cu cinci minute înainte de încheierea meciului. O.F.K. Beograd jucase ordonat și tehnic. în timp ce Rapid se manifestase în nota lui obișnuită din această toamnă, plus o ambiție mare a jucătorilor de a obține un rezultat onorabil. Si dacă vreți, plus Năsturescu, singurul remarcabil dintre giuleșteni în toate privințele.Dar a venit minutul 85, iar fundașul Iokici a „Iuftat“ copilărește. Năsturescu a preluat mingea și, de la marginea careului, a săltat-o peste portarul ce-i ieșise în intîm-

pinare: 2—1! N-au trecut decît patru minute de la acest gol și Noj- dici, portarul, atacat de Neagu, degajează prost balonul. Ricoșată din piciorul lui Neagu, mingea ajunge la Năsturescu, complet liber! Neiertător, acesta marchează al treilea gol și astfel Rapid cucerește o victorie oarecum surprinzătoare ca scor față de desfășurarea meciului. O victorie care, în același timp, îl face să spere la mai mult de la partida revanșă din 18 septembrie de la Belgrad.In afară de Năsturescu care, așa cum am spus, a jucat excelent, parțial ne-au mai plăcut Neagu și Dumitru. Păcat că acest tînăr foarte înzestrat ca fotbalist are înclinații spre durități, periculoase chiar și pentru el. Dan a fost mereu pentru noi un fel de simbol al modului în care trebuie să lupte un sportiv pentru culorile echipei sale. Dar ieri a avut asemenea Xeșiri îneît credem că, spre folosul lui și al echipei sale, ar fi bine să se mai odihnească și și să-și calmeze nervii.De la iugoslavi au jucat mai bine Stepanovici, Vukașinovici, Turudia și Petkovici. Corectă conducerea partidei de către arbitrul turc Sener.
V. M.

care se cifrează la peste un milion de vite cornute mari, constituind o bază serioasă pentru dezvoltarea unui șeptel de calitate. Ridicarea a- cestei provincii la nivelul posibilităților ei reale reprezintă nu numai împlinirea unui vechi deziderat al oamenilor din Camaguey ci, mai ales, o acțiune de seamă înscrisă în planurile de dezvoltare economică a Cubei.Atunci cînd Partidul Comunist din Cuba și guvernul Cubei au lansat chemarea către tineretul din întreaga țară de a merge pe timp de trei ani în Camaguey pentru a da impuls agriculturii în această provincie, răspunsul tinerilor a fost cu adevărat impresionant. La 26 iulie, la marea demonstrație din Santa Clara consacrată celei de-a XV-a aniversări a începerii insurecției armate, un tînăr brigadier s-a prezentat la tribuna oficială pentru a raporta conducătorilor țării că primul detașament de 9 000 de tineri este gata de a pleca în Camaguey. începînd din zilele următoare am putut urmări pregătirile intense în vederea deplasării spre răsăritul tării a șuvoiului neîntrerupt de tineri voluntari în agricultură. Pînă la 14 august sosiseră în Camaguey și alte detașamente cu un efectiv total de 38 000 de tineri, urmînd ca pînă la sfîrșitul lunii septembrie ele să numere 50 000 de voluntari.O dată cu ' mașinile și u- neltele necesare muncii, au fost deplasate spre Camaguey și biblioteci volante, aparate de proiecție, instrumente muzicale, pentru a nu mai vorbi de emisiunile speciale de radio și de vizitele în taberele din Camaguey ale diferitelor formații artistice din țară.Practic, detașamentele au intrat în acțiune la 5 august. La numai cîteva zile de la prezența lor pe cîmpiile camagueyane, rezultatele au și început să se întrevadă : 2 000 de hectare de plantații de trestie curățate de buruieni, 7 000 de hectare semănate cu trestie de zahăr, peste 20 000 de hectare fertilizate cu îngrășăminte chimice, 1 000 de hectare de bananieri curățate de mărăciniș, 23 000 de lămîi și portocali „asigurați" împotriva dăunătorilor.Aici, în Camaguey, a început bătălia pentru „Zafra cea mare din 1970“ cînd. potrivit prevederilor, Cuba urmează să producă 10 000 000 tone de zahăr, precum și lupta pentru transformarea acestei provincii intr-o mare producătoare de citrice, orez, carne și lapte.Prin piața centrală din orașul Camaguey, dominată de statuia ecvestră a lui Ignacio Agramonte, erou al războiului pentru independența Cubei, trec zilnic detașamente de tineri. De pe soclul său, eroul camagueyan privește la generația de astăzi care continuă nobilele tradiții de luptă ale trecutului printr-o operă demnă de anii socialismului.
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Unităfile antiaeriene ale armatei populare din R. D. Vietnam stau cu 
eroism de strajă cerului patriei lor
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SAIGON 11 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă, 
unități ale forțelor patriotice sud- 
vietnameze au lansat în noaptea 
de marți spre miercuri unul din 
cele mai puternice atacuri 'din ul
tima vreme. Seria atacurilor s-a 
răspîndit instantaneu în 
regiune a Saigonului.

Agenția France Presse 
nează că aproximativ 700 
batanți ai detașamentelor 
Iui Național de Eliberare
pat o parte din importantul cen
tru urban Tay Ninh, situat Ia a* 
proximativ 100 km nord-vest de 
Saigon. Atacul a fost precedat de 
o intensă pregătire de artilerie a- 
supra orașului și a împrejurimi
lor sale. Patrioții au cucerit con
comitent patru sate din jurul a- 
cestei localități, unde se aflau, de 
asemenea, poziții întărite ale tru
pelor americano-saigoneze: Long 
Dai, Ninh Loi, Thanh Phuoc și 
Thai Hoa. O ploaie de obuze de 
mortiere și rachete d* căzut asu
pra principalelor puncte strategi
ce din oraș și împrejurimi, rela
tează agenția France Presse.

în timp ce luptele se desfășu
rau la Tay Ninh. alte unități ale 
forțelor patriotice declanșau un a- 
tac împotriva unui centru contro
lat de corpul expediționar ameri
can, Dan Tieng.

Convorbirile oficiale

CIUDAD DE MEXICO 11 — Co
respondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite : Delegația guvernamen
tală română, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care face o vi
zită în Mexic, a avut convorbiri 
oficiale la Ministerul Afacerilor 
Externe cu dr. Gabino Fraga, mi
nistru ad-ințerim al afacerilor ex
terne al Mexicului. în cadrul con
vorbirilor, . ambele părți au subli
niat existența unor posibilități 
reale pentru stabilirea și dezvolta
rea de relații comerciale și de 
cooperare economică și tehnică re
ciproc avantajoasă. în numele gu
vernului mexican, dr. Gabino Fra
ga a exprimat satisfacția pentru 
vizita pe care o întreprinde dele
gația guvernamentală română, a- 
preciind că ea va constitui un pas 
important pe calea dezvoltării mul-

tilaterâle a relațiilor între Româ
nia și Mexic.

Delegația română a avut, de ase
menea, convorbiri cu viceministrul 
industriei și comerțului, dr. Placido 
Garciâ Reynoso, asupra unor do
menii de interes reciproc pentru 
stabilirea schimburilor comerciale 
și a cooperării economice și tehni
ce între cele două țări.

Conducătorul delegației guverna
mentale române, însoțit de membri 
ai delegației, s-a întîlnit apoi cu 
dr. Antonio Armendariz, director 
general ăl Băncii naționale de co
merț exterior, și alți conducători ai 
acestei instituții. Cu această ocazie 
au fost examinate soluțiile care să 
faciliteze schimburile de mărfuri 
și colaborarea economică și tehni
că între România și Mexic.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

GENEVA

nr

Ku- 
Ah-

GENEVA 11 — Corespondentul 
Agerpres, II.' Liman, transmite : 
Miercuri au continuat, la Geneva 
lucrările Conferinței statelor 
posesoare de arme nucleare.

în cuvîntul său, delegatul 
weit.ului, Nasser Mohammad
mad Al-Sabah, a solicitat conferin
ței să ceară puterilor nucleare să 
se angajeze, în baza unui tratat, 
să pună în afara legii folosirea ar
melor nucleare sau termonucleare, 
experiențele în scopuri militare, 
producția de arme nucleare, întă-

Comunicat
iugoslavo-mauritan

BELGRAD 11 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei pe care președin
tele Maurițaniei, Moktar Ould 
Daddah, a făcut-o în Iugoslavia, a 
fost dat publicității un comunicat 
asupra convorbirilor pe care aces
ta le-a avut cu președintele Iugo
slaviei, losip Broz Tito. în comu
nicat se arată că cei doj pre
ședinți au avut un util schimb de 
opinii cu privire la experiența și 
dezvoltarea țârilor lor și asupra 
'relațiilor bilaterale. S-a hotărît să 
se găsească noi căi în vederea 
dezvoltării relațiilor dintre Iugo
slavia și Mauritania, între care 
și posibilitatea pentru întreprin
derile iugoslave de a participa la 
realizarea planurilor economice de 
dezvoltare a Maurițaniei.

Președintele Tito a acceptat in
vitația președintelui Daddah de a 
vizita Mauritania.SWAZILAND VA FI Al 125 LEA STAT MEMBRU Al O.N.U. Recomandarea Consiliului de Securitate

NEW YORK (Agerpres). — Con
siliul de Securitate al O.N.U. a 
recomandat în unanimitate admi
terea noului stat care și-a cucerit 
recent independența — Swaziland 
— în Organizația Națiunilor Uni
te. Recomandarea Consiliului de 
Securitate va fi luată în dezbatere 
la cea de-a 23-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., care ur
mează să se deschidă la 24 sep
tembrie la New York. In cazul în 
care Swazilandul va fi primit în 
O.N.U., el va deveni cel de-al 
125-lea stat membru al acestei or
ganizații.

R.D. Vietnam
PARIS 11. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Miercuri a avut loc la Paris a 21-a 
ședință a convorbirilor oficiale din
tre delegațiile R. D. Vietnam și 
S.U.A.

Xuan Thuy, șeful delegației 
R.D.V., care a luat primul cuvîn-

rind astfel, printr-iin instrument- 
juridic, sistemul securității colec
tive.

Delegatul R.A.U.. Husseim Khal- 
laf, a subliniat la rîndul său că 
garanțiile securității trebuie astfel 
concepute 
independența statelor 
de arme nucleare. în ceea ce pri
vește cooperarea în vederea utili
zării pașnice a energiei nucleare, 
vorbitorul a precizat că ea trebuie 
să se bazeze pe principiul nediscri- 
minării și să nu fie condiționată de 
cereri cu caracter politic

Reprezentantul Paraguayului. E- 
delmira Pena de Grimaldo a subli
niat că garanția cea mai eficientă 
ar constitui-o încetarea producției 
de arme nucleare și distrugerea 
celor existente. ■ '

A luat, apoi cuvîntul delegatul 
Bulgariei, Krum Hrisțov, care a 
preconizat o largă adeziune la Pro
tocolul de la Geneva din 1925 pri
vind interzicerea armelor chimice 
și biologice.

Rudolf L. Bindschedler, delega
tul Elveției, a subliniat în 
cuvînt.area sa că statele nenucleare 
ar trebui să obțină garanții de 
securitate eficiente din partea ță
rilor nucleare. “ 
el, ar 
t.r-un 
rilor 
ceste 
mică, 
ternațional. Vorbitorul s-a pronun
țat în favoarea unui sistem de re
glementare pașnică a litigiilor 
dintre state.

Delegatul Olandei, II. F. Eschau- 
zier, a reluat ideea responsabili
tății speciale care incumbă puteri
lor nucleare. El a propus ca discu
țiile cu privire la controlul arma
mentelor și la dezarmare, în gene
ral, să fie continuate în cadrul 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

incit să nu pericliteze 
neposesoare

Garanțiile, a spus 
putea fi asigurate fie prin- 
angajament special al pute- 
nucleare de a nu folosi a- 
arme sau amenințarea ato- 
fie printr-un instrument in-

g g o s y o

și S.U.A Președintele Svoboda

Parlamentarii olandezi
sare vizita in RomâniaA

bIi
'A

tul, a făcut o declarație care a 
răspuns cererii formulate de pre
ședintele Johnson în conferința sa 
de presă de marți. Șeful delega
ției R.D.V. a spus: „Președintele 
Johnson a declarat din nou că 
bombardamentele asupra R.D.V. 
nu vor înceta complet fără „reci
procitate". Noi repetăm: nu exis
tă reciprocitate la aceasta".

în continuare, Xuan Thuy, refe- 
rindu-se la poziția șefului delega
ției americane, Harriman, a de
clarat: „Partea americană caută 
toate pretextele pentru a nu răs
punde cererii legitime a poporului 
vietnamez și a guvernului R.D.V. 
Dacă S.U.A. doresc, într-adevăr, o 
soluție pașnică și onorabilă a pro
blemei vietnameze, a subliniat el, 
ele trebuie să renunțe la politica 
lor de agresiune, la țelurile lor 
neocolonialiste în Vietnamul de 
sud și la scopurile ldr de a per
petua divizarea Vietnamului; ele 
trebuie să recunoască Frontul de 
Eliberare Națională djn Vietnamul 
de sud și să discute cu r’eprezen-: 
tanții Frontului asupra chestiuni
lor interesând cele două părți în 
Vietnamul de sud. In primul rînd, 
ele trebuie să înceteze imediat și 
necondiționat bombardamentele și 
toate celelalte acte de război pe 
ansamblul teritoriului R. D. Viet
nam, pentru a se lua în discuție 
alte chestiuni interesînd cele două 
părți. Altfel, a conchis Xuan Thuy, 
aceste convorbiri de la Paris vor 
rămîne mai departe în impas și 
partea americană va trebui să-și 
asume întreaga răspundere pentru 
aceasta1*.

a primit pe
reprezentanții■ ■

oamenilor de stiintă
5 J

din Cehoslovacia
PRAGA 11 (Agerpres). — La 10 

septembrie, președintele Ludvik 
Svoboda a primit pe reprezentanții 
oamenilor de știință din Ceho
slovacia, anunță agenția C.T.K. Au 
fost de față Gustav Husak, vice
președinte al guvernului, și 
Kucera, ministrul justiției.

Președintele Svoboda și Gustay 
Husak i-au informat pe oamenii de 
știință despre situația politică ac
tuală și despre sarcinile urgente 
care stau în fața popoarelor ceh și 
slovac și mai ales în fața oamenilor 
de știință.

Mulțumind conducătorilor de stat 
pentru poziția și activitatea lor, 
oamenii de știință și-au afirmat 
sprijinul față de politica P.C.C. și 
a guvernului țării.

La pavilionul românesc 
al Tirgului internațional

de la Viena
VIENA 11. — Cores

pondentul Agerpres, 
P. Stăncescu, transmi
te : Ministrul austriac 
al comerțului, Otto 
Mitterer, însoțit de 
funcționari superiori 
din acest minister, a 
vizitat miercuri pavi
lionul României la 
Tîrgul internațional 
de la Viena. Pavilio
nul României a fost 
vizitat, de asemenea, 
de Bruno Marek, pri
marul Vienei, care 

întreținut înde-

lung cu 
ții țării 
tîrg.

reprezentan- 
noastre la

conferința de 
a participat 

număr mare de

B.

s-a
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La Hanoi au avut loc la 9 și 10 septembrie convorbiri între delegația de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, și delegația de partid și guvernamentală a Cubei, condusă de Santamaria Cua- drado, membru al C.C. al Partidului Comunist din Cuba. La 11 septembrie, delegația de partid și guvernamentală cubană a fost primită de președintele PIo Și Min. (V.N.A.)
Prâcipiils politicii ex

terne K MSXiCUÎ.Ui. Ministrul de externe al Mexicului, Antonio Carrillo Flores, care face o vizită în Ja-

de

Consfătuire 
ia C.C. al P.C.C

PRAGA 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., la C.C. 
al P.C.C. a avut loc miercuri o 
consfătuire a primilor secretari ai 
comitetelor regionale ale Partidu
lui Comunist din 
Consfătuirea s-a desfășurat 
președinția primului secretar 
C.C. al P.C.C., A. Dubcek.

Cehoslovacia, 
sub 

alPrimirea (ie cătreJ. Smrkovșky
PRAGA 11 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția C.T.K., JJ 
Smrkovșky, președintele Adunării 
Naționale a R. S Cehoslovace, a 
primit miercuri la sediul Adună
rii Naționale pe V. V. Kuznețov, 
reprezentant a) Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., membru al C.C. 
al P.C.U.S. și deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S.

în orașul Braunschweig din 
R. F. a Germaniei a avut 
loc o demonstrație' antifascistă 
la care au participat peste 
2 000 de persoane. Manifestația 
a fost organizată în semn de 
protest împotriva prezenței în 
acest oraș a lui Adolf von 
Thadden, lider al Partidului na
țional democrat, partid de ex
tremă dreaptă. în fotografie : 
un aspect de la demonstrație

ț;

★
Miercuri după-a- 

miază la pavilionul 
României a avut loc 
o conferință de presă. 
Nicolae Dumitrescu, 
șeful Agenției econo
mice române Ia Vie
na, a făcut o scurtă 
prezentare a relații
lor economice dintre 
țara noastră și Aus
tria, subliniind evolu
ția favorabilă a aces
tora.

La 
presă 
un 
ziariști austrieci și 
corespondenți străini 
acreditați la Viena.

★
Republica Socialis

tă România participă 
pentru prima oară la 
pavilionul de inovații 
și invenții deschis în 
aceeași perioadă cu 
Tîrgul internațional 
de la Viena, cu un 
stand propriu, în care 
sînt prezentate reali
zări românești.
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Zilele acestea ne-a vizitat țara, la invitația Marii Adunări Naționale, o delegație parlamentară olandeză condusă de G. M. Nederhorst, vicepreședinte al celei de-a doua Camere a Statelor Generale. Cu puțin înainte de încheierea șederii lor în România, am avut cu parlamentarii olandezi o convorbire pe care o relatăm în rîn- durile ce urmează.— Care sînt semnificațiile acestei prime vizite a unei delegații parlamentare olandeze în România ?G. M. Nederhorst : Prezența delegației noastre parlamentare în România se înscrie pe fundalul unor preocupări ale Olandei de a dezvolta relații pe o scară cît mai largă cu toate țările. Mă gîndesc nu numai la domeniul politic, ci și la extinderea legăturilor de afaceri, a colaborării tehnico-științifice și culturale etc. în acest context privim și dezvoltarea contactelor cu România. Sîntem încă de-abia la un început de drum. Totuși au fost deja marcate cîteva jaloane importante. Este vorba despre vizita în România a ministrului de externe Joseph Luns, precum și de stabilirea unor rodnice premise în urma prezenței în țara noastră a premierului Ion Gheorghe Maurer și a ministrului. de externe, Corneliu Mănescu.După părerea noastră, aceste contacte la nivel înalt sînt deosebit de importante, dar ele nu trebuie să însemne totul. în dorința de a dezvolta legăturile dintre țările noastre, devine prețioasă orice formă de contact, pornind de la niveluri mai puțin înalte pină la creșterea schimburilor turistice, atît de utile cunoașterii și apropierii între popoare. în discuțiile purtate la Marea Adunare Națională, s-a ivit propunerea formării unui grup parlamentar de prietenie româno-olandeză. Am convenit, de asemenea, cu colegii mei ca, la întoarcerea în patrie, să facem demersuri în vederea găsirii unui oraș olandez care să fie înfrățit cu Craiova. Nu trebuie ignorat cred nici un mijloc menit să înlesnească dezvoltarea prieteniei si înțelegerii între popoare, în interesul cauzei păcii și progresului.— Ce ne puteți spune despre întrevederile și contactele pe care le-ați avut în decursul vizitei ?G. M. Nederhorst : în primul rînd, aș dori să relev in mod deosebit faptul că am avut onoarea să fim primiți de președintele Consiliului de Stat, dl. Nicolae Ceaușescu. întrevederea pe care am avut-o cu' domnia sa, desfășurată într-o atmosferă de cordialitate, a produs o puternică impresie asupra mea și asupra colegilor mei din delegație. Este extrem de important pentru noi că șeful statului dv. ne-a prilejuit, în cadrul unor discuții deschise, abordarea u- nor probleme privind colaborarea dintre țările noastre. A fost un fel de sinteză a contactelor desfășurate pe parcursul celor șațite zile ale vizitei. Discuțiile avute au reliefat convergența vederilor noastre asupra unor puncte pe care le consider fundamentale în relațiile noastre bilaterale. Am împărtășit cu satisfacție principiile respectării 'independenței și suveranității naționale, al neamestecului în treburile altor state, principii care reprezintă o piatră unghiulară în colaborarea dintre țările noastre. Consider că, deși avem orînduiri social-politice diferite, a- ceasta nu ne împiedică să avem bune legături, nu numai din punct de ve-
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presa transmit:
ponia, a declarat la Tokio că în politica sa externă guvernul mexican se conduce după principiile înscrise în Carta O.N.U. „O țară care a suferit mult în trecutul său istoric, așa cum este statul mexican, a arătat el, consideră că orice națiune trebuie să respecte principiile înscrise în această Cartă — ale autodeterminării popoarelor, egalității în drepturi, reglementării conflictelor pe cale pașnică, neintervenției în treburile interne și respectării suveranității".

Conferința Uniunii inter
parlamentare, care desfășoară lucrările la Lima, capitala statului Peru, și-a încheiat dezbaterile generale asupra problemelor legate de colonialism, neocolonialism, discriminare rasială, politică și economică. O moțiune
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adoptată de toți delegații va fi supusă votului vineri 13 septembrie.
La Ulan Rater au început ieri convorbirile dintre partid și guvernamentală mane, condusă de Willi bru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, și cea a R. P. Mongole, condusă de Jum- jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole.
într-o notă adresată se

cretarului general al O.N.U., Franța a informat că a interzis orice import sau export din și în Rhodesia, în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate din 29 mai. Docu-

delegația de a R. D. Ger- Stoph, mem-
mentul precizează, de asemenea, că guvernul francez pregătește în prezent alte două legislații care vor interzice transporturile aeriene și navale spre Rhodesia.

Crucea Roșie biafreză 3 înaintat Comitetului Internațional al Crucii Roșii (C.I.C.R.), care are sediul la Geneva, un mesaj de protest împotriva „bombardării repetate" de către forțele federale nigeriene a unor zone populate ale Biafrei.
Mika Șpiliak, președinteleVecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe Leo de Block, ministrul economiei al Olandei. Au fost discutate probleme referitoare la coo-
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O ii O B Operarea economică bilaterală între cele două țări. De asemenea, Mika Șpiliak l-a primit pe Pierre Gregoire, ministrul afacerilor externe al Luxemburgului, aflat în vizită oficială la Belgrad. Convorbirea s-a referit la posibilitățile extinderii relațiilor politice și economice bilaterale. A fost, de asemenea, discutată problema relațiilor dintre Iugoslavia și Comunitatea Economică Europeană — anunță agenția Taniug.
în cinstea împlinirii a 

150 de ani de la nașterea 
lui Turgheniev, aproape toate manuscrisele și operele tipărite ale marelui scriitor figurează la expoziția deschisă la Oriol (R.S.F.S.R.). Expoziția mai cuprinde numeroase documente, fotografii, picturi și sculpturi, lucruri care au aparținut scriitorului. Printre acestea se află mantia de doctor Honoris Causa al Universității din Oxford, titlu cu care a fost distins Turgheniev.

dere economic, științific, cultural, dar și din punctul de vedere al relațiilor umane dintre popoarele noastre. Țările noastre aparțin unor blocuri opuse. România este membră a Pactului de la Varșovia, iar Olanda face parte din N.A.T.O. Dar există aici un punct asupra căruia statele noastre sînt perfect de acord: diviziunea lumii în blocuri nu constituie în nici un caz un ideal. Trebuie să ajungem la o lume fără blocuri și în această direcție trebuie să înaintăm treptat, dar ferm, prin intermediul dezarmării și al destinderii. în ce ne privește, popoarele noastre sînt animate de aceleași năzuințe de a-și hotărî singure soarta, de a contribui la prietenia și înțelegerea între statele globului. Constatăm cu satisfacție că România, dez- voltî-ndu-și relațiile cu țările socialiste, își extinde colaborarea cu tot mai multe alte țări, așa după cum Olanda este interesată în promovarea unor bune legături eu Estul.W. J. Schuijt, membru al celei de-a doua Camere a Statelor Generale: Despre relațiile politice și parlamentare dl. vicepreședinte a vorbit deja, eu am în vedere și forme de colaborare în domeniul științei, culturii, învățămîntului. Ar fi extrem de bine să intensificăm cooperarea între universități, schimburile de stu- denți. Cu toate că limba noastră este o limbă germanică iar a dv. o limbă latină, multe lucruri se. pot face în acest sens, și nu numai în domeniul științelor exacte, ci șl al celor umanistice. Dezvoltînd cit mai mult posibil aceste raporturi vom 'contribui, așa cum a reieșit și '.-„j discuțiile purtate cu diverse personalități științifice și culturale române, la o mai. bună apropiere și cunoaștere între popoare.J. Boersina, membru al celei de-a doua Camere : Ca specialist în domeniul economiei, în urma discuțiilor avute cu foruri competente, după vizitarea unor obiective industriale și agricole, cred că există noi posibilități de sporire a legăturilor noastre economice și comerciale. Olanda, după cum știți, este membră a Pieței comune, organizație economică a șase state din Europa occidentală. Cu toa'te acestea, ne pronunțăm în favoarea unei piețe mai largi, deschisă schimbului de mărfuri cu tot mai multe țări. Comerțul cu România este în continuă creștere. După părerea noastră, trebuie valorificate și experimentate noi forme și mijloace de extindere a colaborări} și cooperării ’ econttniice.— Cu ce impresii părăsiți (ara noastră ? 4 'W. Kremer, membru a -'■''■:-a doua Camere : Am cit multe lucruri despre Român pot spune că această vizităcurat în mod deosebit. Acea Românie agricolă de care se vorbea atît de mult înainte rămîne, după cum am văzut, ceva de domeniul trecutului. Marile realizări obținute în procesul de industrializare sînt de-a dreptul impresionante. Vizitarea cîtorva din importantele obiective industriale din județele Dolj și Mehedinți, printre care bineînțeles și grandioasa construcție de la Porțile de Fier, a fost edificatoare în această privință. M-am convins încă o dată de hotărî- rea și dorința poporului dv. de a merge neabătut pe acest drum, in scopul propășirii continue a țării.
Radu BOGDAN
Viorel POPESCU
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Congresul
Partidului
Socialist
din Japonia

TOKIO 11. — Corespondentul A- 
gerpres,
Miercuri au început la Tokio lu
crările celui de-al 31-lea Congres 
al Partidului Socialist din Japonia 
lâ care participă peste 600 de dele
gați. Liderii partidului, aleși anul 
trecut, inclusiv președintele S. Kat- 
sumata, au hotărît la ședința de 
săptămîna trecută a Comitetului 
executiv al partidului să demisio
neze în bloc, asumîndu-și 
responsabilitatea înfrîngerii 
rite de 'socialiști, pentru a 
oară consecutiv în ultimii doi ani, 
la alegerile parțiale pentru Camera 
Superioară a Dietei, desfășurate la 
7 iulie. Secretarul general al parti
dului, Yamamoto, a demisionat și 
el acum cîteva săptămîni.

Deschizînd lucrările Congresului, 
S. Katsumata și-a exprimat con
vingerea că actualul congres va 
alege o nonă conducere capabilă 
să contribuie la depășirea actualei 
crize prin care trece partidul. In
tre problemele pe care delegații 
le vor examina timp de trei zile, 
figurează reorganizarea activității 
partidului, programul luptei politi
ce in ajunul viitoarelor alegeri ge
nerale, introducerea unor schim
bări în statut.

După ssum afirmă surse din a- 
propierea Congresului, dezbaterile 
vor fi concentrate asupra eforturi
lor de a împăca cele două mari 
fracțiuni din cadrul partidului — 
Sasaki și EDA — acțiune de 
care depinde în cele din urmă reu
șita alegerii unei conduceri în mă
sură să scoată partidul din actua
lul impas.

F. Țuiu, transmite :
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