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Un ansamblu de factori ce pot determina

ASIMILAREA ACCELERATĂ
I UNOR NOI PRODUSE ÎN
CONSTRUCȚIA DE MAȘINI

Cifrele de care dispunem în prezent, după trecerea a mai bine de doi ani și jumătate din actualul cincinal, ne permit să apreciem că sar
cina de mare răspundere care revine 
industriei constructoare de mașini 
din Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R. de a asigura din producția 
internă aproximativ două treimi din 
necesarul de mașini și utilaje pentru 
dotarea economiei naționale se înde
plinește cu succes. Măsurile luate de conducerea partidului și statului pentru/ dezvoltarea și modernizarea acestei ramuri, pentru înzestrarea ei cu tehnică modernă au avut o influentă pozitivă asupra creșterii și diversificării producției industriei construcțiilor de mașini, asupra ridicării eficienței activității ei economice. Acest lucru este pregnant ilustrat și de faptul că, în 8 luni din acest an, planul producției globale industriale a fost îndeplinit pe ansamblul ministerului -nostru în pro- * porție de 100,8 la sută, obținîndu-se 
o creștere de 18 procente față de perioada corespunzătoare a anului trecut.Se impune sublinierea că îndeplinirea planului de producție a avut loc în condițiile lărgirii în continuare a sortimentelor și tipo-dlmen- siunilor de mașini și utilaje fabricate. Deși în acest domeniu se mențin încă anumite carențe, asupra cărora vom reveni mai departe, rele
văm că se face tot mai mult simțită 
o înviorare apreciabilă în ritmul do 
asimilare în fabricație »■ mașinilor și' 
utilajelor, în eforturile creatoare ce 
se depun pentru menținerea lor la 
nivelul tehnicii contemporane. Elaborarea unui plan de asimilări amănunțit, cu perspectivă, ridicarea la un nivel superior a colaborării dintre M.I.C.M., ca furnizor,
PE ARGEȘ ÎN JOS
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Noile defileuri
f g n a ba/e chimieiCelebritatea locurilor se transmite ca o ștafetă. Uneori la mare distanță. După un ritual inedit care ține de dinamismul ascensiunilor economice și de impetuozitatea înavuțirilor spirituale. Se transmite pe rețelele de înaltă tensiune ale energiilor umane, propulsate de planurile elaborate de partid.In urmă cu cîțiva ani, „valea chimiei" din cuprinsul țării noastre era aceea marcată geografic de curgerea Trotușului. Faima ei binemeritată s-a zămislit din filigranul coloanelor și conductelor, din grandoarea metamorfozelor care modificaseră radical aspectul peisajului și universul lăuntric al oamenilor.Ultimii ani au devenit martorii genezei unei noi „văi a chimiei" : 

valea. Argeșului. Preluînd renumele și tradițiile sorei. ei moldovenești, noua vale tinde să-și dăltuiască o efigie proprie, inedită. O efigie sem- nificînd nu numai apariția unei noi industrii pe aceste meleaguri, odinioară urgisite din punct de vedere economic, dar și instaurarea unui alt sistem de referințe pe tărîmul dimensiunilor și proporțiilor, unei alte scări a valorilor sociale și umane.O primă luare de contact cu chimia argeșeană — la porțile Găeștilor. Sau, mai bine-zis, un preludiu, la interferența chimiei cu o altă ramură a industriei moderne, metalurgia. Intr-adevăr, venind dinspre București, nu departe de orășelul situat în a- vanposturlle Piteștilor, călătorul zărește, pe marginea stingă a șoselei, zidurile înălțate la roșu ale unor clădiri pe care nu le-a mai văzut înainte, chiar dacă a trecut pe-aici abia în urmă cu un an. Sînt halele în plină construcție — unele dintre ele în stadiul de finisaj — ale uzinei de piese de schimb și reparații de utilaj chimic.La ora cînd am ajuns pe șantier se lucra asiduu mai ales în două locuri : în hala compresoarelor, la montarea enormelor mașini de 45 metri cubi, producție a uzinelor din Reșița ; la hala de prelucrări mecanice și cazgngerie. unde se închidea cu bolți 'solide și. totodată, grațios ‘arcuite prima „navă" a construcției.— Deși planul prevede că trebuie să intrăm în funcțiune abia în al doilea trimestru al anului viitor, putem spune că s-a apăsat din plin pe accelerator, luîndu-se viteza maximă pentru a ajunge la potou înainte 
de termenul stabilit — ne spune in-

ing. Virgil ACTARIAN 
adjunct al ministrului industriei 

construcjiilor de mașini
de in-

și celelalte ministere beneficiare, a- profundarea și detalierea de către uzine a sarcinilor lor de asimilare, precum și eșalonarea judicioasă a acestor sarcini cu ajutorul graficelor întocmite pe bază de criterii științifice sînt tot atîtea elemente care au creat uzinelor constructoare de mașini condiții să organizeze mal bine activitatea de asimilare a mașinilor și utilajelor, să reducă durata ciclurilor de introducere în fabricație a numeroase produse noi. Numai de la 
începutul acestui an și pînă acum au 
fost asimilate în producția de serie 
a uzinelor noastre 280 noi tipuri de 
mașini și utilaje — sarcinile stabilite în acest domeniu prin planul tehnic fiind îndeplinite — urmînd ca pînă la sfîrșitul anului numărul produselor noi să se ridice la aproximativ 450. In această perioadă au fost asimilate noul tractor de 40 C.P., mașina de frezat și cea de mortezat dantură, utilaje pentru înzestrarea agriculturii — plugul purtat sau semipurtat cu 3—5 corpuri, plugul pentru deschis canale, cositoare de fîn — un nou tip de centrală telefonică automată urbgnă, țrel tipuri din-noua serie de contactoăre ■ de joasă tensiune și alte utilaje.în acest an s-a intensificat mult activitatea de asirpilare în fabricație a utilajelor de mare complexitate, precum și a unor linii complete de fabricație pentru industria alimentară, economia forestieră, industria chimică ș.ă. în momentul de față, in

ginerul Nicolae Dumitru, directorul „beneficiarului". Titulatura întreprinderii e modestă — ține el să adauge — față de realele ei proporții: ca să aveți o imagine cît mai apropiată a ceea ce va reprezenta uzina noastră, trebuie să vă spun că numai hala de prelucrări și cazangerie
Victor BTRLADEANU

dustrîa noastră constructoare de mașini este capabilă să livreze linii complete de fabricare a cimentului, de acid sulfuric cu o capacitate 100 000 tone pe an, linii pentru dustria alimentară, iar în prezent sînt în curs de asimilare linii de fabricare a negrului de fum, amoniacului, îngrășămintelor fosfatice.Oricît de vizibile sînt progresele făcute în domeniul asimilării de produse noi, nu putem să trecem cu vederea că, în unele cazuri, ritmul înnoirii fabricației de mașini și utilaje este încă lent. O examinare mai atentă a'duratei fazelor ciclului de asimilare arată că prima etapă, proiectarea noilor produse, se realizează în cea mai mare parte conform prevederilor planului. Acțiunea începută In ultimii ani de constituire a unor institute sau centre de cercetare și proiectare, pe subra- muri ale construcțiilor de mașini, a dus Ia creșterea potențialului de concepție în sectoarele respective de activitate, asigurînd în acest fel rezolvarea mai rapidă a sarcinilor de asimilare. In prezent, Institutul de cercetări și proiectări mașini-unelte și agregate, cel pentru mașini de transportat și ridicat, Institutul de cercetări și proiectări utilaj chimic și rafinării, Institutul de cercetări electronice, Centrul de cercetări și proiectări cazane și altele au devenit adevărate instituții de creație tehnică', care, în paralel, cu lucrările de asimilare ce le revin, elaborează studii ; de dezvoltare în perspectivă a fabricației de utilaje în domeniul din care fac parte.Socotim că specialiștii din aceste institute trebuie să dezvolte mai mult în perioada următoare acea latură a activității lor care privește asimilarea de produse noi, pe baza cercetării proprii. Observația aceasta nu este întîmplătoare. Este știut că. în ultimii ani, pentru acoperirea unor acute necesități interne și recuperarea ră- mînerii în urmă în ce privește asimilarea unor mașini și utilaje la nivelul tehnicii actuale, s-a recurs în multe cazuri la achiziționarea de licențe de fabricație de la firme cu tradiție. Aceasta a permis scurtarea ciclurilor de asimilare și îmbogățirea experienței cadrelor din uzine. Desigur, și în viitor se va utiliza a- ceastă metodă. Dar va trebui elimi
nată concepția unor cadre de condu- 
oere din anumite întreprinderi care, 
deși au acumulat o experiență de 
valoare în fabricația de mașini și 
utilaje cu înalt nivel tehnic, preferă 
soluția comodă de asimilare a sorti
mentelor noi, verificate în străină
tate, deci după licență, fără să dez
volte corespunzător gîndirea tehnică 
a cadrelor proprii. Se înțelege că o asemenea concepție este dăunătoare dezvoltării și diversificării construcției noastre de mașini, datorită menținerii permanente a unui decalaj de cîțiva ani în nivelul tehnic al produselor și dependenței de firmele li- cențiatoare.

(Continuare în pag. a Iil-a) (Continuare în pag. a III-a)

CETĂȚEANUL, LA POARTA...
AUDIENȚELOR RESTANTE

Iîn activitatea partidului și statului nostru s-a încetățenit, ca trăsătură definitorie a democratismului d- rînduirii noastre, practica consultării largi a maselor în cele mai diverse probleme ale construcției socialiste, ale politicii interne și externe, cunoașterea și studierea opiniilor cetățenilor în cele mai variate probleme ale activității eco- nomico-sociale, finalizarea concluziilor în măsuri practice. Ca nicicînd în trecut, oamenii muncii înțeleg să beneficieze de multiplele posibilități ce le sînt oferite de a se pronunța asupra mersului treburilor obștești, sesizînd totodată probleme cu caracter mai 1 restrîns, personal, în legătură cu care așteaptă sfat, sprijin sau îndrumare.

trebuie să
Fiind un atribut obligato
riu al democrației socialiste, solicitudinea organelor de stat față de opinia fiecărui cetățeanse manifeste. nedezmințit, ca expresia înțelegerii unei îndatoriri profesionale și sociale, a unei înalte responsabilități civice. Una 
din formele cele mai Impor
tante șl, în același timp, 
de largă accesibilitate, prin 
care se realizează legătura 
vie, directă șl nemijlbcită 
Intre organele do partid și 
de stat șl cetățeni o con
stituie audiențele. Instituția audienței, concepută în mod firesc nu ca o formă goală, ca un scop în sine, are uri țel precis, concret : acela de a înlesni drumul opiniilor cetățenești spre cei chemați să asigure soluționarea problemelor, de

ordin personal sau social, ale oamenilor muncii. Pornind de la aceste premise, plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a c. a dat indicații precise cu privire la perfecționarea tuturor formelor de legătură cu cetățenii, între care și audiențele — expresie a considerației ce se cuvine a fi dată întotdeauna cuvîntu- lui cetățeanului, părerilor sale....Zilnic, la Consiliul popular municipal Ploiești se prezintă zeci de cetățeni, care solicită audiențe în vederea rezolvării unor probleme de interes mal larg sau pentru a primi sprijin în vreo chestiune personală. Pe bună dreptate, ei așteaptă să fie primiți cu solicitudine, să fie ascultați cu atenție și apoi,

IN ZIARUL DE AZI:

© O importantă la
tură a democrației 
de partid: Partici
parea efectivă a tu
turor membrilor or
ganelor alese la con
ducerea și desfășu
rarea muncii de partid 
© Cu aceleași capa
cități, un volum de 
construcții conside
rabil sporit
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OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

CU EL ÎNSUȘI...

O încrederea în sine șl 
autonemulțumirea
0 Părinții în viața ai 
unor copii orfani

© Indescifrabila sem
nătură
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© In adincurile con
tinentului albastru
(ancheta internațio
nală a „Scînteii")

ADEZIUNE DEPLINĂ
LA PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE

A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI
Din scrisorile sosite la redacție

Adeziunea totală și încrederea nețărmurită față de politica in
ternă și externă a partidului și guvernului țării noastre, dorința de 
a promova și dezvolta prietenia și colaborarea cu toate țările so
cialiste, cu toate popoarele lumii — acestea sînt sentimentele ce se 
desprind din marele număr de scrisori ce continuă să sosească zil
nic la redacția ziarului nostru.

în spiritul principialității și legalității noastre socialiste, să se urmărească pînă la capăt soluționarea cazurilor pe care le-au înfățișat.Cum se petrec lucrurile la Ploiești ? Deși recent comitetul executiv a analizat problema audiențelor și a dispus o serie de măsuri privind buna lor organizare, totuși una din cele mai elementare obligații — respectarea orei programate — este uneori încălcată, chiar de către cadre de conducere. într-una din zilele lunii august, de exem-
Constantin CAPRARU
corespondentul
„Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Diversificarea 
disciplinelor școlare și 
procesul perfecționării 

invătăfnintului
7

Dr. E. FISCHBEIN
s«f de sector la Institutul de psihologie al Academiei

Actuala compartimentare a învățămîntului de toate gradele pe discipline cu profil bine, precizat corespunde unor avantaje atît de evidente, incit ar putea părea, la prima vedere, straniu ca o discuție să fie purtată în acest sens. Materiile școlare reflectă, în bună măsură, diviziunea științelor contemporane. . învățînd pe discipline, elevul învață să-și disciplineze gîndi- rea în raport cu domeniul în cauză, să-și a- dapteze, să-și claseze, să-și mobilizeze informația în raport cu organizarea acestor mari teritorii ale gîndirii științifice. Toate acestea corespund, firește, unor cerințe didactice: nu putem învăța nimic de-a valma, ci re- curgînd la o anumită conduită analitică, la desprinderea și asimilarea, element cu element, a informației care este apoi stocată în memorie pe sectoare identificabile, dispuse ierarhic.Acestor avantaje incontestabile li se opun însă și anumite neajunsuri care au atras de multe ori atenția pedagogilor. Realitatea este că s-a ajuns în îrivăță- mînt la o compartimentare excesivă — explicabilă în bună măsură și prin continuă adîncire a specializării la nivelul creației științifice —. care periclitează unitatea dezvoltării intelectuale a tînărului. învățămîntul contemporan, caracterizat prin exigentă științifică, este predominant analitic. Fiecare profesor este un specialist cu o înaltă formație și tinde să predea ca atare. Fiecare disciplină dobîn- dește Un fel de etanșeitate, care îngreunează enorm mobilizarea simultană a unor cunoștințe aparținînd unor sisteme diferite. Și, drept urmare, trecerea elevului de la un domeniu la altul, se face din această cauză cu dificultate.Problemele practice — dar adeseori și cele

teoretice — solicită însă cooperarea unor informații din cele mai diverse surse. Intr-o situație determinată ni se cere să putem manevra tehnici ■ diferite, să putem apela la sisteme conceptuale variate, dar coordonîndu-le dintr-o perspectivă u- nică și subordonînd investigația, interpretarea datelor, unei viziuni unitare. Tendinței de diviziune și specializare continuă, riscînd să ducă la o fărîmițare. primejdioasă, i s-au o- pus, în primul rînd, chiar la nivelul producției științifice, eforturi de corelare,. de unificare, ducînd la apariția disciplinelor ■ de graniță și a celor de sinteză. Ecoul acestor preocupări se manifestă azi și în școală, exprimat în încercări de a găsi soluții de integrare a procesului de învăță- mînt — soluții privind atît întocmirea programelor și a manualelor, cît și procedee didactice diverse.Care sînt mijloacele de integrare la care am putea apela în prezent? O corelare activă se poate realiza impreg- nîndu-se, în limite rezonabile, predarea unei discipline cu informații, ilustrări, aplicații provenind de Ia alte materii. Afri văzut intr-un manual francez de aritmetică cunoștințele despre proporții literalmente implantate într-o multitudine de exemple practice din cele mai variate (pîr- ghii, scripeți, transmisia mișcării între roți de diametre deosebite etc.). Manualele noastre de limbi străine predau limbile respective de parcă acestea vor fi folosite exclusiv de către români pentru a se înțelege între ei. Adeseori se uită că limba străină trebuie' învățată în raport cu cultura, cu civilizația, cu istoria, cu tradițiile poporului respectiv. Limba nou învățată nu trebuie să fie o simplă traducere, o transpunere mecanică. Ea dobîndește rezonanta unei spirituali

„Sînt cu inima și gîndul alături de partid", își intitulează rîndurile sale Nicolae Cruceru de la Tesăto- ria de relon „Panduri" — București. „Urmăresc cu multă atenție politica internă și externă a partidului și statului nostru și inima mi se umple de satisfacție. Am citit cu un adînc sentiment de mîndrie Declarația Marii Adunări Naționale, ca și cuvîntă- rile tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ele sînt pătrunse, de la un capăt la altul, de principialitate, clarviziune și consecventă, și aceasta tocmai pentru că la baza lor stau înaltele principii ale patriotismului, ale învățăturii marxist-Ieniniste și internaționalismului socialist, dorința partidului nostru de ă acționa ferm în vederea întăririi unității' și prieteniei tuturor țărilor socialiste, în interesul cauzei socialismului, al păcii în întreaga lume. Sînt întru totul de acord cu politica internă și externă a partidului nostru. Am deplina încredere în forța și acțiunile partidului îndreptate spre a asigura poporului nostru o viață fericită și liberă, în bună înțelegere și prietenie cu țările socialiste, cu toate popoarele lumii".„Vreau să-i asigur pe iubiții noștri conducători — ne scrie studentul 
Cornel Stan din București — că mă alătur colegilor mei în exprimarea adeziunii totale la politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, politică pusă în slujba idealurilor socialismului și păcii. îmi voi manifesta această- adeziune prin -eforturi sporite în însușirea cunoștințelor primite în facultate și prin îndeplinirea tuturor sarcinilor ce mi se vor încredința".„Urmăresc cu toată încrederea activitatea plină de răspundere depusă de conducerea partidului și statului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. îmi exprim și pe această cale deplinul meu acord și atașament față de po

r

tăți, dimensiunea u- mană care o transformă într-un instrument firesc de gîndire, exprimare și acțiune.Experimentele peda- M gogice actuale merg | insă maj departe. Se II preconizează predarea H unificată,, sau cel puțin, strîns coordonată, a u- nor discipline înrudite: aritmetică și geometrie, matematică și fizică, fizică și chimie, Integrarea astronomiei în dursul de fizică, gruparea disciplinelor biologice într-un curs unitar. La centrul școlar din Minnesota (S.U.A.), de exemplu, se experimentează predarea a- ritmeticii prin utilizarea constantă a proprietăților geometrice. Colocviul de la Lau- B sanne, care s-a ținut în H ianuarie 1967, a relevat H necesitatea creării unor |j programe care să faci- H liteze osmoza dintre matematică și fizică. Aceste discipline ar trebui astfel predate — se spune — încît să se dezvolte aptitudinile e- | levilor de a identifica B structurile matematice H într-o situație fizică R dată. în acest sens se H consideră că conceptul ■ de model joacă un rol H central: elevii trebuie B să învețe să găsească H modelul matematic a- n decvat rezolvării unei fl probleme de fizică și să fl poată interpreta reia- fe țiile matematice prin B raportare la lumea M reală. De aceea în pre- | darea fizicii la clasele U superioare se cere să se facă un loc important calculului integral și diferențial, pentru' a se permite, evident, o mai profundă înțelegere a fenomenelor fizice și o mai temeinică asimilare a capitolelor respective din matematică. La noi, după cum se știe, se preconizează predarea upitară a disciplinelor biologice —. măsură pe care o găsesc foarte bună, . cu condiția, bineînțeles, să nu ne mulțumim cu a- socierea, sub aceeași firmă, a unor discipline
(Continuare 
în pag. a IV-a) 

litica internă și externă a partidului, care corespunde întru totul intereselor poporului român — ne scrie 
Vladu Tudor, economist la I.S.C.E., „Românoexport". Voi lupta în continuare pentru traducerea în viață a sarcinilor care ne stau în față, voi urma neabătut drumul luminos al partidului".„Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României și cuvîntările rostite de secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor efectuate în diferite localități și județe, au coincis pentru mine cu primirea în rîndurile membrilor de partid — ne scrie profesoara Cecilia 
Bucur din Focșani. La bucuria nemărginită pe care mi-a dat-o intrarea în rîndurile comuniștilor se a- daugă acum și bucuria de a putea să-mi exprim public adeziunea mea deplină la politica internă și externă a partidului, îndreptată spre continua prosperitate a României, spre întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste frățești, cu toate popoarele lumii. Prin munca mea, alături de celelalte cadre didactice din municipiul Focșani, nu voi precupeți nici un efort pentru a educa tineretul în spiritul dragostei fierbinți față de patrie și popor, față de idealurile scumpe ale comuniștilor".Din comuna Bratca, județul Bihor, muncitorul C. Avram ne scrie : „îngăduiți-mi să dau curs sentimentelor de mîndrie justificată, de profundă satisfacție și să mă asociez milioanelor de oameni ai muncii spre a-mi exprima întreaga aprobare și atașamentul deplin la principiile politicii externe a partidului și guvernului, atît de clar reafirmate în Declarația Marii Adunări Naționale, ca si în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale celorlalți conducători de partid și de stat. Așa cum am slujit pînă acum cu credință partidul, mă angajez să nu-mi precupețesc nici în continuare eforturile pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini ce ne stau în față pe ca- 
(Continuare în pag. a IV-a)
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umaniste 
a muzicii 

românești9
Doru POPOVICI

De cîte ori recitesc piesele scrise de Eschil, Sofocle, Euripide, triumviratul creatorilor a căror operă ă dominat toată antichitatea, mi se relevă în mod limpede sensul corelației indestructibile dintre artă și legea morală. Dacă cei peste 2000 de ani ce îi separă de zilele acestui „ev aprins" au învăluit în ceață și uitare multe date referitoare la viața lor, trăită cu o maximă, intensitate, darul incomensurabil pe care ni l-au lăsat moștenire nouă, contemporanilor — mesajul luminos și robust către om — a rezistat marilor furtuni ale secolelor.Poate vreun artist autentic să nu aprofundeze conținutul emoționant al tragediei lui Eschil „Prometeu încătușat", unde eroul — „cel tnai nobil sfînt din tot calendarul filozofic", după cum spunea Karl Marx— este înlănțuit și fără milă urgisit de Zeus și de zeii ceilalți „fiindcă pe oameni prea dragi i-a avut" ?...Oare nu sublimele' cuvinte ale lui Sofocle din „Antigona" — „în lume-s multe mari minuni / Minuni mai mari ca omul nu-s“ — stau la baza crezului umanist al Renașterii și al umaniștilor ce au urmat î Toată lupta noastră dusă împotriva declanșării unul nou măcel nu-și găsește rădăcini adînci în simplitatea semnificativă și expresivă a lui Euripide, în piesa „Troienele", atunci cînd afirmă hotărît: „Cine-i cuminte e dator să cruțe lumii un nou război" ? Opera lui Beethoven nu-i o tainică, dar în același timp viabilă elevație a beea ce e omenesc ? Și lucrările lui Bach, pe nedrept considerate abstracte de unii muzicologi „estetizanți", au în ele ceva palpabil, material, uman, încît George Enescu nu s-a sfiit să afirme la sfîrșitul vieții sale că : „De o jumătate de secol Bach este pîinea mea cea de toate zilele-,..Readusă cu noi semnificații, „tema omului" a stat, stă și va sta la temelia, mai cu seamă,, a artei din epoca noastră. Chiar dacă unii artiști au uitat-o sau o neglijează, aler- gînd după cine știe ce himere... Nu cred decît într-o artă în care talentul se desfășoară armonios, generînd în acest fel opere foarte expresive, de o puternică forță emoțională. Iar ele nu pot fi decît acelea realizata de marii și adevărații creatori, pentru care splendoarea cerului moral este mai frumoasă decît viziunea paradisiacă a cerurilor fizice. Mijloacele de expresie diferă și detest categoric pe artiștii care cred că dețin singurul adevăr estetic. Desigur însă că neținînd seama de eficientele și în același timp valoroasele cuceriri tehnice ale timpului tău, vei cădea cu ușurință în orbita unui epigonism sau a acelui nedorit anacronism. Și totuși... și în acest caz, contestat mai ales de „zelul iconoclast" al unora — , dar pe cine nu contestă acest „zel" exclusivist ?! — au' fost și vor fi creatori ,care redau eternul uman și marile probleme ale epocii lor cu mijloace mai tradiționale, obți- nînd însă lucrări inspirate.Să nu cădem niciodată pradă unul „spirit decadent". Poporul> nostru este foarte viguros spiritualicește și nu va admite o artă vetustă sau cu nuanțe crepusculare. „Materia cenușie a decadentului — afirmă Lucian Blaga în „Fețele unui veac" l— e suprasensibilă, dar nu mai e capabilă să împrumute lumii exterioare acea geometrie de mare linie care dă intelectului siguranța, pasului o- rientarea și privirii hotărîrea"... Să nu uităm obîrșiile profunde ale poporului nostru și mai ales să ne inspirăm în permanentă din ceea ce aparține specificului psihic românesc— după Tudor Vianu, un „clasicism structural" al temperamentului artistic românesc, departe, după George Enescu. de ostentație și exagerări de orice natură.Un mare număr de compozitori care au trăit în veacul trecut au pus temelia culturii muzicale românești. într-o epocă frămîntată do mișcări social-patriotice, ce au culminat cu izbucnirea revoluției din 1848 șl cu desăvîrșirea celor două acte glorioase ale istoriei poporului nostru — Unirea Principatelor $1 cucerirea independenței naționale — muzica se îndreaptă și ea, ca și literatura, spre oglindirea impresionantelor evenimente care au zguduit puternic societatea de atunci, precum și spre arta populară, expresie fidelă a vieții și aspirațiilor celor mulți.Lucrările corale ale compozitorilor înaintași, lucrări de o certă valoare artistică, reprezintă ramura cea mai caracteristică a întregului tezaur al artei sonore românești din acel timp. Poeți ca Eminescu, Alecsandri, Bo- lintineanu, Vlahuță, Coșbuc și alții au influențat puternic pe compozitorii vremii și, datorită colaborării lor, au luat ființă numeroase piese izbutite, destinate corului „a cappe- 11a", piese ce vor constitui un punct de plecare pentru eminenții continuatori din primele decenii ale veacului XX.„Vox Maris" reprezintă o sinteză a creației enesciene. „Noul" la E- nescu, prezent mai ales în melosul modal, în variația ritmică intensă, precum și în unele aspecte ale polifoniei, nu are niciodată o asperitate discordantă, totul este discret folosit și cu multă eficiență ; astfel se explică mai bine tonul confesional al majorității lucrărilor sale, căci E- nescu a fost un liric prin excelență, în „Vox Maris", el a obținut rezonanțe noi, deși muzica se înscrie la 
(Continuare în pag. a IV-a)
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O importantă latură a democrației de partid

Participarea efectivă a tuturor

muncii de partid
Cum apreciați efi’lf-mța muncii co. 

lective în organul do partid ?Experiența ilustrează convingător 
că rezultatele activității organului de 
partid, sfera ei de cuprindere, capa
citatea de soluționare a problemelor 
sînt direct proporționale cu gradul 
de participare efectivă a membrilor 
săi la conducerea muncii de partid.Fiecare comitet județean și orășenesc este alcătuit, pe lîngă activiști de partid, de numeroși specialiști de înaltă competență din toate domeniile vieții economice, sociale, culturale. Utilizarea judicioasă a capacității tuturora constituie, una din principalele „rezerve interne" de perfecționare a muncii de partid.Aș vrea să relev și un aspect de natură principială care mi se pare deosebit de important. In condițiile actuale, cînd încetățenirea principiului conducerii colective reprezintă unul din factorii esențiali ai ridicării nivelului muncii de partid, nu poate fi ignorat faptul că cerințele 
conducerii colective includ deopotri
vă participarea membrilor comitete
lor județene și orășenești atît la 
dezbaterea problemelor și adoptarea 
hotărîrilor, cît și la activitatea des
fășurată pentru aplicarea acestora. 
Numai îmbinarea acestor laturi com
plementare dă conținut real princi
piului conducerii colective, concreti
zează avantajele, superioritatea ei.

plimentarea sarcinilor pentru export, creșterea rentabilității întreprinderilor, perfecționarea învățămîntului de partid.
Prezentarea periodică de expuneri 

șl informări asupra principalelor 
aspecte ale politicii interne și exter
ne a partidului, în fața activului de partid, ca și în adunări publice, pornind de la indicația conducerii de partid ca problemele popularizării politicii partidului să fie încredințate celor mai pregătite cadre, în frunte cu primul secretar al comitetului județean. Numai în lunile august și septembrie, mbmbrii comitetului județean au prezentat peste 120 de expuneri în fața muncitorilor, țăranilor cooperatori, cadrelor didacti
ce, intelectualilor.Solicitarea aportului membrilor organelor locale de partid în munci 
de îndrumare și control pe teren, spre a ajuta efectiv organizațiile de partid în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. încredințarea de răspunderi privind sprijinirea unor unități economice în fața cărora se aflau sarcini complexe de mare însemnătate. Membri ai comitetului județean de partid au fost incluși în colectivele care, s-au deplasat pentru o

Există și situații cină activitatea 
membrilor organelor locale de par
tid se rezumă exclusiv la participa
rea la ședințele de comitet. Cum 
apreciați o atare situație ?

Convorbire cu tovarășul 
RICHARD WINTER,

rea lor, în comisiile economice, organizatorice, învățămîntului de stat, muncii politice de masă — a dat a- cestora posibilitatea. de a-ți lărgi și intensifica activitatea. Totodată, membrii comitetelor orășenești de partid nu mai sînt puși în situația de a aștepta să fie solicitați cînd „apare o problemă". In Ioc de a fi ținuți „în rezervă", ei sînt angrenați sistematic în toate acțiunile inițiate de partid, fiind într-un fel „coautori" ai acestora.Evident, această modalitate de lucru, aflată încă „în rodaj", va trebui perfecționată pe măsura aplicării, dar de pe acum practica confirmă utilitatea ei, deși nici Ia nivelul comitetului județean nu este încă asigurată atragerea permanentă ror membrilor acestuia la cerea muncii de partid.Tin să relev, totodată, și pect al experienței noastre. care a fost validat de rezultatele obținute. Este vorba de stabilirea unor relații 
de lucru permanente, de închegarea 
unor legături organizatorice stabile 
între secretarii Comitetului județean 
de partid Sibiu și un grup din mem
brii comitetului județean ; secretarul cu probleme economice lucrează direct cu membrii comitetului care activează în industrie, construcții, transporturi, agricultură, comerț ; secretarul cu probleme organizatorice are drept antene și ajutoare membrii comitetului care lucrează în conducerea organizațiilor de partid și a unor organizații de masă ș.a.m.d.

• La mutarea sa în apartamentul 183 al blocului 3 din Șoseaua Viilor nr. 78, locatarul Ion Sacagiu a constatat că îi plouă în casă. S-a adresat cu o recla- mație la I.A.L., sectorul 6. I.A.L.-ul i-a răspuns că „rezolvarea problemei depășește nivelul de rezolvare (sic 1) al întreprinderii noastre". A făcut omul 
o reclamație la Consiliul popular al Sectorului 6. N-a primit nici un răspuns. S-a adresat Consiliului popular provizoriu al municipiului București. De aici I s-a comunicat să aibă răbdare că problema va fi rezolvată. Nu s-a rezolvat. Cetățeanul a luat-o cu reclamațiile de la început. El scrie, consiliul municipal îi răspunde. Ce e de făcut însă dacă totuși în casa lui continuă să plouă 7• De aproape doi ani de zile întreprinderea- de gospodărire orășenească Reșița a început construcția unui complex alimentar în comuna suburbană Ocna de Fier. Cu chiu cu vai, constructorii au reușit în luna iulie a.c. să termine lucrările (deși multe dintre ele nu sînt tocmai corespunzătoare). Urma ca O.C.L. Alimentara Reșița să aducă mobilierul și agregatele■* necesare pentru ca noul complex să fie dat în folosință. Reclamații. Adrese. Telefoane. O.C.L.-ul nu se mai grăbește. Oare îi trebuie și lui tot doi ani 7

Gh. MUNTEANU
Ocna de Fier, județul Caraș-Severin

• In imediata apropiere a Uzinei chimice din Turda se află un crematoriu de gunpaie care, prin însăși poziția sa — după cum scriu 60 de muncitori din întreprinderea amintită — constituie un permanent focar de infecții. Au cerut conducerii uzinei să intervină pe lîngă consiliul popular municipal pentru mutarea acestui crematoriu în altă parte. S-au făcut pînă acum nenumărate intervenții. Din păcate însă, fără nici un rezultat. Ce este de făcut în această situație 7 Mai e o variantă ; dacă crematoriul de gunoaie nu se poate muta, să intervină șl consiliul municipal ca să se mute... uzina I E mai simplu, nu 7• Sîmbătă de sîmbătă, trenul personal 1003 care circulă pe ruta București-Roșiori-Craiova se transformă, sub privirile îngăduitoare ale personalului
a tutu- condu-
alt as- • RECLAMAȚII

■•SESIZĂRI
RĂSPUNSURI

secretar al Comitetului județean 
de partid Sibiu

în scopul bunei gospodăriri
•11

a fondului locativ
jr “ 1 ..... ......................... .......... ..

CONSTITUIREA
ASOCIAȚIILOR
DE LOCATAR

Daunele sînt multiple. în primul rînd, comitetul județean sau orășenesc respectiv se lipsește în perioada dintre plenare de aportul a zeci de tovarăși cu temeinică pregătire ; în felul acesta este limitată artificial capacitatea sa de- a desfășura pe un (front larg acțiunea sistematică, multilaterală, de mobilizare a maselor la înfăptuirea politicii partidului. în asemenea condiții membrii comitetului orășenesc (este cazul îndeosebi la Ocna Sibiului și Agnita) sînt lipsiți de posibilitatea de a-și dezvolta experiența în munca obștească, de a se forma ca militant! politici.înlăturarea unei asemeiiea anomalii depinde de acțiunea convergentă a doi factori : pe de o parte, respectarea strictă de către birourile comitetelor județene și orășenești a principiului conducerii colective. Pe de altă parte, spiritul de răspundere partinică al membrilor de partid, conștiința că au fost aleși nu într-o funcție reprezentativă, de prezență protocolară, ci ca membri cu depli
ne drepturi și îndatoriri statutare ai unui for de lucru, așa cum sînt toate organele partidului.

perioadă mai îndelungată pe teren spre a ajuta comitetele comunale de partid să-și îmbunătățească stilul de muncă.
Sintetizînd concluziile desprinse 

din experiența organizației județene 
de partid Sibiu, prin ce modalități 
socotiți că se poate asigura trecerea 
de la folosirea ocazională a membri
lor comitetelor de partid la folosirea 
lor permanentă, continuă ?

Ce criterii trebuie luate în consi
derare spre a asigura valorificarea 
deplină a potențialului tuturor mem
brilor organelor locale de partid ?

Care sînt principalele direcții, for- ' 
mele organizatorice concrete prin 
care se poate realiza participarea 
activă la conducerea muncii de par
tid a tuturor membrilor comitetelor 
județene și orășenești ?Nu poate fi vorba, după părerea mea, de un sistem fix, ci de o multitudine de metode și forme folosite simultan sau consecutiv în funcție de cerințe, de condiții specifice.Includerea membrilor comitetului Județean și ai comitetelor orășenești în colective care efectuează studii asupra modalităților de soluționare a diferitelor aspecte ale activității economice, sociale, ideologice, ca și ale vieții interne de partid. Merită relevate în mod deosebit rezultatele pozitive obținute în acest fel de Comitetul municipal Mediaș în depășirea indicilor de creștere a rentabilității unor produse.Participarea la elaborarea de materiale ce urmează a fi dezbătute în plenarele comitetului, în ședințele birourilor județean sau orășenesc — iată una din modalitățile de necontestată utilitate. Atît la nivelul județului, al municipiilor Sibiu și Mediaș, al orașelor Dumbrăveni, Ocna Sibiului, Cisnădie, membrii comitetului și-au adus contribuția la întocmirea unor referate privind organizarea științifică a producției, su-

.. Această egrință riu se pune, desigur, azi pentru prima oară, dar rpi se pare că eă a devenit acufri un factor esențial al realizării unor progrese calitative. Va trebui, fără îndoială, să investigăm cu seriozitate mijloacele practice cele mai judicioase, totuși de pe acum s-a conturat pregnant o modalitate, în bună măsură verificată de practica Comitetului județean de partid Sibiu, a Comitetului municipal Sibiu, ca și a Comitetelor orășenești Cisnădie, Dumbrăveni.Este vorba de organizarea membrilor comitetelor în diferite comisii 
dc lucru. Din cei 109 membri ai comitetului județean, 90 tovarăși au fost incluși în comisiile economică ; pentru problemele M.F.A.—M.A.I. ; pentru învățămîntul de stat; pentru știință, artă și cultură ; presă șl tipărituri ; munca politică de masă.Comisia comitetului județean pentru învățămîntul de stat, cuprinzînd cadre didactice de înaltă competență din rîndurile membrilor comitetului, a elaborat o serie de studii. Dintre acțiunile în care aportul membrilor comitetului județean a fost extrem de prețios, țin să multilateral privindvieții spirituale a populației Județului, în urma căruia au fost inițiate manifestări cu larg e- cou în rîndul maselor, ca : „Ziua portului, dansului și cîntecului si- bian", desfășurată pe zone folclorice, concursul .județean al fanfarelor — prin care s-a reînnodat firul unor vechi tradiții, îndeosebi în rîndurile populației de naționalitate germană, iar în prezent se fac pregătiri pentru „Săptămîna culturii si- biene".Faptul că în municipiile Sibiu șl Mediaș. în orașele Dumbrăveni, Cisnădie. membrii comitetelor orășenești de partid au fost repartizați, în funcție de experiența și pregăti-

Nu se poate vorbi, după părerea mea, de o folosire eficientă a acestui potențial decît în măsura în care e orientat spre sarcinile majore, spre 
principalele probleme actuale și de perspectivă aflate în fața organelor locale de partid.O experiență pozitivă a acumulat în această privință Comitetul municipal de partid Sibiu, care a concentrat efqj-turile membrilor comitetului spre economisirea metalului și a altor materii prime la uzinele „Independența" și „7 Noiembrie", acțiune extinsă ulterior și în celelalte ■ întreprinderi din județ j-.coritrdluL.a- ■ plicării măsurilor privind organizarea științifică a producției ; folosirea posibilităților de autoutilare a întreprinderilor ș.a.Nu e însă mai puțin adevărat că uneori mai întîlnim tendința de folosire a membrilor comitetelor mai mult pentru treburi minore numai ca să se poată raporta că au fost „mobilizați". Astfel, la Cisnădie, în locul atragerii membrilor comitetului orășenesc la rezolvarea principalelor probleme ale vieții economice și sociale, acestora li s-a încredințat îndrumarea a 1—2 organizații de bază, sarcină care revine instructorilor nesalariați.Bineînțeles, orientarea sprepectele majore ale muncii nu asigură ea singură succesul, ci numai ’ în măsura în care se îmbină cu gri

ja pentru repartizarea de sarcini 
concrete membrilor comitetnlni în 
funcție de experiența, pregătirea 
profesională și politică a acestora.

Firește, avem în vedere nu o repartizare strict „profesionalistă" a membrilor comitetelor în funcție de meseria lor ; ținem seama de un complex de factori în care considerentele privind profesiunea, studiile, se înipletesc cu cele referitoare la experiența, nivelul politic și ideologic, calitățile organizatorice, precum și aptitudinile, atracția, preferințele spre una sau alta din lafurile muncii obștești. Sintetizînd, aș afirma că. spre a înlătura din acest domeniu metodele empirice, trebuie a- vută în vedere cerința esențială a politicii de cadre : omul potrivit la locul potrivit, astfel îneît fiecare 
membru al comitetului să primească 
drept sarcină nu „ce se nimerește", 
ci să acționeze 
muncii de partid 
dament maxim.

as-

(Urmare din pag. I)piu, pe program era anunțată ora 10 pentru audiențele la prim-vicepreședin- tele consiliului popular municipal, tov. Ion Vidroiu. Pe lista celor' ce doreau să-i vorbească erau înscriși mai mult de 30 de cetățeni. Unii veniseră cu noaptea-n cap pentru a fi primiți. Dar, la ora prevăzută, tovarășul prim-vicepre.ședin- te nu s-a prezentat. A venit după aproape două ore, fără a considera necesar ca măcar să se scuze față 1 de cetățenii care îl așteptau.La subredacția din Ploiești s-au numeroase sesizări, se reclamă aceeași respect față de orele fixate pentru audiențe. Vicepreședintele consiliului municipal Ion Trocaru obișnuiește să întîrzie sau nu vine deloc, invocînd tot felul de „treburi speciale". Desigur, nimerii nu contestă că unui vicepreședinte îi revin sarcini numeroase, că pot chestiuni nu-1 pot ganizeze îneît să-și respecte ceasurile destinate discuțiilor cu

noastră primit în care lipsă de

interveni uneori urgente. Acestea opri însă să-și or- în așa fel timpul.

relev studiul îmbogățirea

în acele laturi ale 
unde poate da ran-

Tudor OLARU

fără a trimite pepublicul,alții în locul lui. Intr-una din zile, George Nicolau de la Comitetul de cultură și artă (yom explica mai tîr- ziu de ce tocmai el ținea audiențe în locul vicepreședintelui) a început audiențele cu jumătate de oră întîrziere. Motivul? Nu avea secretară care să-i înregistreze pe solicităriți... Cînd aceasta a apărut, a început între cei doi lucrători ai consiliului un penibil schimb de învinuiri în fața cetățenilor, care nu veniseră în nici un caz• pentru a asista la o asemenea scenă. Ciudat că a- ceste fapte se petreceau la scurt timp tocmai după a- mintita ședință a comitetului executiv care, între altele, stabilise că nu se vor mai admite sub nici un motiv întîrzieri Ia audiențe. Informat despre a- ceastă atît de promptă... nerespectare a hotărîrii, tovarășul Gheorghe Alecu, primarul municipiului, a dezaprobat-o ferm, fără a preciza însă ce măsuri se intenționează a se lua.Răsfoind referatul care a- naliza felul cum se rezolvă cererile, reclamațiile, sesizările și cum sînt primiți in audiență cetățenii,

prezentat în ședința la care ne-am referit de către secretarul consiliului, am înțeles mai bine adevărata cauză a insuficientei atenții față de solicitant! : îngăduința cu care sînt tratate încălcările. Iată, textual, ce se spunea în referat: „Zilele și orele programate pentru audiențe

controlului, unii portari ău transformat înscrierile Ia audiente, mai bine zis „trecerea preferențială" în liste a unor cetățeni, într-o sursă de cîștiguri. Un asemenea caz, sesizat, a fost sancționat pe loc de către primar. Dar cu aceasta lucrurile nu s-au îndreptat, iar practicile continuă.

I

C.F.R. din gara Basarab, într-un „ciorchine" de oameni. La orele 16 și 15 minute navetiștii care lucrează în diferite întreprinderi bucureștene îl iau pur și simplu cu asalt. Și cînd fiecare loc, fiecare compartiment, fiecare „port bagaj" sau culoar s-au umplut „ochi", călătorii nu mai au încotro și încearcă să găsească locuri pe scări și pe acoperișurile vagoanelor. Firește, cetățenii n-au nici o vină. Ei vor să ajungă acasă. De vină sînt însă organele respective ale C.F.R.-ului care fac „economie" de vagoane. Mai întotdeauna, în loc de 18 vagoane, trenul are mai puține. Tot așa, între 2 și 8 septembrie a.c., trenul de persoane 1009 a circulat fără vagonul de clasa I. Bilete s-au vîndut însă și pentru această clasă. Cetățenii care au „pățit-o" plătind mai mult, neavînd timp să reclame, căci ar fi pierdut trenul, fac acest lucru acum, solicitînd organelor competente ale C.F.R.-ului să ia măsuri de rigoare... pe toate rutele.
Ing. Theodor BALTAC — București

'■!} U-. 3 ijg JJff Siv-' i• La 12 august 1968 mi-am cumpărat un. televizor „Dacia 3". Din păcate, după trei ziie s-a defectat. Am cerut sprijinul uzinei. Abia după 6 zile a venit un specialist, dimineața, cînd nu era nici mira de control. Mi-a spus că antena e de vină și a plecat. Am verificat antena cu aparatul vecinului. Era bună. Am luat atunci telăvizorul și l-am dus la reprezentanta uzinei, la control. Cei de acolo l-au găsit defect. Mi s-a cerut să-l las timp de 3 zile. M-am conformat și după expirarea termenului m-am prezentat să-mi ridic aparatul. Nu era gata. Au trecut mai multe zile, am reclamat șefului, dar acesta. în loc să ia măsurile de rigoare mi-a spus pe un ton răstit că el este... avocat ! M-am convins de acestea cînd mi-am transportat televizorul acasă. Tot nu mergea. Din contră, defecțiunea pe care o semnalasem se amplificase. Așa se întîmplă cînd avocații se ocupă de reparația televizoarelor, meu, are nevoie însă de un specialist Cînd mi-1 va trimite uzina 7 Televizorul în meserie.

• ;r <>

Nicolae OJOG — București• In luna mai 1967 am depus dosarul de pensionare pentru limită de vîrstă, la Oficiul de prevederi sociale al fostului raion Lugoj. Decizia de pensionare s-a dat de abia în luna septembrie 1967. Dar, spre surprinderea mea, deși am 26 de ani vechime în muncă (dintre care 15 ani ca miner în subteran), mi s-a stabilit o pensie de numai 500 lei. Conside- rîndu-mă nedreptățit, m-am adfesat din nou Oficiului de prevederi sociale și mi s-a răspuns că-mi lipsesc din dosar certificatele de salarizare de Ia fostul sfat' popular raional Lugoj și de la întreprinderea forestieră Lugoj. Intr-un termen scurt am depus și aceste acte și am solicitat recalcularea pensiei. Dar iată că a trecut un an de zile și eu sînt încă purtat în zadar pe drumuri. Sînt și eu curios să știu cum poate să justifice o asemenea inadmisibilă tărăgănare Direcția județeană de ocrotiri sociale Timiș 7
Vasile RAMBULEA
comuna Criciova, județul Timiș
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In aceste zile, în orașele tării au loc adunări generale ale locatarilor din clădirile cu multe apartamente (de la 6 în sus) pentru constituirea asociațiilor de locatari, alegerea comitetelor și comisiilor de cenzori, ca și pentru desemnarea împuterniciților lor dintre membrii asociației sau din rîndul altor persoane. Este vorba de urmărește condițiilor oamenilor buna întreținere și gospodărire a fondului locativ. Conform proiectului statutului-tip al asociației. locatarii princi
pali ai unui imobil, persoa
ne fizice șl persoane juri
dice, ie constituie în aso
ciație * locatarilor, avînd 
drept scop gospodărirea 
părților și instalațiilor de 
folosință comună ale clă
dirii, încasarea la timp a 
cotelor de contribuție, la 
plata cheltuielilor comune ; 
promovarea unei atitudini 
juste față de avutul ob
ștesc și respectarea norme
lor de conviețuire socia
listă.în Capitală, această acțiune este avansată, pînă acum constituindu-se mai bine de două treimi din numărul total al asociațiilor. Majoritatea covîrșitoa- re a acAtora au fost alcătuite în blocurile care pînă recent au fost în deservirea administrațiilor de clădiri de pe lîngă I.A.L.'-uri. Numărul titularilor de contracte în asemenea blocuri este de peste 120 000, iar cel al locatarilor se ridică la aproximativ 375 000 de persoane. Dacă adăugăm la acest număr și celelalte familii ce locuiesc în blocuri mai mari de șase apartamente, ne dăm seama că, practic, majoritatea populației Bucureștiului, ca și din celelalte orașe, este chemată să-și dea aportul la gospodărirea acestei a- s Vjjții ’obștești pe care o reprezintă fondul locativ, fond pe dare statul îl îmbogățește continuu și-1 pune la dispoziția oamenilor muncii. Deci, la ordinea zilei. întrebarea : cum se desfășoară constituirea asociațiilor de locatari, ce probleme se 
cu noul trare a 
cuit ?In general, adunările au fost bine pregătite, s-au desfășurat operativ, cu participarea majorității covîr- șitoare a locatarilor, discuțiile fiind rodnice și axate pe principalele probleme ale întreținerii. Cetățenii preiau cu satisfacție responsabilitatea gospodăririi independente a locuințelor lor. mulțumiți că ei hotărăsc asupra angajării personalului de care au nevoie (numai pentru mecanici se cere consim- țămîntul I.A.L.-ului, care-I verifică din punct de vedere profesional), asupra diferitelor lucrări de reparații și întreținere care, în conformitate cu actele normative în vigoare, cad în sarcina chiriașilor, puțind apela, în acest scop, la diverse mijloace : fie la serviciile unor unități socialiste, fie asigurîndu-și direct meseriașii necesari lucrărilor respective. Fostele administrații de clădiri de pe lîngă I.A.L.-uri au avut un , personal numeros. în unele locuri birocratizat, care nu asigura întotdeauna un. nivel de întreținere corespunzător. Noul mod de ad-

o acțiune cafe îmbunătățirea 
de locuit muncii, ale mai

ridică în legătură 
mod de adminis- 
clădirilor de lo-

.ministrare creează premisele înlăturării acestor deficiențe, gospodăririi clădirilor în condiții de economicitate mai ridicată și de cointeresare a tuturor locatarilor la buna lor întreținere.După alegerea noilor comitete și numirea împuter- niciților, s-au precizat și o seamă de amănunte, de la caz la caz : dacă aceștia își exercită atribuțiile gratuit, în Schimbul unei indemnizații. sau ca angajați; s-a hotărît asupra numărului și felului persoanelor ce urmează a fi angajate — mecanici, îngrijitoare etc. — sau care urmează să .lucreze pentru normala funcționare a părților și instalațiilor comune, s-au stabilit sarcinile și modalitățile de retribuire a acestora (salariu, indemnizații), cît și limitele pînă la care comitetul poate angaja cheltuieli în numele asociației. 
Atît în ce privește asigu
rarea personalului, cumpă
rarea diferitelor materiale 
necesare întreținerii curen
te a clădirii, cît și angajării 
unor lucrări de reparații, 
noile reglementări lasă loo 
tranzacțiilor de liberă în
țelegere, fără îngrădiri din 
partea vreunor acte norma
tive, respectîndu-se, bine
înțeles, prevederile legale.

Un rol deosebit de impor
tant în cadrul noului sistem 
de administrare are împu
ternicitul asociației locata
rilor, care jyeia sau se Îngrijește de preluarea părților șî instalațiilor comune din clădire, a utilajelor. sculelor și bunurilor aflate în patrimoniul asociației ; tot el este cel care face încasările și plățile, asigură calculul, potrivit legii, al contribuției datorate de fiecare loeatar, încheie abonamente, în numele asociației, pentru furnizarea de apă, combustibil, energie electrică, reprezintă asociația față de terți etc. Deci',«'de: capacitatea,Kde ■■ spiritul de iihițiativă.’:șl.‘jde răspundere al acestei per- . soane depinde în primul rînd dacă o clădire va fi bine gospodărită sau nu. „Totuși, indiferent de bunele intenții sau calitățile organizatorice ale împuternicitului. sublinia Tlie Savel, șeful centrului 10 I.A.L. al întreprinderii de gospodărie locativă din sectorul 2, este de așteptat să existe diferente la cotele de întreținere, chiar între blocuri cu același grad de confort, unele datorate e- fectivului de personal tehnic st administrativ angajat. In această direcție, o anume bună bună — a existat. în unele locuri, ponderea cheltuielilor pentru personal era mai mare, în altele mai mică. S-au făcut, la timpul respectiv, analize periodice, dar această experiență zace acum undeva, prin arhivele întreprinderilor de administrație locativă. iar a- sociațiile pornesc la drum bîjbîind (ce bine ar fi prins unele recomandări pe a- ceastă temă !)“.

Necesitatea unei îndru
mări cît de cît coordonate pe acest plan a reieșit și din discuțiile cu membrii comitetelor unor asociații de locatari, care-și pun, , pe drept cuvînt, problema economicității administrației și întreținerii. „Ești gospodar bun cînd cu bani putini știi să faci cît mai multe — ne spune Florea Păduraru, președintele unui

experiență — mai sau mai puțin

nii septembrie, cu prilejul audiențelor ținute de tov. Gheorghe Alecu, primarul municipiului, mai multi cetățeni au semnalat slaba calitate a unor sortimente de pîine; de asemenea, s-au făcut propuneri privind mai buna gospodărire a cartierelor. In urma celor discutate, s-au în-

Incî- datjurul blocurilor aflate cartierul Ssud-est.Totuși, participînd la teva audiențe, ne-am seama că nu întotdeaunase depun eforturi pentru ca oamenii să plece lămuriți asupra cazului pe care l-au înfățișat și totodată convinși că ' vor primi sprijinul necesar. Prea des ce-

Cetățeanul, la poarta audiențelor restante
au fost respectate". Dar, aproape nimeni din cei pre- zenți la analiză nu a protestat împotriva neconcor- danței acestor afirmații cu faptele bine cunoscute. A- cest „punct nevralgic" a fost, cu discreție trecut cu vederea. O asemenea analiză formală nu ajută la nimic, ci dimpotrivă.In organizarea audientelor la consiliul popular al municipiului sînt însă și alte lacune. Din lipsa

Dar dacă partea de organizare a audiențelor își are importanța ei, esenția
lă rămîne totuși problema 
de conținut : cum se dis
cută cu oamenii, cum se soluționează cazurile ? In repetate rînduri, semnalele unor cetățeni au determinat măsuri de interes mai larg; numeroase situații au fost soluționate neîntîrziat, spre deplina mulțumire a solicitanților. De exemplu, în cursul lu-

treprins controale la centrele de pîine,. Sr-au luat măsuri ca întreprinderea locală de panificație să-și îmbunătățească procesul tehnologic și să distribuie ritmic pîine de bună calitate. Studiindu-se și alte propuneri și sugestii formulate în orele de audiență într-o ședință de comitet executiv s-au stabilit lucrări de pavare a unor străzi din nordul orgșului, amenajarea spațiilor din

tățenii întîlnesc manifestări de lipsă de interes, nerăbdare, semne de plictiseală sau chiar nervozitate. Pe bună dreptate, cetățeanul nu se declară mulțumit dacă-i spui că „nu au sosit niște instrucțiuni"; el așteaptă o interpretare amănunțită a legilor statului, răspunsuri clare. Abordind problema instrucțiunilor de aplicare a unor acte normative, se cuvine să arătăm că și Co

mitetul pentru problemele administrației locale, asemeni altor foruri centrale, trebuie să fie mai operativ. Explicațiile de amănunt, instrucțiunile trebuie să sosească în județe mult mai repede, mai cu seamă atunci cînd este vorba de reglementarea unor probleme de larg interes cetățenesc, cum ar fi. bunăoară, aplicarea legii privind stabilirea raporturilor Intre proprietari și chiriași, pensiile, concediile de odihnă etc. — ceea ce, între altele, ar mări considerabil eficienta audiențelor la organele locale.Rezolvările incomplete, răspunsurile echivoce se datoresc și faptului că, uneori, vicepreședinții, și chiar primarul, trimit înlocuitori la audiente. Aceștia nu sînt întotdeauna în temă, iar funcția nu le permite să-și asume anumite răspunderi. Așa s-a întim- plat în ziua cînd tovarășul George Nicolau a audiat în locul vicepreședintelui Ion Trocaru,. deși — așa cum precizează instructorul teritorial al C.P.A.L. — el nu avea latitudinea să înlocuiască un vicepreședinte. Mai cu seamă că. lucrînd în alt domeniu (de cultură ți artă), nici nu a putut da

răspunsuri calificate solici- tanților, aceștia referin- du-se, în general, la gospodărirea cartierelor, la probleme de spațiu locativ etc. Incît se poate spune că, pentru cetățeni, această audientă a fost mai mult o pierdere de vreme.Lipsurile în organizarea audientelor la Consiliul popular municipal Ploiești se datoresc, în bună măsură, și controlului slab exercitat de Comitetul județean de partid Prahova. In baza indicațiilor conducerii partidului, acesta este dator să efectueze un control sistematic asupra muncii cu scrisorile și audiențele. Pină acum însă acest lucru s-a făcut într-o măsură cu totul insuficientă.îmbunătățirea muncii de examinare și rezolvare a problemelor ridicate de cetățeni în audiente, ca și judicioasa organizare tora, se impun ca cărora Consiliul municipal Ploiești să le steorde o mai importantă, bunul mers al întregii activități locale va fi asigurat, consolidîndu-se legătura trainică cu masele de cetățeni și atrăgîndu-le tot mai mult la rezolvarea treburilor obștești

a aces- sarcini popular trebuie mare . Numai astfel

comitet de bloc din cartierul Balta Albă., In blocul nostru, deși mare, întreținerea va fi mai scumpă decît la rămas blocuri sonalul vația este judicioasă luția — după cum explicat' lucrători ai lor administrații, azi jați ca împuterniciți ferite asociații căutată în 
personalului de deservire 
pe mai multe clădiri. Dacă sînt învecinate, firește, este mai bine,’ mai comod, dax- criteriul vecinătății imediate nu este obligatoriu ; principalul este ca sarcinile personalului să fie strict delimitate și să țină seama de cerințele fiecărei clădiri, iar comitetele de asociație să vegheze ca treaba să fie bine făcută. Ar fi fost totuși firesc ca cineva să sprijine ori măcar să orienteze acest ces, pentru îmbinarea tereselor locatarilor cele ale statului. Am cat problema în fața ducerii Direcției generale de gospodărie locativă din Capitală, cît și a unor specialiști din C.P.A.L. Și într-un loc, și în celălalt ni s-a răspuns într-un mod . asemănător: „Fiecare va . face cum crede mai bine" sau „dacă viața va cere, se va interveni". Nu era mai bine să prevenim decît să intervenim, ajutînd mai a- les la generalizarea unor practici confirmate de via- * ță ca pozitive 7

O altă problemă de mare 
actualitate este aceea a fe
lului în care se vor stator
nici relațiile între între
prinderile de administrație 
locativă și asociațiile de 
locatari. Instrucțiunile Ministerului Finanțelor cu privire la predarea către aceste asociații a activului și pasivului administrațiilor de clădiri prevăd că . întreprinderile care au în administrare fondul locativ 

. vor îndruma înființarea asociațiilor de locatari, rolul lor fiind limitat la organizarea și conducerea evidenței, constituirea și folosirea fondurilor necesare funcționării continue a instalațiilor și părților comune. In rest, după cum ni s-a spus la Direcția generală de gospodărie locativă, solicitarea oricărui sprijin, îndrumări și, eventual, chiar a controlului, va găsi înțelegerea cea mai deplină. Dar în ce se va concretiza și cum se va realiza practic, nu știe încă nimeni. Nu se prevede nimic în acest sens.Așa cum a reieșit limpe
de, asigurarea personalului 
de întreținere ocupă un loc 
primordial în preocupările 
asociațiilor de locatari, a- vînd în vedere scopul urmărit : cît mai buna gospodărire și deservire a clădirilor. Dar în legătură cu acest personal se ridică si unele probleme încă nerezolvate. Puține blocuri sînt atît de mari îneît să poată angaja, ca salariați, și un împuternicit, și un mecanic, și oameni de serviciu. Se pune atunci întrebarea : cei care lucrează la mai multe blocuri, ai cui angajați sînt 7 Cum să se facă, în asemenea cazuri (care vor fi, probabil, cele mai frecvente), reținerile și văr- sămintele pentru impozitul pe salarii, cota pentru pensii și asigurări sociale, acordarea concediilor etc., a- cești salariați avînd aceleași drepturi și îndatoriri ca si ceilalți sa- lariați 7 Sînt aspecte care depășesc competenta asociațiilor, dar interesează îndeosebi această categorie de personal ; ele necesită soluționări urgente cu caracter normativ, care vor avea darul să evite, de Ia bun început, o eventuală fluctuație, nedorită cial lor etc.Ne-am referit, vațiile de mai la cîteva din problemele care se ridică în legătură cu activitatea de început a noilor asociații de locatari. Apreciem că se impune mai mult interes din partea forurilor locale și centrale de resort, dar mai cu seamă a consiliilor populare. pentru funcționarea corectă, eficientă a noului sistem de administrare, o concretizare a modalităților de sprijin și, eventual, chiar de control, în interesul cît mai bunei gospodăriri și întrețineri a acestei importante avuții a o- rașelor noastre pe care o reprezintă fondul locativ de stat.

vecini, fiindcă am singuri, iar alte și-au angajat per- în comun". Obser- și so- ne-au foste- anga- la di- trebuie 
concentrarea

pro- in- cu ridi- con-

I

și dăunătoare în spe- întreținerii de căldură. instalații- hidrofoareîn obser- sus, doar

Al. PLAIEȘU
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CU ACELEAȘI CAPACITĂȚI,
UN VOLUM DE CONSTRUCȚII
CONSIDERABIL SPORIT„Din condei"

pagina economica
După mai bine de un an de zile de la aplicarea în practică a măsurilor cuprinse în Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. din martie anul trecut cu privire la îmbunătățirea conducerii, planificării, finanțării și organizării unităților agricole de stat, nu au întîrziat să se evidențieze aspectele pozitive ale acțiunii, subliniate în presă de numeroși specialiști. Există însă, după părerea mea, încă u- nele laturi negative ale a- plicării practice a măsurilor amintite, care frînează evoluția pozitivă a activității economice în unele ferme agricole. Fenomenul iese mai pregnant în evidentă în unitățile cu condiții pedoclimatice mai puțin favorabile producției a- gricole, cum sînt cele situate în zona solurilor pod- zolice și a solurilor de pădure podzolate, cum este și unitatea noastră — Caransebeș, județul Caraș- Severin. Iată citeva din a- ceste aspecte.j De la bun început vreau să arăt că unele măsuri de rentabilizare au un caracter abstract. De mai mulți

i ani, la indicația conducerii . de partid, în unitățile agricole de stat au fost întocmite lucrări tehnico-econo- mice de rentabilizare a activității acestora. Au fost preconizate uneori modificări în structura producției, s-au întocmit planuri de profilare în perspectivă, etc. Comisiile special constituite în acest scop au fost formate din specialiști agronomi, zootehniști, economiști — unii cu delegație specială din partea forurilor tutelare. Aceștia aveau si misiunea de a analiza cu discernămînt condițiile specifice locale de care depinde nivelul producțiilor realizate și găsirea unor elemente ale tehnologiei care, îmbunătățite, să ducă la o eficiență economică superioară. Practic însă, de multe ori, elementul cu care s-a operat în întocmirea documentației de rentabilizare a fost nivelul pro-c ducțlei. S-a dublat producția sau, la nevoie, chiar s-a triplat. Simplu. Din condei. Practic, s-a constatat însă, că pe solurile podzolice din unitatea noastră și din unitățile din această zonă, tehnologia a- plicată anterior nu asigura obținerea recoltelor stabilite în documentațiile de rentabilizare. Specialiștii din comisii nu aveau cum să indice anumite elemente ale tehnologiei ce trebuiau aplicate în viitor, deoarece nu cunoșteau condițiile concrete din unitate. Acestea nu pot fi dibuite din birou In 2—3 zile. Desigur, greul în privința găsirii celei mai adecvate, mai eficiente tehnologii îi revine specialistului, care conduce efectiv procesul de producție. Dar și aci, șeful de fermă întîmpină adesea mari obstacole.Nivelul scăzut al recoltelor se datorește, în principal, aplicării unei tehnologii șablon de lucrare a pămîn- tului. Solurile podzolice și brune de pădure podzolite ocupă milioane de heotare în țara noastră. Acestea constituie o sursă uriașă de sporire a producției agricole. în unitățile agricole socialiste limitrofe unității noastre, producțiile medii de cereale realizate în ultimii ani, ca și în unitatea noastră, au fost deosebit de mici. La grîu, de exemplu, la fostele gospodării de stat «-au obținut 600—800 kg la

ha. Una din cauzele acestor producții submediocre a fost aplicarea unei tehnologii necorespunzătoare. Personal, am încercat, încă cu mulți ani în urmă, să ies din cadrul unei tehnologii „șablon". Dar n-a fost simplu. Pentru a aplica un sistem de fertilizare pe care l-am verificat mal mulți ani la rînd, bazat pe schimbarea dozelor de îngrășăminte, stabilirea unui anumit raport al principalelor

tare ar trebui mutat de pe cernoziom pe podzol. Punctul de cercetări din Sălbă- gel, județul Timiș, pendinte de stațiunea experimentală Lovrin, desfășoară aci, pe podzol, o activitate de foarte mulți ani. Sînt investite an de an sume mari în scopul sprijinirii unităților productive. Dar rezultatul, în acest sens, este aproape nul. Nu am văzut, la nici o unitate din jur, un lan de grîu sau de

I.A.S. nu se asigure
rentabilizarea
ferme!
agricole

elemente fertilizante și folosirea altor perioade de a- plicare a lor, decît cele recomandate, mi s-au cerut garanții materiale anticipate, cam în genul: „dacă nu iese, știi cît vei avea de plată ?“ Cultura griului însă, mi-a adus, de fiecare dată, beneficii. în acest an — 392 000 lei față de 320 000 pierderi planificate. De ce am avut pierderi planificate la grîu ? Deficiența pornește, cred, de la principiul pe baza căruia se stabilesc nivelele producției de plan. Niciodată nu s-a avut în vedere, cu prioritate, în sectorul vegetal al producției, potențialul productiv natural al solurilor, stabilit .:pe. baza; lucrărilor de bonitare de la fostele servicii cadastrale. La a- cesta ar fl trebuit adăugate producții eficiente în raport direct proporțional cu valorile investite. Astfel, ar fi fost stabilite diferențieri echitabile între nivelele producțiilor unităților. Practic însă, la stabilirea producțiilor unor culturi pe unități, s-au luat în considerare rezultatele obținute anterior și alte elemente subiective, creîndu-se uneori posibilități de favoritism. Dacă s-ar întocmi o situație statistică a premiilor atribuite în agricultură, pe ramuri de producție, mi se pare că, în sectorul vegetal, balanța ar înclina mult spre unitățile cu profil viticol.Zona solurilor podzolice consider că ar merita mai multă atenție din partea institutelor de cercetări a- gricole. Centrul de greutate al tematicii de cerce-

altă cultură care să iasă tn evidență prin producții record, obținute cu sprijinul stațiunii experimentale. Este adevărat, ni se recomandă aplicarea unor doze de îngrășăminte organice de 30—40 tone la hectar. Ni se mai spune să arăm terenul „la cormană", „în spinări", sistem de arătură ce duce la scoaterea din producție a 30—40 la sută din terenul arabil, fapt care va trebui interzis în viitor. Noi, practicienii, nu sîntem satisfăcuți de recomandarea unor tehnologii cunoscute de străbunii noștri, dar inaplicabile în condițiile de producție ale unor mari unități .agricole. Sînt de părere „ că vpr'.ăj trebui create laboratoare zonale pentru efectuarea unor studii permanente privind dinamica elementelor fertili- zante din solurile podzolice, sau chiar cu profil mai larg. Pe baza datelor obținute aci s-ar putea stabili și aplica o tehnologie mai eficientă, mai adecvată condițiilor specifice.Rentabilizarea nu se realizează și datorită menținerii în I.A.S. a unui număr exagerat de personal administrativ și contabil. La reorganizarea unităților agricole de stat s-a pornit de la criteriul atribuirii rolului de conducător al procesului de producție, direct și nemijlocit, specialistului în agricultură. Dar totodată s-a preconizat și principiul reducerii cheltuielilor cu personalul neproductiv cu 30—35 la sută. Este foarte curios însă aspectul practic al aplicării acestor principii, in unele

Întreprinderi. Din personalul tehnic, al fostelor gospodării Găvojdia și Caransebeș s-a redus numărul cu 3, dar funcționarii — cu excepția unuia singur, au fost reîncadrați la I.A.S. La contopirea gospodăriilor Iosifalău, Balinț și Bresto- văț, numărul tehnicienilor și inginerilor s-a redus cu 8, al funcționarilor cu 3, dar peste puțin timp au fost angajați în loc alți 4 funcționari.La întreprinderea noastră, care are in acest an planifioate pierderi de 3,5 milioane lei, întreg procesul de producție este condus de patru fermieri. Cea pe care o conduc cheltuiește anual 590 000 lei cu salariile personalului din fermă și plătește cotă de cheltuieli ale sectorului e- conomic — 239 000 lei.Foarte mult Dar este și irațional. De ce 7 S-a stabilit de către cei în drept că una din sarcinile sectorului economic este de a urmări permanent, la zl, aotivitatea fermelor și a le prezenta acestora, oricînd, oglinda activității lor. A- ceasta presupune o legătură permanentă cu terenul, cu realitatea. Dar, în fapt, rolul sectorului economic s-a rezumat, pînă a- cum, doar la centralizarea datelor primite de la ferme și întocmirea dărilor de seamă periodice. Cine : oare are nevoie de aceste l, date, lunar, trimestrial etc.? I- Noi nu le vedem rostul, i căci producția nu este aju- ; tată cu nimic în urma întocmirii lor. Dacă totuși este nevoie de aceste dări , de seamă, le putem întocmi noi, la ferme, fără să ne coste nici un ban în plus.Nici sectorul A.D.T. nu și-a îndeplinit misiunea. Majoritatea volumului de transporturi cu aprovizionarea materialelor le-am executat cu mijloacele proprii — tractoare, remorci, muncitori. Producția marfă livrată s-a transportat fără concursul acestui această situație sîntem de acord sectorului A.D.T. de aprovizionare . _ cere în sumă de 109 000 lei.S-ar mai putea enumera multe cheltuieli inutile, care se fac în I.A.S. cu numerosul personal neproductiv. Sînt și posturi încadrate cu specialiști care nu-și au justificarea economică. Tehnologului șef din întreprindere i s-a a- tribuit, nu se știe pe ce considerente, rolul de „om cu gîndirea". Aceasta constituie o jignire pentru noi fermierii, oare nu mai acceptăm rolul de roboți. Epizootologul din întreprindere nu are, pur și simplu, ce face deoarece majoritatea șefilor de ferme zootehnice sînt medici veterinari. Sînt de părere că trebuie revizuite urgent schemele de organizare din I.A.S. și înlăturate toate funcțiile „onorifice". De ce este nevoie de acest intermediar — personalul T. A. de la centrul I.A.S. — cînd, realmente noi, fermele, nu avem nevoie de el ?Acestea consider că sînt numai o parte din cauzele datorită cărora rentabilizarea fermelor agricole de stat din zona podzolurilor întîmpină mari greutăți. Din păcate, nu sînt însă singurele.
Ing. Laurenfiu OȘVAT 
șef de fermă 
I.A.S. Caransebeș

I

sector. în nu mai să plătim cheltuieli și desfa-

Se poate spune că sarcinile pe care le-a avut de îndeplinit, în perioada care a trecut de la începutul anului, colectivul întreprinderii de construcții și montaje siderurgice de la Galați au fost hotărîtoare pentru punerea în funcțiune a obiectivelor din prima etapă a combinatului siderurgic din localitate. într-un timp scurt au început să producă primul furnal da 1 700 metri cubi, fabrica de aglomerare, oțelăria, fabrica de oxigen si laminorul Slebing. Cu toate condițiile deosebite care trebuiau asigurate pentru reușita punerii în funcțiune a acestor obiective, volumul 
lucrărilor executate în 8 luni din 
acest an a întrecut cu 6,5 procente 
prevederile planului și reprezintă 
70,2 la sută din volumul anual do construcții montaje. Productivitatea muncii a crescut cu 6 la sută, iar economiile peste plan depășesc 2 milioane lei.Spre a cunoaște ce stă la baza acestor realizări și ce rezerve vor fi fructificate, în continuare, pentru îndeplinirea integrală, la toti indicatorii, a sarcinilor anuale de plan, am avut o convorbire cu tov. ing. Ștefan 
RĂDVAN, director general adjunct al I.C.M.S. Galați. La o primă întrebare, privind „secretul" ritmului viguros, continuu cu care se lucrează pe fiecare șantier, interlocutorul ne-a relatat:

— De la început trebuie menționat 
rolul major pe care îl are așa-numl- 
tul factor uman. în decursul ultimilor ani, s-a creat aici la Galati un colectiv de constructori sudat, legat trup și suflet de șantier, capabil să realizeze lucrări cu grad ridicat de dificultate tehnică. Sute de oameni, pe măsura creșterii calificării, maturizării în muncă, au fost promovați să conducă azi loturi, șantiere întregi. S-a asigurat astfel, așa cum spune înțelepciunea populară, „omul potrivit la locul potrivit". O dată cu aceasta am reușit ca în toate unitățile întreprinderii să imprimăm un mod unitar, simplificat de lucru, care să permită o informatică rapidă, fără verigi intermediare și maximum de operativitate în aplicarea deciziilor conducerii.Ritmul riguros de execuție este, totodată, efectul direct al concepției moderne aplicate în pregătirea prea-

labilă a lucrărilor, a documentației de execuție, în asigurarea bazei teh- nico-materiale și a măsurilor energice luate pentru introducerea mecanizării la toate fronturile de lucru posibile. în toate aceste domenii o influentă hotărîtoare a exercitat-o acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii pe șantiere.
— Cum se materializează, concret, 

efectele organizării științi/ice a pro
ducției și" a muncii în întreprindere 7— începînd de anul trecut, șantierele noastre sînt organizate teritorial și pe specialități. O dată cu aceasta, s-a făcut un „salt" calitativ în activitatea de coordonare și control a sarcinilor. S-au generalizat munca după grafic, teledispeceratul și s-a introdus o riguroasă asistentă tehnică a cadrelor de conducere ale întreprinderii pe principalele șantiere. Deosebit de eficientă s-a dovedit măsura luată de a elimina din organizarea întreprinderii o verigă intermediară — grupul de șantiere — iar drept urmare, cu aceeași capacitate 
de îndrumare tehnică și de țondu- 
cere a producției se realizează acum 
un volum de lucrări mai mare cu 
circa 180 milioane Iei pe an.Conducerea întreprinderii a «oco- tit. ca premisă esențială pentru ridicarea productivității muncii și intensificarea ritmului lucrărilor creșterea volumului de timp efectiv lucrat din fondul de timp maxim disponibil. Am avut în vedere nu numai căile cunoscute — reducerea absentelor nemotivate, învoirilor — ci în primul rînd eliminarea stagnărilor generate de deficiențe organizatorice, 
asigurarea continuității lucrărilor, 
prin punerea la dispoziție direct Ia 
locul de producție a materialelor, u- 
tilajelor șl documentației tehnice.în concepția conducerii întreprinderii noastre, organizarea judicioasă a muncii pe flecare șantier în parte, la flecare punct de lucru, constituie elementul de bază al măsurilor de perfecționare a activității productive. 
Prin centralizarea unor operații, șan
tierele devin tot mai mult un loo 
de montaj, do punere în lucru a unor 
prefabricate sau semifabricate. în întreprinderea noastră se prepară zilnic centralizat circa 1500 metri

cubi de beton, care se livrează operativ șantierelor pe bază de note de comandă. Anual folosim peste 20 000 tone oțel beton. Fasonarea acestuia se face centralizat pe o pistă mecanizată. In felul acesta se economisesc într-un an circa 300 tone oțel beton. Pentru a folosi la maximum capacitatea de ridicare a macaralelor de performanță din dotare — de 70 și 100 tone blarea la nizat, a ansambleîn felul acesta, timpul de montaj s-a scurtat la unele obiective cu pînă la 40 la sută. Poligonul de montaj este dotat, la rîndul lui. cu macarale portal așezate în tandem, avînd fiecare o putere de ridicare de pînă la 30 tone, cu o deschidere de 24 metri. Precizez că baza de construcție cu activități centralizate pe care am organizat-o este capabilă să livreze o- perativ șantierelor beton, prefabricate, construcții metalice, să întrețină și să repare utilajele și mijloacele de transport, astfel ca șantierele să poată realiza anual un volum de construcții-montaje în valoare de circa un miliard lei. De menționat că baza noastră de construcție nu 
este o aglomerare de mijloace tradi
ționale de organizare a șantierelor, 
oi un complex cu flux tehnologic 
industrial.

— am organizat preasam- sol, intr-un poligon meca- constructiilor metalice în mari de pînă la 60 tone.

— Sint conturate tn momentul de 
față noi soluții pentru perfecționarea, în continuare, a organizării produc
ției și a muncii ?

Q Q o B E o □ E o s
(Urmare din pag. I) adîncurile lui se

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)
proiectat și

Un nou tip
de vagon de marfă

— La uzina de vagoane din Arad a intrat zilele a-ARAD. _____ _________ _ .... _ _ _____cestea în producția de serie un nou tip de vagon industrial de marfă pe 4 osii, acoperit. Executat în întregime în construcție metalică, el este prevăzut cu o căptușeală specială, precum șl cu accesorii tehnice, care îi conferă caracteristici de exploatare și în condiții de climă tropicală.Acesta este al cincilea tip de vagon de marfărealizat în acest an la uzina din Arad, urmînd ca pînă ia sfîrșitul anului constructorii de vagoane să asimileze încă 2 tipuri de vagoane de mare tonaj.
B i a b B s s

va măsura circa 14 400 metri pă- trați, că la forjă vom avea ciocane pneumatice uriașe, de 2100 kilograme. întreprinderea va fi un fel de mecanic-șef al întregii industrii chimice din tară : la noi se vor executa piese de schimb, utilaje de dimensiuni mici și mijlocii și se vor efectua reparații de mașini și instalații pentru toată chimia românească. După părerea mea, nu întîmpiător am fost plasați aici, la o semnificativă încrucișare de drumuri între metalurgia bucureșteană ți cele mai noi citadele ale chimiei — Piteștii, Rîmnicu Vîlcea, Craiova......Era ora amiezii cînd am ajuns pe imensa platformă a petrochimiei pițeștene. Ceea ce pînă acum șapte luni era stare informă, amalgam a- parent haotic de oameni, mașini, gropi, conducte a căpătat dintr-o dată, Ca pe o modernă scenă de teatru unde decorurile se schimbă instantaneu, contururile de rigoare melodică și de simetrii armonizate ale unor gigantice instalații industriale.Urcăm pe terasa situată la ultimul etaj al edificiului administrativ. Con- templînd peisajul, te copleșește în primul rînd impresia că tot orizontul este zebrat de rețeaua coloanelor și conductelor, care desenează un ciudat păienjeniș. Prin contorsiunile lor, reglate de ritmul unei stricte logici interioare, inaccesibilă nouă, profanilor, aceste coloane și conducte evocă expresiv circumvoluțiile creierului omenesc, vrînd parcă să sugereze tulburătoarea lui încordare, bătălia lui .......................pentru a-i nergie.— Acolo, stalațiile pirolizei — îmi spune tînă- rul inginer Ion Cojocaru, șeful acestei secții, care va intra prima în probe tehnologice chiar la sfîrșitul acestui an. Știți care e lungimea totală a țevilor pe care le vedeți arcuindu-se în toate direcțiile ? 140 de kilometri; mai mult decît distanța București- Pitești. Numai sudurile conductelor aeriene se întind pe o lungime de peste 90 de kilometri. Subteranul «ecției de piroliză e cel mai complex

din România: în ______ __găsesc 138 de kilometri de cablu e- lectric — forță și iluminat — și peste 11 kilometri de conducte pentru apă industrială și potabilă. Totul va fi în întregime automatizat; s-au montat 500 de bucle de reglare ale aparatelor de măsură și control, care vor fl dirijate prin intermediul a două tablouri de comandă.Ți-ai putea Imagina despre cel care îți înșiră pe nerăsuflate un aseme-

aceea a inginerului Petrecompara cu aceea a inginerului Petre 
Marinescu, șeful șantierului de con-1 strucții-montaj, „un om cum nu e- xistă mulți, o adevărată flacără care arde pînă la consumul total, care nu știe să-și cruțe forțele, care aprinde și dinamizează energiile tuturor". (în paranteză fie spus, tînărul inginer are minute cînd limbajul său funcționează „la cea mai înaltă tensiune". Ce departe este atunci de imaginea specialistului rigid, grav etc. etc...).

drămuiască exact eforturile pentru realizarea la timp a lucrărilor" — spunea inginerul Marinescu.— E greu de conceput un alt ritm decît acela pe care-1 vedeți pe șantier la ora actuală — e de părere directorul tehnic al combinatului, inginerul Alfons Polihroniade (între altele, unul din autorii proiectului; pînă nu de mult a fost inginer șef la IPROCHIM). Nu avem dreptul să pierdem nici una din micile adică acum...care ml le-au am slmtit nemenite să su-

— Colectivul întreprinderii noastre a „atacat" în ultimul timp noi obiective, prevăzute a fi puse în funcțiune eșalonat pînă în 1970. Este vorba de sectorul refractare, furnalul 
nr. 2 de 1 700 metri cubi, instalația de granulare a zgurei și laminoarele de benzi la cald și de benzi la rece. La acestea se mai adaugă, în următorii ani, alte lucrări pentru majorarea capacităților de producție la unele din obiectivele puse în funcțiune. Volumul de investiții pe care-1 cunoaștem în prezent reclamă menținerea' actualei capacități de producție a întreprinderii pentru cel puțin cinci ani. Tocmai de aceea, comitetul de direcție, întregul nostru colectiv se consideră permanent mobilizat să acționeze cu și mai multă energie în vederea consolidării rezultatelor pozitive obținute în perfecționarea conducerii și organizării lucrărilor. La toate obiectivele amintite s-a făcut o minuțioasă pregătire a execuției, lucrările desfășurîndu-se potrivit prevederilor. Pentru șantierele 
laminoarelor de benzi Ia cald și benzi 
la rece, am școlarizat un nucleu pu
ternic de cadre cu pregătire supe
rioară în scopul introducerii calculu
lui operațional, conducerea execuției 
lucrărilor urmînd să se facă pe bază 
de grafice-rețea cu ajutorul calcula
torului electronic. Considerăm că este vorba de un experiment important, deoarece aceste grafice se referă la cicluri de execuție de circa 30 luni, la care luarea unei decizii este condiționată de o mare complexitate de parametri. Estimăm că principalul rezultat al folosirii graficelor rețea va fi scurtarea termenelor de execuție și de punere în funcțiune cu cel puțin 4—6 luni a diverselor obiecte de pe șantierul de la Galați.Organizarea acestor două șantiere 
s-a făcut cu o funcționalitate simplificată, majoritatea deservirilor fiind asigurate de către întreprindere. Se realizează astfel maximum de simultaneitate a activităților. Terminarea în același timp a infrastructurilor pe întregul front de lucru, atingerea cotei zero vor facilita un ritm rapid la montajul suprastructurilor și al utilajelor. A fost asigurată conducerea unică a lucrărilor, printr-un in- giner-șef coordonator, care va eșalona, în funcție de termenul de punere în funcțiune, intrarea în frontul de lucru a unităților de specialitate ce participă la realizarea obiectivelor.

Aceste considerente au determinat în ultima vreme conducerea ministerului să acționeze — și va acționa cu și mai multă hotărîre în viitor — pentru dezvoltarea activității de cercetare atît în institutele de specialitate cit și în uzine, în așa fel ca ponderea produselor realizate pe a- ceastă bază să crească din ce în ce mai mult. Totodată, cercetarea este orientată și spre îmbunătățirea constructivă a mașinilor și utilajelor fabricate după licență, în scopul ridicării necontenite a parametrilor lor tehnici și funcționali la nivelul realizărilor celor mai noi ale tehnicii contemporane,înfăptuirea acestor deziderate depinde de mulți factori, între care pe un loc de prim ordin se află întărirea activității de concepție a uzinelor, care să permită fiecărei întreprinderi atît asimilarea de noi utilaje în termene tot mai scurte, cît și păstrarea unui nivel tehnic ridicat al produselor din fabricația curentă. 
Va trebui ca fluxul de cadre cu pre
gătire superioară care se îndreaptă 
de cîțiva ani spre serviciile de pro
iectări, tehnologice, pregătirea fabri
cației să nu-și întrerupă cursul, pen
tru că nu s-a ajuns încă peste tot la 
o capacitate de concepție pe măsura 
sarcinilor mari care revin uzinelor 
din planul tehnic. Dacă la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște sau la Uzina de utilaj greu „Progresul"- Brălla, de pildă, ritmul de asimilare este greoi, aceasta este urmarea directă a faptului că, în cele două uzine, sectoarele de concepție sînt încă subdimensionate în raport cu sarcinile lor actuale în domeniul creației tehnice.Dacă am apreciat că, în general, activitatea de proiectare nu mai creează impedimente în realizarea la timp a sarcinilor din planul tehnic privind asimilarea de produse noi, așa cum se întîmpla cu cîțiva ani în urmă, trebuie spus că dificultățile mai serioase încep să apară în faza de execuție a prototipurilor și a seriei zero. Aceste greutăți sînt generate în anumite unități atît de programarea nerealistă a fabricării unor piese și subansamble în cadrul uzinelor, începînd de la modelele pentru piesele turnate și terminînd cu prelucrările mecanice pe anumite ma- șini-unelte ștrangulate, cît și de lipsa unui control sistematic al îndeplinirii programelor elaborate, întârzierile care se produc uneori în realizarea pieselor pentru utilajele noi sînt, în primul rînd, urmarea primatului care se acordă de obicei în uzine producției planificate în fiecare perioadă. Pentru a elimina această lacună, în cadrul măsurilor de organizare științifică a producției și a muncii au început să se formeze în unele uzine grupe puternice de specialiști, în cadrul serviciului de pregătire a fabricației care au aproape implică Aceasta care vauzinele care au sarcini mari de asimilare a unor noi mașini și utilaje.

Adîncirea specializării în producție 
Impune din partea participanților Ia 
realizarea noilor produse o disciplină 
mărită în îndeplinirea sarcinilor do 
colaborare pe care le au față de alte 
unități. Neexecutarea Ia timp a unor piese sau subansamble are uneori consecințe negative asupra intrării în fabricație la termenul prevăzut a noilor mașini și utilaje. Cea mai mare parte din unitățile ministerului nostru înțeleg acest fapt și se achită cu conștiinciozitate de sarcinile ce le revin. Sînt însă uzine care nu dau atenția cuvenită sarcinilor de colaborare pe care le au. Un exemplu mai recent îl oferă uzina „23 August" din Capitală, care execută, între altele, piese turnate pentru utilajele ce se asimilează la Fabrica de mașini- unelte și agregate. Numai în acest an este periclitată realizarea a trei tipuri de mașini-unelte noi de mare importanță, datorită în mare măsură nelivrării sau livrării cu mare întîrzi- ere a pieselor turnate de către uzina „23 August".Am amintit acest exemplu, care nu este singular, pentru a sublinia necesitatea ca toate .întreprinderile noastre să privească cu răspundere obligațiile ce le au în cadrul colaborării pentru asimilarea de noi mașini șl utilaje.Fără a epuiza problemele și aspectele pe care le implică tema în discuție, este limpede că, în construcția de mașini, accelerarea ritmului de asimilare a noilor produse este nu numai stringent necesară, dar și pe deplin posibilă. Soluționarea acestor probleme, dinamizarea tuturor factorilor de care depinde procesul de asimilare vor permite ca noile mașini, utilaje și instalații să fie însușite în fabricație într-un timp cît mai scurt, în condiții tehnice și eco-» nomice superioare.

sau în alte compartimente, sarcina de a urmări înde- numai aspectele pe care le înfăptuirea planului tehnic, este o măsură judicioasă, trebui generalizată în toate

i

a

multimilenară cu natura smulge maximum de e-în dreapta, se zăresc în-

nea pomelnic de date că este un om rigid, grav, preocupat doar de proiecții geometrice și precizii statistice. Tinerețea lui entuziastă, uneori cu accente de exuberanță, contrastează flagrant cu imaginea consacrată a specialistului cantonat între barierele excesivei profesionalizări. Fiind un bun, un foarte bun specialist, Ion Cojocaru s-a dovedit a fi și un om de conștiință și de inimă. Deși lucra de mulți ani ca inginer cu o poziție solidă, apreciată, la Combinatul de cauciuc sintetic din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, n-a pregetat să părăsească o întreprindere unde lucrurile „merg ca pe roate", unde „nu mai sînt probleme și bătăi de cap", să plece dintr-o locuință aranjată, pusă la punct, cu toate semnele intime și calde ale traiului liniștit pentru a veni aici, în dibuirile și încordările unei noi geneze, unei noi înfruntări cu toate greutățile și obstacolele proprii începuturilor de drum.Și totuși, inginerul Cojocaru socotește că munca lui nici nu se poat*

Iar inginerul Marinescu, la rîndul lui, socotea că toată cheltuiala sa de energie s-ar fi irosit în zadar dacă n-ar fl avut alături oameni de calitatea și dăruirea șefului de echipă 
Octavian Barbu, secretarul organizației de bază de pe șantier, care a lucrat la sudarea în ateliere a peste 300 de tone de conducte, alcătuite din tronsoane lungi de cîte 13 metri (unele laminate din oțeluri speciale, menite să reziste la efectul unor substanțe chimice extrem de corozi- ve, și care au necesitat suduri de un tip aparte, foarte migăloase); sau a lui Constantin Bucur, care a ridicat cu echipa sa toate coloanele, reali- zînd îmbinări de tronsoane la altitudini acrobatice, de aproape 40 de metri; sau a maistrului Ion Con
stantin, sub supravegherea căruia s-a înfăptuit montajul a peste 1500 de tone de construcții metalice. „Oameni unul și unul, la care cunoașterea adîncă a meseriei se îmbină strîns cu îndrăzneala, cu neînfrica- rea lucidă șl, mai ales, cu un simț formidabil al preciziei, un fel de al șaselea simț, cara le îngăduie să-și

bătălii, deoarece din mănunchiul lor se alcătuiește succesul final. Nu uitați că piroliză e locomotiva noastră, iar vagoanele, trenului sînt formate nu numai din restul secțiilor noastre, ci și din cele ale combinatului din Rîmnicu Vîlcea, pe care îl vom alimenta cu propilenă și etilenă. De altfel, conductele magistralei de 80 de kilometri, care ne vor duce produsele la Rîmnicu Vîlcea, au și fost montate, așteptînd primele torente invizibile. E suficient dacă vă spun că fiecare zi de întîrziere la darea în funcțiune a combinatului ar reprezenta pierderi de 3 Aș vrea să mai accelerăm ritmul piroliză, ci și la ții — polietilenaDin două motive, la fel de importante : în primul rînd, ca să micșorăm decalajul între „producător" (piroliză, care furnizează etilena și propilenă) și „consumatori" (celelalte instalații, care vor fabrica produsul finit), deci, ca să atingem mai repede parametrii proiectați, în al doilea rînd, ca să înlăturăm perico-

milioane de lei. subliniez ceva : nu numai la celelalte sec- și acrilonitrilul.

Iul uzurii morale, una dintre cele mai teribile „rugini" care rod din valoarea utilării tehnice. Nici nu vă dați seama ce reprezintă acest „co- roziv moral" : gîndiți-vă numai la faptul că acrilonitrilul produs la noi va costa de trei ori mai ieftin decît cel produs aiurea, într-o instalație considerată ultramodernă la vremea cînd a fost montată, cinci ani.La toate datele pe furnizat interlocutorii voia să adaug citevagereze și mai sugestiv dimensiunile și proporțiile acestui „imperiu al metamorfozelor interioare" : cu cantitatea de polietilenă produsă aici Intr-un singur an. dacă s-ar trans
forma tn folii, s-ar putea acoperi 
aproape jumătate din suprafața țării; . în 1970, cînd toate secțiile și instalațiile vor fi intrat în funcțiune, se va realiza o producție anuală echivalentă cu valoarea întregii producții a Pi- teștiului în primul an al cincinalului; aici vor lucra 300 de ingineri — de 100 de ori mai mult decît toți inginerii pe care-I număra urbea ar- geșeană acum trei decenii — și 900 de muncitori automatlști, operatori, laboranți, a căror înaltă calificare o poate releva faptul că toți vor fi încadrați în categoria a 8-a de salarizare.Și combinatul nu e decît una dintre cele trei mari unități care alcătuiesc „platforma chimică" piteș- teană ; 1 se adaugă uzina de negru de fum, care funcționează de-acum din plin, și rafinăria, ale cărei siluete argintii încep să se înscrie, definitorii, în priveliștea odinioară dezolantă prin pastoralul ei desuet.Ridicarea Piteștiului la rangul de 
metropolă petrochimică ar fi fost considerată, acum un sfert de veac, cel mult o amuzantă bizarerie. Și iată că, în acest septembrie încărcat de pîrgul tuturor roadelor, oamenii Piteștiului contemporan vorbesc cu dezinvoltura firescului celui mai firesc despre uluitoare metamorfoze și geneze, despre complexele procese din adîncurile materiei, despre fantastice arhitecturi moleculare, toate înfăptuite nu la scara unor mărunte laboratoare, ci la dimensiunile și proporțiile unora dintre cele mai mari întreprinderi ale țării.

— în contextul măsurilor care s-au 
luat în acest domeniu, am vrea să 
vi referiți la relațiile dintre între
prinderea dv. și ceilalți factori inte
resați în realizarea noilor investiții 
de la Combinatul siderurgic de la 
Galați.— în ceea ce privește colaborarea cu proiectantul și beneficiarul, trebuie spus că ea a decurs bine, mai ales în etapa finală de construcție a obiectivelor pe care le-am pus în funcțiune. Sint însă posibilități ca aceste relații să se perfecționeze neîntrerupt. Consider că la noile obiective trebuie creat un decalaj de cel puțin 12 luni intre predarea documentației tehnice și începerea lucrărilor. Acest decalaj este strict necesar pentru pregătirea execuției la un înalt grad de organizare științifică. De asemenea, este nevoie de acest răgaz pentru uzinarea la timp a construcțiilor metalice, utilajelor tehnologice, aparatajului și echipamentului electric. în această privință consider că trebuie să se îmbunătățească concepția actuală privind evaluarea minimului de timp necesar pentru construcția și montajul unui obiectiv, în sensul că a- proape o treime din acest timp să fie afectată pregătirilor minuțioase pentru punerea în funcțiune. Existența unor reglementări clare în acest domeniu ar constitui, după părerea mea, cadrul prielnic pentru scurtarea termenelor de execuție la noile obiective, ar duce la îmbunătățirea calității lucrărilor, la creșterea continuă a eficientei investițiilor.

Convorbire realizata de 
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii”
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Componentă inseparabilă a misiunii 
căminului cultural:

SHMirnrBEai
Creșterea pondere! și a eficienței activității căminului cultural în viața spirituală a satului constituie, în țara noastră, o preocupare la ordinea zilei, izvorîtă din sarcinile actuale ale înfloririi culturii și artei naționale. Evident, rolul principal al căminului cultural îl constituie satisfacerea setei de cultură și de frumos a colectivității în mijlocul căreia activează, participarea sa activă, substanțială, la procesul de îmbogățire a cunoștințelor și de educare ideologică, politică, etică și estetică a populației din mediul rural. îndeplinirea îndatoririlor esențiale, de conținut, ale căminelor culturale, depinde de competența, de pasiunea și de spiritul de inițiativă al conducătorilor lor ca și de sprijinul organelor locale, al intelectualității sătești.Atrăgînd atenția asupra necesității de a înviora continuu activitatea căminelor culturale, de a căuta modalități cît mai atractive, capabile să suscite interesul și să răspundă mul- ’ tilateral cerințelor populației sătești din toate generațiile, nu trebuie să • uităm însă că în condițiile actuale din țara noastră, cînd cultura populară românească se manifestă cu multă vigoare, unghiul de activitate al căminului cultural trebuie să fie îndreptat și în direcția afirmării talentelor din masă, avînd în vedere contribuția pe care colectivitatea respectivă o poate aduce la cultura noastră națională. Trebuie deci să se acorde grijă și atenție nu numai acelor activități culturale în care colectivitatea are rolul de consumator de cultură, ci și acelora care pun în valoare capacitățile sale creatoare. Căminul cultural este instituția chemată să deschidă larg posibilitățile de afirmare spirituală a cetățenilor, să contureze colectivității o personalitate cultural-artistică, să o impu

nă pe planul culturii naționale.Așadar, considerăm ca una din «arcinile de mare răspundere ce-1 revine căminului cultural în etapa în care ne aflăm aceea de a crea condiții favorabile împlinirii aptitudinilor creatoare în toate domeniile artei ți culturii populare. Problema este deosebită mai ales în prezent, cînd în sfera activității culturale sînt cuprinse din ce în ce mai mult și acele. grupuri ale populației rurale care, ca urmare a ocupației lor sezoniere, se află numai o parte a timpului lor

Ion VLĂDUȚIU
director în C.S.C.A.

noma!co- nu
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liber la sate, și care venind în contact cu orașul manifestă tendința „modernizării" cu orice preț (și țiunea trebuie înțeleasă în cele multe cazuri în sens negativ) a morilor folclorului românesc. Ada gir acestor pseudocreații este o sarcină ce revine căminului cultural. Numai prin competență, prin cercetarea atentă a specificului, prin a- părarea autenticității, el va reuși să mențină și să dezvolte tocmai acele trăsături care definesc personalitatea cultural-artistică a colectivității respective, originalitatea și măiestria artistică care au făcut-o să se remarce și să o impună în fața colectivităților învecinate sau de plan general republican.Căminul cultural dispune de o gamă variată de forme și mijloace specifice de antrenare a populației din mediul rural în acțiuni ce reliefează bogățiile de conținut ale spiritualității țărănimii noastre, ale datinilor și obiceiurilor sale tradiționale, goste bunii rînd. . .bită insistentă, despre găsirea acestor „forme adecvate" pentru a stimula aptitudinile creatoare ale maselor de amatori. în ce constau ele î Reprezintă oare niște rețete care asigură automat succesul ? Evident, nu ! Oricum, trebuie pornit de la constatarea că modificările ce au a- vut au loc în nivelul general de cultură al populației din mediul rural ca urmare a succeselor dobîndite în construcția socialismului, determină atît necesități cît și exigențe calitativ noi, substanțial deosebite celor din trecut. Populația de la sate dispune de posibilități mult mai mari de selecționare a valorilor culturale de nonvalori, receptivitatea sa bazîn- du-se pe exigențe calitative sporite, în aceste împrejurări, căminul cultural trebuie să realizeze 1 asemenea mutații pe planul metodelor și mijloacelor de stimulare încît să satisfacă cerințele spirituale mereu cres- cînde ale populației, iar în ultimă instanță să apropie manifestarea ta-

cultivînd sentimentul de dra- și respect pentru ceea ce stră- noștri au creat generații la Se discută adesea, cu deose-

lentelor creatoare ale amatorilor de necesitățile spirituale ale culturii elevate a societății noastre socialiste. Trăsătura distinctivă a căminului cultural ca așezămînt de cultură constă și în faptul că activitatea lui nu se mărginește la promovarea numai a anumitor domenii ale creației populare. Teoretic, căminul cultural are posibilitatea de a sprijini și încuraja creația populară în toate genurile ei de realizare. Se poate pune însă întrebarea dacă pentru căminul cultural este util sau nu să încerce să cuprindă în sfera lui de activitate toate aceste genuri. Considerăm că, în prezent, îndatorirea sa este de a în Nuri, cu mijloacele și formele specifice activității cultural-artistice de masă, procesul de creație populară în toate domeniile. Prin urmare, el trebuie să includă întreaga gamă de activități prin care amatorul din respectiva comunitate își poate afirma pe deplin talentul și pasiunea. Este potrivit a fi puse în valoare în primul rînd acele genuri ale creației populare a căror tradiție se manifestă și astăzi cu vigoare, sau care s-au manifestat cu pregnanță pînă nu de mult și în consecință pot fi încă reînviate și dezvoltate. La acestea participarea colectivității este și în prezent foarte activă.Vedem necesar să se acorde o a- tenție sporită introducerii în activitatea curentă a căminului cultural a acelor genuri de cercuri care pînă nu de mult se practicau numai sau cu preponderență la oraș. Cercurile de pictură, sculptură, balet, foto, cine- clubul trebuie să devină un component al programului de lucru al căminului cultural. în împlinirea u- nor asemenea acțiuni considerăm că trebuie să se stabilească un raport constructiv de lucru între casele de cultură și căminele culturale din județul sau microzona resnect.ivă unde se află orașul. Considerăm că este un imperativ ca încurajarea aptitudinilor de creație ale amatorilor din mediul rural să se realizeze cu solicitarea orașului, a intelectualilor ca pot asigura o îndrumare de specialitate competentă.în felul acesta se vor crea condiții tot mai bune ca așezămîntul cultural să-și poată împlini menirea de principal lăcaș de cultură în mediul rural, cămin spiritual al colectivității, după cum îl definește însăși denumirea sa.

Diversificarea
(Urmare din pag. I)care vor rămîne, în fond, izolate. Biologia predată ca domeniu unitar ar putea contribui efectiv la dezvoltarea gîndirii științifice a elevilor, dacă fenomenele fundamentale, marile legi ale proceselor vitale ar servi 
ca o canava pentru înțelegerea, explicarea, interpretarea multitudinii 
de fapte învățate în cadrul botanicii, Cil zoologiei, al fiziologiei.O altă cale luată în considerație pentru contracararea fragmentării excesive a procesului de învățămînt este aceea a disciplinelor de sinteză. Matematica, în primul rînd. poate juca acest rol. Predarea matematicilor ca un ansamblu de cunoștințe și procedee, cu o arhitectură unitară, 5n spiritul viziunii moderne, ar contribui nu numai la unificarea internă a sectoarelor matematicii, predate ’ înainte izolat, ci și la realizarea unei imagini unitare a lumii obiective. O matematică predată în spirit modern, cu punerea în evidență a marilor ei structuri, a dinamicii ei conceptuale, asimilată organic în învățămîntul fizicii, al chimiei, al științelor sociale etc., ar contribui esențial la formarea unei gîndiri științifice coerente șl eficiente a tineretului nostru. O primă condiție însă este ca noțiunile referitoare la structurile fundamentale — cum sînt grupurile sau spați- I ile vectoriale — să nu rămînă ele- I mente eterogene și nedigerabile in I ansamblul cunoștințelor, ci să inter- I vină ca procedee de sistematizare, in- I vestigație, interpretare a entităților I matematice. De aceea, după părerea 1 mea, aceste concepte nu trebuie să 1 constituie — cum se crede uneori — ' ceva analog cu niște ghiduri turis- 1 tice, înmînate de la început elevului, ci rezultatul unei activități proprii de confruntare, sinteză si gene- i ralizare, sprijinită pe o suficientă experiență cu entități, proprietăți, relații matematice mai elementare. în același sens cred că trebuie înțeleasă si Introducerea unor noțiuni de cibernetică la clasele superioare. Cibernetica ar contribui la punerea în evidentă a unor înrudiri structurale între fenomene radical deosebite aparent — fizice, biologice, sociale, psihice — stimulind astfel curiozitatea științifică, antitudinea de a folosi modelul si analogia, de a emite ipoteze îndrăznețe, cultivînd această capacitate de a condensa în sisteme conceptuale unitare o mare varietate de fenomene.Se pot consemna anumite conduite Intelectuale comune diverselor domenii de cunoaștere. Am amintit, de curiozitate, de spiritul de investigație. Putem adăuga altele : spiritul de observație, capacitatea de a confrunta. de a degaja esențialul, de a clasifica, de a generaliza, capacitatea de 
a aprecia plauzibilitatea unei ipoteze etc. Vorbim frecvent de instruire programată, dar nu există de fapt nici un program unitar care să urmărească dezvoltarea sistematică, treaptă cu treaptă, a acestor aspecte fundamentale ale activității de cunoaștere, prin intermediul tuturor disciplinelor predate. Cursul de logi
că se predă la sfirșitul liceului, deși un asemenea curs, într-o formă elementară, s-ar putea realiza mult mal 1 devreme (poate chiar din clasa a ’ Vll-a). contribuind la corectitudinea j raționamentului școlarilor și la o I mai bună înțelegere a unității inte- I lectului uman dincolo de diversitatea j, solicitărilor specifice fiecărei științe. “ Un curs de Istorie marxistă a filo_ [ aofiei. înțeles in același timp ca o

Istorie a culturii șl civilizației șl predat în ultimele clase ar putea contribui la înțelegerea raporturilor dintre diferitele sectoare ale activității umane — de la producția materială pînă la creația artistică și științifică, ar putea contribui la înțelegerea dialecticii acestor raporturi de_a lungul marilor etape ale dezvoltării societății. De fapt, așa cum preconizează unii specialiști, este necesară o umanizare a întregului sistem de Informații tehnico-științifice al tineretului. Cunoștințele de fizică, chimie. biolo_ gie astronomie etc trebuie prezentate ca elemente ale cunoașterii u- mane, rezulttnd din îndelungatul e- fort al generațiilor și făeînd parte din arsenalul mijloacelor, în continuă îmbogățire, prin care societatea umană își subordonează natura. Un curs de fizică, de pildă, conceput în acest sens nu se mulțumește cu expunerea dogmatică a unui șir de definiții și principii abstracte, ci pornește de la natura vie a problemelor reale, raportate la contextul istorico- social al gîndirii științifice în care au apărut și merge pînă la sensul pe care legile respective și aplicațiile lor îl dobîndesc în civilizația contemporanăCopiii și dornici să bogăție de le-o oferă tura vieții ză cinematograful calculatoarele și rachetele cosmice, energia atomică și avioanele supersonice. transplantările de inimă și misterele eredității. îi interesează jazul și orga electronică, frumusețile țării noastre, grandioasele construcții de la Porțile de Fier, Brâncuși și Țuculescu. Manualele monocorde, psalmodiind cenușiu, după un vechi ritual, denumire după denumire formulă după formulă, nu răspund diversității de interese, preocupări și năzuințe în care societatea contemporană formează tineretul.In sfîrșit, un mijloc puțin folosit și care mi se pare de mare actualitate pentru integrarea cunoștințelor este acela al temelor sintetice pe care elevii, mai ales în clasele superioare, îndrumați de profesori, le-ar putea trata chiar în cadrul unei anumite discipline dar mal ales la cercuri la orele educative, în cadrul activității organizațiilor de tineret. Citez pentru ilustrare : București — sau alt centru important (istoric, social, economic cultural etc ), Marea Neagră (geografic, istoric, social etc.), Mijloace de transport (istoric, soluții tehnice, importanța socială etc.), Problema alimentației în lume. Comunicarea la distanță, Creierul și calculatorul electronic. Rolul cinematografiei în cultura contemporană etc. Elevii învață cu acest prilej să consulte bibliografie, să-și întocmească fișe, să organizeze o masă de informații etc Ei învață. în esență, să mobilizeze și să sintetizeze cunoștințe aparținînd unor domenii diverse într-o viziune unitarăDesigur, aceste sugestii nu pot fl înfăptuite toate de azi pe mîine Ele cer o anumită schimbare de optică din partea autorilor de programe și manuale, un surplus de informație, un efort de creație și sinteză din partea cadrelor didactice, o anumită experimentare de durată. Dar ele vor prinde viață treptat prin colaborarea tuturor prin împrospătarea concepției și procedeelor noastre didactice, pentru că răspund unor exigențe ale culturii contemporane.

tineril sînt extrem de racordeze toată această informații pe care școala la ceea ce constituie tex- lor cotidiene. îi interesea- și televiziunea,

cinema
• Planeta maimuțelor : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
SALA PALATULUI — 19,30 (seria 
de bilete 2560).
• Operațiunea San Genaro : RE
PUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15 ; FESTIVAL — 8,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
19.30, STADIONUL DINAMO — 
19,45.
O Surprizele dragostei : SALA 
CINEMATECA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
10.30 ; 18,45 ; 21 (bilete la casă).
• Winnetou — seria a IlI-a : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, FEROVIAR —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
MELODIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, ARE
NELE LIBERTĂȚII - ----
GRADINA DOINA — 19,30.
S Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
— 19,30.
• Fratele doctorului Homer : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
O Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o Duelul lung : LUMINA — 9,15—16 
în continuare, 18,30 ; 20,45.
• Aventurierii : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21, COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Inimi nebună, nebună de legat: 
UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Graiul animalelor : TIMPURI 
NOI — 9—21 In continuare.
0 Trei copil „minune" : EXCEL
SIOR — 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Vin cicliștii : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30.
0 Valea t ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
0 Prin Kurdlstanul sălbatic : BU- 
ZESTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITO
RUL — 15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Viva Marla : DACIA — 8—16,30
în continuare : 18,45 ; 21, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.

____: BU- 
în continuare 

la

WKssuL — ; ia ; zu,a
• Premiere strict secrete : 
CEGI — 9,15—13,15 
16 ; 18,15 ; 20,30 ;
— 19,30.
M Eddie Chapman,

19,30,

grădină
agent 

UNIREA — 15,30 ; 18, la 
— 20.
0 Taffy șl vînătorul ! LIRA
15.30 ; 18, la grădină — 20.
0 K.O. :
17.30 ; 20.
0 Tarzan, omul maimuță : GTU- 
LESTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; ----
MIORIȚA 
18,15 ; 20,45

secret : 
grădină

DRUMUL SĂRII — îs;

20.30,
11,15 : 13,30 ; 15,45 ;

0 Teatrul Național Cara-
giale* (Sala Studio) : Părinți teri
bili 19,30.
0 Teatrul „C. Tănase" (la Sala 
Savoy) : Comic! vestiți ai revistei! 
N. Stroie — 19,30.

10,00 — Tele-școală. Prefață la matematici 10,30 — Prefață la 
limba română 11,00 — Cur» de limba franceză (reluarea lecției de 
luni). 11,30 — Curs de limba engleză (reluarea lecției de marți). 
12,08 — TV pentru specialiștii din Industrie. Ciclul „Automatizare".
Exploatarea șl întreținerea Instalațiilor de automatizare (reluare). 
12,30 — închiderea emisiunii de dimineață. 15,45 — Fotbal : Steaua- 
Spartak Tîrnovo (Cupa Campionilor Europeni). Transmisiune de 
la Stadionul 23 August. O.F.K. Beograd — Rapid București (Cupa 
Orașelor Ttrgurl). Transmisiune de la Belgrad. 18,30 — Telecro- 
nlca economică : Marca prestigiului. 19,00 — Club XX — emisiune 
pentru tineret. „Din tată în fiu". întîlnire Intre tineri șl rapsozi 
populari. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteoro
logic — Publicitate. 20,00 — Studioul de poezie. Versuri In lectura 
autorilor 20,10 — Interprețl de muzică populară. Cîntă : Irlna Lo- 
ghln, Ileana Sărărolu șl Dumitru Sopon. 20,25 — „Naționalul" la cota 
+ 18,50 — transmisiune nocturnă în direct de pe șantierul Tea
trului Național șl hotelului „Intercontinental" din București. Par
ticipă : arh. prof. Horla Maieu, lng. Constantin Popa, conducători 
al unor loturi de construcții, precum ți artistul poporului George 
Calboreanu șl regizorul Horea Popescu, director artistic al Tea
trului Național. Emisiune realizată de Alexandru Stark și George 
Pietraru. 2»,50 — Muzică ușoară cu Luiza Costache, Marina Cer- 
nășteanu șl formația instrumentală condusă de Șerban Hațeganu. 
21,15 — Avanpremieră. 21,30 — Tele-clnemateca : „Pădurea împie
trită" — film artistic eu Bette Davis, Humphrey Bogart ți Leslie 
Howard. 22,50 — Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea 
emisiunii.

(Urmare din pag. I)tradiționala formă de sonată, pe care au exploatat-o în mod remarcabil atîția reprezentanți ai artei sonore universale. însăși alegerea unui asemenea subiect, unde se reliefează cu claritate ideea nobilului sacrificiu pentru eliberarea celor năpăstuiți, denotă că autorul s-a situat pe poziția unui artist pătruns de un nou umanism. Enescu a preferat să abordeze o atitudine clasică în fața tragicului și în acest sen» el a păstrat cantabilitatea în acest caz— pe care șl îl cîntă cu adîncă interiorizare — și contrastele puternice, ce separă diferitele secțiuni ale poemului simfonic, fără a cădea în pericolul epl- gonismului.Muzica lui Mihail Jora, arta unul subtil armonist ce a sintetizat diferite elemente, într-un stil original și atrăgător, slăvește frumusețile pămîntului și chipul femeii iubite. înaripatul său cînt Infringe timpul și spațiul și îmbracă haina universalismului. El poartă amprenta veacului în care a fost creat, în ciuda faptului că motivele și simbolurile sînt preluate direct din milenara tradiție folclorică. Ca și Eminescu, Brâncuși, Blaga sau Arghezi, Mihail Jora a reușit să redea sentimentele etern umane — natura și dragostea — în- tr-un mod profund, cu o mare autenticitate și semnificații noi. Niciodată edulcorată sau lipsită goare, lira lui Mihail Jora zintă un cîntec al puterii, al ției,Pe zici! grea unui demnă de admirat, precum și rîvni- tele amprente ale maturității depline. S-a impus tocmai prin faptul că ea comunică direct și astfel se explică succesul deosebit pe care-1 are în sălile de concerte. Autorul suitei „Munții Apuseni" a realizat o operă de artă izvorîtă din idealurile estetice înaintate, ale creatorilor ce se înscriu în orbita luminoasă a unui nou umanism, o muzică simplă, sinceră 
și optimistă.

marile coordonate, generoasă inspirată din „cîntecul lung" poporul l-a cîntat

de vi- 
repre- 
bărbă-o lumină aprinsă, fundalul atît de divers al mu- noastre, arta lui Marțian Nege desprinde ca fiind aceea a creator ce posedă o măiestrie

ADEZIUNE DEPLINA

Garanția viitorului luminos
al României

Expresie a celor 
mai înalte idealuri

Prin „Miorița" mai ales, dar șl prin celelalte poeme create, Paul Constantinescu și-a dobîndit perenitatea. Arta sa are o veritabilă capacitate de a emoționa, un lirism cald, sincer, cuceritor, distilat în retortele unui meșteșug desăvîrșit. A fost un excelent cunoscător al sufletului poporului nostru și deseori a dat glas cîntecelor optimiste, străbătute de culori vii, dedicate vieții. Opera sa continuă să lumineze cultura românească și să desfete auditorii, care participă în zilele noastre într-un număr considerabil la înflorltoarea viață muzicală a țării.Lupta din trecut a poporului român pentru libertate și dreptate, pentru o viață nouă, constituie o temă conducătoare în creația lui Gheorghe

Vreau să-ml alătur glasul, vreau să subscriu pe lista nesfîrșită a miilor de muncitori, țărani, intelectuali care și-au demonstrat nețărmuritul lor atașament la principiile politicii externe și interne promovate cu atîta consecvență de partidul nostru, pentru sus lui, luiDeclarația adoptată la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, Declarația Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român exprimă voința țării de a depune în continuare eforturi pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele care militează pentru înfăptuirea aspirațiilor legitime ale omului, la dimensiunile contemporane ale civilizației.Avem convingerea fermă că politica partidului nostru constituie un

că aceste principii pun mai pre- de orice cauza patriei, a poporu- cauza socialismului, a progresu- și păcii.

aport la creșterea forței generale a sistemului socialist, la întărirea unității lui, la victoria nemuritoarelor Idei ale lui Marx și Lenin. Promovarea relațiilor de colaborare cu toate statele, inclusiv în domeniul științei, care constituie azi o mare forță socială nu poate fi decît în folosul progresului, al cauzei păcii.Ca om de știință, cercetător și profesor, ca cetățean al patriei mele socialiste, îmi dau seama că prima noastră datorie este de a milita ca rațiunea, clarviziunea si înțelegerea să se afirme în relațiile internaționale, — țel căruia îi sînt consacrate eforturile partidului. Politica partidului de accelerare a mersului construcției socialiste, de dezvoltare a colaborării cu toate țările frățești, de destindere internațională și pace, garantează viitorul luminos al României.

ale democrației 
și umanismului 
socialist

Acad. Victor VALCOVIC1

Corespunzător cerințelor
majore ale timpuluiîmpreună cu toți comuniștii, cu întregul popor, sprijin în mod necondiționat politica internă și externă a partidului nostru, care corespunde pe deplin cerințelor majore ale timpului, de dezvoltare a colaborării și prieteniei cu țările socialiste pentru restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste. Noi, siderurgiștil, sîntem conștient! că amplul și complexul proces de înflorire a societăți! noastre socialiste este de neconceput fără angajarea în toată plenitudinea lor a forțelor și capacității creatoare 

a întregului popor.Lucrez ca oțelar la combinatul siderurgic Hunedoara, unitate care, în prezent, asigură circa 62 la sută din producția de oțel a țării. Numai în cele opt luni care au trecut din a- cest an, colectivul nostru nu numai

că a îndeplinit principalii Indicatori de plan, dar a și realizat peste prevederi 13 000 tone oțel. însuflețiți de realizările obținute, de imaginea viitorului luminos pe care ni-1 făurim sub conducerea partidului, ne vom uni, și mai mult eforturile pentru a reedita pe un plan superior succesele de pînă acum, ceea ce va constitui cel mai convingător element al sprijinului deplin pe care-1 acordăm politicii interne și externe a partidului nostru.Laolaltă cu toți siderurgiștil hune- doreni, nu voi precupeți nici un e- fort pentru a da patriei cît mai mult oțel, convins fiind că numai astfel vom face să înflorească continuu România noastră socialistă.
Florian JURCA
ojelar la Combinatul 
liderurgic Hunedoara

Fac parte din generația artiștilor plastici care, trăind și muncind pe meleagurile mureșene, cunosc bine transformările petrecute aici, lnce- pînd de la eliberarea țării. în acest orășel de altădată, în prezent clocotește o viață artistică bogată, pe care noi, „vîrstnicii", nu am putut-o visa cu trei decenii în urmă.Ca artist, viața mea am consacrat-o căutării frumosului, umanității, a- devărului. Urmîndu-mi vocația, prin graiul penelului am căutat să exprim sentimentele mele a- vînd în centrul creației transformările înnoitoare ce se petrec în țara noastră românească. Politica partidului nostru este foarte clară, răspunde aspirațiilor poporului nostru. Ea este expresia concentrată a ceea ce purtăm fiecare în minte șl în suflet. Aș putea spune chiar că ea exprimă una dintre trăsăturile esențiale ale structurii psihice a poporului care, întotdeauna, în cursul istoriei, a luptat pentru dreptate și libertate, a căutat să stabilească o strînsă prietenie și colaborare cu alte popoare, iar în ultimele decenii conlucrează, în strînsă unire, cu popoarele țărilor socialiste pentru înfăptuirea celor mai înaintate idealuri ale zilelor noastre. Am discutat adesea cu colegii mei, cu cunoscuți și prieteni și am rămas cu concluzia că aceleași simțăminte îi stăpînesc pe toți, că flecare concetățean, indiferent de naționalitate, sprijină politica pe care partidul și guvernul nostru o duc pe plan intern și extern. Nu a fost și nici nu va exista o forță care pe noi ne-ar putea a- bate de la această politică, expresie a celor mai înalte idealuri ale democrației șl umanismului socialist.
Barabâș ISTVAN 
artist — pictor 
Tq. Mure»

și intemaționalistăde netăgăduit că a Partidului Co- tărîmul politiciiEste un adevăr întreaga activitate munist Român pe externe este dominată de eforturile sale consecvente pentru a sluji cauza prieteniei și colaborării cu toate statele socialiste. Declarația de principii a Marii Adunări Naționale, cuvântările tovarășului Nlcolae Ceausescu și ale celorlalți conducători de partid șl de stat exprimă gîndurile și sentimentele profund internaționaliste ale întregului nostru popor. De aceea, atît eu cît și celelalte cadre didactice din școala noastră ne alăturăm din toată inima sentimentelor de adeziune deplină față de înțelepciunea și consecvența cu care partidul nostru conduce întreaga operă constructivă din România socialistă, în spiritul celor mai înalte aspirații ale poporului. Cuvîntul și faptele partidului constituie pentru noi, cadrele didactice, un exemplu deosebit de răspundere patriotică și

intemaționalistă, de luptă pentru înflorirea culturală a țării, pentru sădirea adevărului, a spiritului de prietenie în conștiința tuturor celor pe care-1 creștem pe băncile școlii, față de popoarele din țările socialiste, față de forțele progresiste de pretutindeni.Ca una ce slujesc catedra, instruind și educînd tînăra generație, sînt ho- tărîtă să muncesc din toată inima, să depun toată priceperea mea pentru a sădi în sufletele elevilor dragostea nețărmurită față de partidul nostru drag, față de patria socialistă. Ferm convinsă că politica partidului și statului nostru slujește pe deplin intereselor vitale ale întregului popor, cauzei socialismului șl păcii. îmi exprim și pe această cale întreaga adeziune față de principiile el înțelepte.
Aurica FILIMON
învățătoare, director adjunct 
la Școala generală nr. 18 Bacău

întruchiparea 
aspirațiilor 
poporuluiSînt un tînăr Inginer agronom. Lucrez în cooperativa agricolă din satul Potău. comuna Medieșul Aurit, de la terminarea facultății. Unitatea noastră se dezvoltă an de an. Și în acest an țăranii cooperatori de aici au obținut recolte frumoase. Iar în sectorul zootehnic, la producția de lapte, lînă, carne etc., cooperativa șl-a realizat exemplar sarcinile de plan, le-a depășit.La noi în cooperativă, lucrează împreună, înfrățiți în muncă și a- nimați de aceleași idealuri, țărani români și maghiari. Cu toții împreună urmărim același scop : dezvolta-

□sincer, vibrant șl direct, expresia unui temperament artistic autentic și plin de sensibilitate.Străbătută de melodii încîntătoare, cu un expresiv modalism, prezent atît în limbajul armonic, cît și în cel polifonic și de o mare varietate timbrală, muzica lui Tiberiu Olah redă cu rezonante noi lumea noastră în aspecte caracteristice. Compozitorul apare conștient că adesea tradiția bine înțeleasă ascunde un subtext inovator și, dimpotrivă, avangarda cu scop în sine nu se separă de „ariergarda" sa. El cultivă inovația înțeleaptă, legată strîns de o artă superioară, angajată, o artă majoră, închinată luminii. Se înscrie în rîndurile adevăraților cercetători ai profunzimilor condiției umane, dornic

S S
Ifrămîntat și puternic problemele spinoase și artei veacului nostru,

marele univers al artei
Dumitrescu. Ea apare trasată convingător în sale. operele șt oratoriile Sînt lucrări legate de o epocă nouă, a avîntului constructiv, a transformărilor care se petreceau și se petrec în conștiința oamenilor angrenați în elanul revoluției. Si toate acestea se datoresc faptului că artistul are la dispoziție o bogată problematică umană, căreia i-a găsit expresia corespunzătoare.Tudor Ciortea a fost de multe ori preocupat să tălmăcească versul lui Lorca în muzică. A ' în lieduri — gen în tatea sa artistică și-a ideală exprimare. în există reale calități, o să, în care se suprapun delicate linii melodice și interesante combinații ale armoniei cromatice, toate aceste elemente contopite într-un stil original pentru neoclasicismul muzical românesc. în lucrările compozitorului Intîlnim pagini de un lirism

izbutit adesea care sensibili- găsit cea mai ciclurile sale polifonie den-

să pătrundă adînc în densitatea e- pocii de azi, pentru a limpezi problemele vitale și mai ales deznodă- mîntul lor optimist.Arta lui Ștefan Niculescu încorporează seve adînci ale pămîntulul nostru. Și, printr-un accentuat spirit dialectic pe care semnatarul a- cestor rînduri nu-1 găsește cîtuși de puțin bizar, acestă amprentă autohtonă, plină de farmec, a devenit mai pregnantă după strînsul contact al compozitorului cu arta veche a ne- erlandezilor și cu muzica contemporană universală. Cu această ocazie se dovedește din nou că influenta marilor culturi, grefată pe un spirit creator autentic, dă naștere la o artă în care s-au cristalizat tainic caracteristicile locurilor noastre, contopite armonios într-un tot unitar Inseparabil. cu elemente noi. convingătoare.
Aurel Stroe ne apare ca un artist

contemporan, Interogat de multiple ale iar „eul" său se confundă cu cel al omului din popor, fapt ce-i conferă autenticitate națională. Uneori stenică, alteori gravă, arta sa este puternic ancorată în fantezia echilibrată a spiritului popular și reprezintă o viziune umanistă asupra lumii.Muzica lui Anatol Vieru este arta unui creator contemporan, robustă, optimistă și echilibrată. El posedă o estetică a noului, bazată pe o perfectă întrepătrundere a ceea ce este valoros și viu în tradiție și inovația înțeleaptă. într-un articol publicat în toamna anului 1963, intitulat „Compozitorul și uneltele sale", Anatol Vieru spune printre altele: „Ar fi straniu ca azi în România socialistă — avfnd în jur un efort constant de inovație (în cele mai diferite domenii ale vieții economice și sociale, de la Industrie șl pînă la arhitectură) — să fim conservatori sau arhaizanți în muzică. Ca și în celelalte domenii, este cazul ca și în muzică să spunem că trebuie să fim la curent cu toate cuceririle artei contemporane, alegîndu-ne din ele ceea ce e viabil."Muzica lui Dumitru Capoianu reprezintă un succes al autorului și în același timp o continuare a liniei armonice, a tehnicii componistice a maeștrilor Mihail Jora, Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Sabin Drăgoi și Marțian Negrea. Mai aproape de combinațiile armonice savuroase și luminos colorate decît la concepția modală pro- priu-zisă, muzica lui Dumitru Capoianu »e ascultă cu plăcere și redă setea nestăvilită de viață a tineretului nostru, în acest nou profil de epocă.Situată în marea constelație europeană, muzica românească nu numai că nu dispare sau pălește, dar se arată într-o lumină vie, chiar strălucitoare ! în desele el confruntări internaționale, entuziasmul străinilor crește neîncetat. O prețuim nu numai pentru că a valorificat de minune folclorul, freamătul ondula- țiilor nostre sufletești, ci și pentru l faptul că aparține marelui tezaur cla
sic șl universal al artei umaniste.

rea cooperativei, înflorirea ei, creșterea averii obștești și, pe această cale, bunăstarea tuturor cooperatorilor. Succesele obținute sînt un rod al politicii juste a partidului nostru, în această politică vedem noi și viitorul asigurat al țărănimii cooperatiste, al tuturor oamenilor muncii. Iată de ce aprob și eu din tot sufletul. cu toate convingerile mele, politica profund umanistă a partidului și guvernului, îndreptată spre fericirea poporului român, spre întărirea forțelor socialismului, a unității mișcării comuniste șl muncitorești. în această politică, poporul nostru vede întruchipate propriile sale aspirații, de ridicare r - - • • - mal înalte, de popoarele, și - -păcii. a patriei pe culmi tot : conlucrare cu toate în Interesul progresului
Inq. agronom Victor PINTEA
C.A.P Potău, 
comuna Medieșul Aurit, 
județul Satu Mare

Din scrisorile
sosite la redacție
(Urmare din pag. I)lea desăvîrșiril construcției socialismului în scumpa noastră patrie".„Am studiat cu multă atenție do- privire la în proble- ne scrie din Deva. Naționale, tovarășului arătat încă
cumentele de partid cu politica partidului nostru mele internaționale" muncitorul Dan Cornel Declarația Marii Adunări precum și cuvîntările Nicolae Ceaușescu au i_____ _______o dată că țara noastră promovează o politică externă principială șl constructivă plină de grijă pentru bunăstarea și fericirea poporului nostru, pentru unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. îmi exprim acordul deplin cu această politică. Totodată, vă asigur că voi căuta să fiu în primele rînduri pentru a contribui cu toată energia mea la continua dezvoltare și înflorire a patriei noastre socialiste".„Folosesc acest prilej pentru a-mî manifesta acordul și atașamentul meu deplin la politica partidului și guvernului nostru, care, pornind de la _ înalta responsabilitate față de patrie, față de cauza socialismului și păcii, asigură poporului nostru dezvoltarea liberă și demnă în strînsă prietenie cu toate celelalte țări socialiste frățești, cu toate popoarele lumii", ne scrie pensionarul Alexan

dru M. Rădoiu din Albești, județul
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FATĂ
— Există, după opinia dumneavoastră, vreo vîrstă la care omul să-și poată spune liniștit : știu destule, dacă nu chiar totul, nu mai am nimic de îndreptat în propriul meu for interior și, mulțumit DEFINITIV, nu mai încero să mă AUTO- EVALUEZ, să-mi judec temeinic acțiunile, succesele șt insuccesele vieții de toate zilele 7Am pus această întrebare mai multor oameni, de profesiuni deosebite, și iată cîteva din răspunsurile obținute :„Auto-exigența nu funcționează exclusiv pe plan individual, ci reprezintă un reflex firesc al auto-exi- genței generale. Tot așa cum un colectiv, o instituție, un oraș, un județ, o țară întreagă pot fi exigente față de ele însele, individul — părticică din ansamblu — este dator să se cunoască bine pe sine, să se investigheze permanent, pretinzîndu-și de fiecare dată, în orice situație, dea maximumul" ;„Omul de calitate stă ochii ațintiți nu numai supra celorlalți. Aceasta să nu bați pasul pe loc, să nu te mulțumești cu ce ai obținut doar pînă la un moment dat. Nu există „stație terminus" a mulțumirii de sine, indiferent de vîrstă" ;„îi este specifică omului, în general, și mai ales aceluia care trăiește într-o societate întemeiată pe e- chitate socială, veșnica nemulțumire creatoare față de sine. Drumurile realizării îți pot fi larg deschise, dar este nevoie neapărat și de un efort personal, neîntrerupt, pentru a străbate aceste drumuri. Altfel stagnezi ! Și-n zilele noastre inerția e inadmisibilă atît raportîndu-se la tot ce se petrece în jurul fiecăruia dintre noi, cît și la tot ceea ce ține strict de tine, ca individ. Căci are o însemnătate fundamentală calitatea fiecărei cărămizi care intră în alcătuirea impresionantului edificiu socialist, pe care-1 clădim laolaltă".Inginerul VASILE CÎRS- TEA e un bărbat ajuns la cumpăna vîrstelor. Are 40 de ani. De 13 ani muncește aici, la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște.— Așadar, ați intrat pe poarta acestei uzine aveați doar 27 de ani.— Eu arătam altfel zina arăta altfel. Am cut paralel. Doar că zină cînd crește, e categoric un motiv de bucurie, pe-.cînd omul, o dată. CU 'ț creșterea, îmbătrînește... '— Dacă vreți să rămî- nem la comparația pe care ați făcut-o, aș adăuga că și uzina, dacă nu e permanent pusă la punct, poate îmbă- trîni din punct de vedere tehnic... Nu-i cazul, desigur, cu uzina dumneavoastră modernă care ține pasul cu noutățile.— Firește, dar și omul e în stare să-și prelungească tinerețea, măcar tinerețea de spirit, dacă își reînnoiește „utilajul" interior, dacă continuă să studieze, să se frămînte, să caute bo- luții îndrăznețe. Mai ales că — realitatea o demonstrează cu prisosință — viata merge înainte. Eu, într-un sens, pot spune fără pic de falsă modestie, că mi-am văzut visul cu ochii. M-am născut la țară, tatăl meu era muncitor petrolist în schela șapte copii mie, de mic trat în cap ner. Primul l-am făcut ca să reușesc a fost lectura. Citeam pe rupte. Cum tot timpul cît am urmat școala tehnică medie metalurgică am stat în internat, am avut vreme destulă pentru citit, — așa se și explică de ce am reușit primul la examenul de admitere. Pe urmă, la 27 de ani, cînd ai încă întreaga viață înainte și cînd te tentează, de multe ori, lucrurile secundare din viață, permit să fost față și să pierd timpul.

noaște mai greu pe sine. E absolut necesar să se confrunte cu ceilalți, ca să aibă, oricît, puncte de reper mai obiective.— Considerați subiectivitatea ca fiind realmente o primejdie pentru auto- cunoaștere ?— Chestiunea e infinit mai complexă decît pare la prima vedere : mă cunosc pe mine însumi, dar fără o raportare Ia ceilalți oameni cu care lucrez, cu care trăiesc în casă sau pină și Ia cei despre care citesc în ziare sau în cărți știu că

la auto-macaraua de 5 tone. Știam că la priza de putere a macaralei sînt anumite deficiente la un sub- ansamblu, care, pe deasupra, mai și „mînca" multe ore cu manopera : 4 oameni montau o priză de putere într-o jumătate de zi. M-am apucat de lucru, acasă, unde am biroul meu, exact ca orice birou, cu tot ce-mi trebuie, și-am reușit să simplific manopera și construcția, astfel încît un singur om să poată monta o priză într-o oră și jumătate. Ce m-a ajutat n-a

cep înfumurarea, miopia, sclerozarea personalității, în epoca noastră, cînd medicina — ca atîtea alte domenii de activitate umană — e inundată de noutăți surprinzătoare, a nu fi la curent cu ele reprezintă moarte curată. De altfel, cred că omul modern, indiferent de profesie, e dator să înțeleagă specificul vremurilor pe care le trăiește. Dacă acum o sută de ani un om care învăța o meserie era pe deplin stăpîn pe ea șl ceea ce învățase inițial, cu vagi excepții, îi

de Mihai ST01AN

trivă, cred eu, acest accent al secolului XX arată noblețea și cutezanța omului, nepotolita sa sete de cunoaștere, de auto-depășire. Profesiunea noastră, de medici, te pune în contact cu fel de fel de oameni. Dacă noi am porni de la premisa că sîntem superiori celor pe care avem datoria sfîntă de a-i însănătoși, n-am mai putea stabili nici o comunicare cu aceștia, de nici un ordin Ori eu, medicul, sînt dator să fiu extrem de exigent cu mine, de sever chiar, să-mi impun o conduită e- gală, să nu „obosesc" pe parcursul bolii pacientului meu, să-i acord maximum din ceea ce știu, și — ca să-i acord și mai mult — să mă pun în continuare la punct cu tot ceea ce-i nou, în medicină. Nu-i nici o noutate în succinta mea profesiune de credință, dar reamintirea unor adevăruri nu strică niciodată, mai ales că printre îndatoririle celor mai vîrstnicl e și asta : să comunice generațiilor următoare adevărurile de bază ale existenței umane.Cercetînd apoi biblioteca personală a doctorului Eugen Străjescu, găsim în- tr-însa o impresionantă cantitate de cărți de specialitate, precum și manuale de psihologie (ne amintim de cuvintele sale : „Profesiunea noastră, de medici, te pune în contact cu fel de fel de oameni"), albume cu reproduceri de artă plastică („Pentru un chirurg, frumusețea corpului uman 
e un îndemn la acțiune").— Omul merită să-ncerce să fie perfect, cit mai a- proape de idealul pe care și l-a făcut în legătură cu sine. O frază a interlocutorului nostru, concentrind în sine toate Ideile discuției.

cîndși u- cres- o u-

Moreni, eram la părinți, iar copil, mi-a insă ajung ingi- lucru pe care
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cred destul de de mine nu mi-am
— îmi— am serios, însumi îngăduitDe altfel, din totdeauna 
m-a obsedat teama de-a nu pierde timpul. Așa m-am format eu. Ca proaspăt absolvent al Facultății de mecanică, avînd specialitatea „mașini și utilaj petrolier", am cerut direcțiunii uzinei să trec, la început, prin absolut toate secțiile, în așa fel încît să capăt o viziune de ansamblu asupra producției noastre, chit că, pînă la urmă, aveam să lucrez într-un loc cu o perspectivă mai limitată. N-aveam de unde să știu c-am să fiu cîndva și inginer-șef, că experiența de atunci avea să-mi folosească enorm acum. Am lucrat pe rînd la turnătorie, la forjă, la racorduri, la lanțuri și turboburi, la serviciul tehnic, la cons- tructorul-șef și așa mai departe. Cunosc uzina așa cum mă cunosc pe mine. Sau poate și mai bine.— De ce acest „poate și mai bine" ? Aproximația nu-i deloc specifică profesiunii dumneavoastră.— Nu-i vorba de aproximație, ci de corectitudine. Omul, în general, se cu-

nu pot ajunge la un rezultat cit de cit exact. Să vă dau tot un exemplu personal, ținînd seama de tema pusă în discuție : repet că am 40 de ani, sînt căsătorit, am doi copii, o familie de de nu lu-fericită, am un loc muncă în care visam mic copil să lucrez, mi-ar rămîne decît să crez în continuare conștiincios și gata. Dar ce se ascunde îndărătul acestui cu- vînt „conștiincios" ? Asta poate să însemne și „sufi- •dent",; și „cît se cere", dar < și'conștiincios'față de mine, adică încercînd permanent să mă auto-depășesc, să dau mai mult decît ml se pretinde la un moment dat. Si pentru ca exemplul să fie dus mai departe, iată și-o nemulțumire a omului de 40 de ani : pierd prea mult timp — v-am mărturisit că aceasta este obsesia existenței mele — cu ocupații care mă împiedică să-mi sporesc calificarea. Pierd — și nu numai eu, ci și multi alți ingineri — ore, zile, săptămîni și-n ultimă instanță ani, cu asigurarea aprovizionării locului meu de muncă, ceea ce, de ce n-am recunoaște deschis. înseamnă irosire de timp calificat și. mai grav, înseamnă primejdia plafonării. Astăzi, cînd sîntem martorii „exploziei științifice", mă mai pot eu mulțumi cu ce-am învățat a- cum aproape două decenii ? Bineînțeles, mă zbat să mă pun necontenit la punct. Avem aici un centru de documentare tehnică bine înzestrat dar eu n-am timp suficient ca să citesc cărți noi, broșuri, materiale care să ridice chestiuni de principiu, fundamentale, pentru domeniul în care sînt calificat. Sarcinile de producție sînt atît de complexe, încît timpul destinat punerii la punct, investiției pentru perspectivă, e mult prea limitat. E aici un cerc vicios din care ar trebui să se) iasă, pentru că. oricît de continuă ar fi confruntarea datelor știin- țifico-tehnice noi cu producția curentă, corpul de ingineri și de tehnicieni are datoria să privească mult mai departe.Despre lăcătușul DUMITRU SIRBU. de la aceeași uzină, ni se vorbește ca despre omul care, la fel cu multi alti tovarăși de-ai săi, a dat întreprinderii în care lucrează rodul celor mai buni ani ai săi. Si el s-a zbătut, de mic copil, să răzbească în lumea tehnicii care-1 chema cu mirajul ei: a plecat de la 12 ani de- acasă, a intrat foarte de timpuriu ca ucenic tractorist ; o jumătate de zi lucra, cealaltă jumătate de zi mergea la școală, plătin- du-și taxele cu banii cîști- gați prin muncă. E mîndru, după toate eforturile pe care le-a depus ca adolescent, c-a izbutit să absolve liceul industrial. ȘI Dumitru Sîrbu e om la casa Iui, gospodar, are un băiat în- tr-a XT-a la seral și alt băiat, înfiat, actualmente student în anul II la Politehnică. Și totuși...— Nu-mi găsesc liniștea. Mereu mă chinuie cîte-o idee nouă. Am ambiția să modific tot ce-mi cade în mînă, să fac lucrurile să meargă mai bine. Muncesc

fost doar răbdarea de-a sta în scaun multe nopți, ci faptul că cunoșteam cu degetele, cum să vă spun, piesa la care voiam să aduc schimbări. Mă cunoșteam și pe mine, știam că pină nu-i dau de capăt trebli nu mă las, asta mi-a dat putere și curaj. Acum e în curs de omologare o altă inovație a mea, care duce și mai dinainte : un singur om va putea monta, doar într-o oră, cinci prize de putere. Dar nici cu asta nu m-am declarat mulțumit: știam că suporți! aceleiași prize se cam rup. Am cercetat: priza era prea rigidă pe șasiu, așa c-am căutat un mijloc de-a fi pe suspensie, ca să poată suporta șocurile. Pînă la urmă, am folosit cauciucul, căci orice alt material se degradează : acolo bate mereu noroi mult iar materialul, degra- dîndu-se, nu mai îngăduie arcului să suporte șocul. Inovația e acum în probe și sînt convins că vom reuși...— Acum, dintr-odată. ai spus vom reuși, deși inovația e a dumltale, strict personală,— Eu încerc să îmbunătățesc calitatea produselor uzinei noastre, așa cum fac foarte multi, aici șl pretutindeni în țară, nu pentru a încasa recompensa care 1 se cuvine oricărui inovator. O fac, în primul rînd, pentru că mă simt dator s-o fac, mi-e la inimă „marca fabricii". Doi: pentru că am eu neliniștea asta a mea : mie-mi place să îmbunătățesc, să modific tot ce-mi cade în mînă. Si-abia în al treilea rînd vine chestiunea recompensei... Cinstit, nu-i pentru mine o recompensă înzecită să știu că de la aplicarea în producție a inovației la priza de putere pe auto-macara, nu mal a- vem reclamații în legătură cu acest subansamblu ? Tîrgoviște al nostru nu e un oraș imens dar are o faimă din trecut și trebuie să aibă și o faimă din prezent. Pe asta, fiindcă sîntem cea mai importantă întreprindere a orașului, noi i-o facem. E puțin lucru ?O dragoste asemănătoare pentru orașul în care muncește de mai bine de douăzeci de ani — Tîrgoviște — ne-a mărturisit și directorul spitalului din localitate, doctorul EUGEN STRĂJESCU. Deși bucureștean de origine, s-a legat de locurile și de oamenii a- ceștia, numele lui devenind binecunoscut și stimat. In- trînd în biroul său. îl găsim aplecat asupra unei cărți : „Tratat de tehnică chirurgicală".— Am de făcut astăzi două intervenții chirurgicale mai dificile — ne spune dînsul parcă icuzin- du-se.Deși am la activ cîteva mii de operații — cred că între 6 000 și 7 000 — socotesc necesar să fac o asemenea „recapitulare" de fiecare dată. Mă pregătesc în felul ăsta pentru intervenție, nu numai din punct de vedere tehnic, ci și spiritual. Este, dacă doriți, ca un fel de exercițiu sau repetiție generală pentru actor, pentru solist. Siguranța de sine este ideală pînă la o limită, dincolo de ea în-

ajungea pentru o viață întreagă, ritmul dezvoltării actuale a umanității, a civilizației în ansamblul ei, demonstrează că de la o zi la alta te trezești din situația de profesor în ipostaza de elev. Nu-i nici o rușine într-asta ! Dimpo-

★Am mai cules și alte păreri, străbătute de asemenea de ideea dominantă că auto-exigența reprezintă o treaptă superioară a conștiinței socialiste, cînd o- mul — atît de profund integrat, identificat colectivității din care face parte — 
devine capabil să se auto- evalueze și, implicit, să verifice gradul în care corespunde propriilor capacități și năzuințe, dar și cerințelor generale pe care întreaga societate le are față de individ.

departe inovația

Milioane de oameni fac zilnic nu numai efortul de a crea cele mai bune condiții de trai copiilor lor dar și pe acela de a fi alături de ei în fiecare din micile și marile fră- mîntări apărute în procesul formării tor, de a le înțelege particularitățile vîrstei, de a fi — clipă de clipă — în acord cu sensibilitatea tor delicată. Mii și mii de educatori fac eforturi similare pentru a suplini cu succes — fără deosebiri sesizabile — absența părinților pe lîngă copiii ce au avut nefericirea de a rămîne singuri.Cei despre care scriem azi fac excepție de la regulă. Ei intră în categoria „cazuri". Cazuri — de părinți numai cu numele; cazuri de părinți ta viață, ai unor copil orfani.

Singura modalitate de a putea Interna pe toți cei șase copii ar fi introducerea unei acțiuni de decădere din drepturi a părinților. Dar de ce „decădere", adică absolvirea de orice sarcini ?In fond, cînd cer internarea, copiii vor să trăiască omenește. Nu pot fi constrînși părinții înșiși să asigure acest lucru ?

Sînt cum Ma-

*Mai erau cîteva zile pînă la începerea noului an școlar. La ora aceea tîrzie din seară — la care Ion Beșliu a plecat de acasă — mai toți copiii dormeau cu gîndul la caietele, pixurile, creioanele colorate primite în dar de la părinți. In timp ce ei se cufundau — fără alte griji — în apele somnului, Ion și-a continuat hotărît drumul. S-a urcat într-un tren de București, s-a strecurat sub o banchetă șl a ajuns cu bine, fără ca cineva să-1 fi observat. Un caz tipic de vagabondaj infantil, simptom specific al unor tulburări de comportament la această vîrstă ? Tentația aventurii ? Să nu ne grăbim. ...Așteptind să se lumineze, Ion a rătăcit cîteva ore prin fața vitrinelor. Vedea cu adevărat foarte puțin. Pe retină i se derula imaginea întîmplărilor .zilnice de-acasă : tatăl care se scoală pe la ora nouă dimineața, face cîteva mături de mesteacăn, pleacă, vinde măturile, se pune pe băut pînă spre seară, cînd — dacă nu cumva doarme prin șanțuri — vine acasă și începe să ceară bani: de la el, Ion, elev în clasa a VlI-a, de la Dumitru care are 13 ani, de la Ștefan care are 8, de la Toader care are doar 7. Ii trimite să ceară pe datorie, să cerșească. Copiii plîng ; uneori acceptă ; alteori nu. „Tatăl" îi ia la bătaie. Ii alungă. Zilnic.Ion Beșliu a făcut drumul de la Molnești la București cu o sarcină precisă : venea în numele celorlalți șase frați ai săi — trei fete și trei băieți de vîrste cuprinse între 13 și doi ani jumătate — să ceară internarea lor, a tuturor, într-o „casă a copilului". „Acasă nu se mai poate"...La ora 8 dimineață, bătea la poarta redacției noastre, să ceară ajutor.In legătură cu Ion Beșliu, serviciul de prevederi sociale al Consiliului popular județean — Bacău a întocmit un dosar a cărei soluționare se trenează de multă vreme din cauze obiective (în județ nu există o Casă a copilului — este în construcție) dar și din altele subiective (se așteaptă de 4 luni un răspuns din partea Inspectoratului școlar județean Piatra Neamț, căruia i s-a cerut sprijinul!)

de la maică-sa că nu l-a trimis nici măcar alocația. Nu vorbește decît foarte rar despre fetiță, și eu mamă și vă dați seama o pot judeca" — mărturisea ria Filip, colegă și vecină.Am căutat-o pe Maria Chiper în saitul Crucea, unde am presupus că s-ar fi dus. Am găsit-o aici pe prispa casei doar pe bătrînă tor- cînd din furcă — exact ca în scrisoare — stînd de vorbă cu fetița aceea blondă, subțire, inteligentă cu ochi albaștri și triști, fetiță despre care am aflat că învață foarte bine.
★O bătrînă intrată în cel de-al șaptelea deceniu al vieții, de doi ani complet oarbă. Am găsit-o pe Fodor Marghioala în casa ei de la Bosanci (județul Suceava) bolind. Am înțeles stînd de vorbă cu ea că are o grijă care nu-i dă pace zi și noapte. Grija pentru nepoți; pentru Ion — care a stat și el o vreme la Bosanci, apoi a plecat, „zice că s-a dus la Tîrgoviște la taică-su, dar cine mai știe pe unde-o rătăci" și pentru Dumitru pe care îl crește de paisprezece ani (de la un an și două luni). „Ce se va alege din el ?" întrebări care au obsedat-o ani în șir, zi de zi. In ultimii cinci ani mai ales, de cînd a plecat din județul Suceava fiica sa, mama copiilor nu a contribuit cu nimic la întreținerea tor, reținînd abuziv și alocația familială de stat.Ca să îi dea de urmă, bătrînă din Bosanci a trebuit să apeleze la autoritățile tutelare din regiunile prin care bănuia că se află. Constrînsă pe această cale să-și amintească de existența copiilor săi, Eleonora Croitoru — așa se numește fiica bătrînei, stabilită acum la I.A.S. Petrești, județul Alba, — face promisiuni. In schimb, de mai multă vreme ea „acceptă să plătească din salariul ei pensie alimentară copiilor concubinului" — așa cum ne scrie tov. Constantin Băncilă, secretarul Consiliului popular provizoriu al orașului Sebeș.
★Bătrînă I. Chiper din satul Crucea, comuna Lungeni, județul Iași, poartă pe suflet aceeași greutate:„în numele tuturor copiilor fericiți din țară vă rog să mă ajutați la trezirea bunului simț al părinților și în special al mamei (fiica bătrînei — n.n.) Aceasta să fie obligată să trimită bani pentru întreținerea nepoatei mele și fiicei ei, Anca Chiper, în vîrstă de 11 ani. La tribunale nu mă pot duce. Eu sînt bătrînă, în vîrstă de 63 de ani. Nu am nici un fel de ajutor de nicăieri; cu torsul în furcă hrănesc și acest suflet".Am căutat-o pe Maria Chiper — fiica bătrînei — la Podul Iloael unde muncește. Am vrut să vedem cum îngrijește copiii altora. Fiindcă Maria Chiper e soră pediatră. Nu am găsit-o, era învoită.„Lucrează aici de mai bine de zece ani. Știm că mai are o fetiță. Nu a pomenit nimic de ea pînă în momentul în care a trebuit să ia alocație" — ne spune dr. Rodica Lișman.„Nu am pregătească cărie, să seAm aflat din unele scrisori primite

auzit-o niciodată să vreun cadou, vreo ju- ducă să-și vadă fetița.

Portret satiric
de Teodor MAZILU

mai tîrziu, după cîteva milenii, ca o omul, ca să legall-
și semnături; ca și cum la începutul

★Trei cazuri...Indivizi leneși sau monștri de egoism, sau și una și alta, care încearcă să-și clădească fericirea ignorîndu-șl cele mai elementare îndatoriri. Cum au putut să apară asemenea fenomene ?La o analiză atentă se configurează un rudiment de explicație. E vorba în fiecare dintre situații de copii născuți în afara unei căsătorii legitime. Copii a căror existență viitorii soți au reproșat-o soției. Ceea ce ne face să atragem încă o dată atenția asupra rolului familiei constituite după regulile limpede statutate în legile noastre.„Pentru copilul ăsta să mă sacrific eu ?“ — se zice că ar fi strigat la un moment dat soțul Măriei Chiper (în cuvîntul „sacrificiu" se includea și alocația familială de stat pe care, de voie de nevoie, o expediază numai de cîteva luni!) Dar căsătorindu-se el a știut de existența copilului și, implicit, s-a angajat să-1 crească. Amîndoi, și părintele cel adevărat în primul : rînd, sînt răspunzători în Fața legii. Poate exista vreo justificare în a lăsa un copil muritor de foame?,Dacă un copil rămîne orfan, statul îl ia în mod automat sub protecția sa materială și morală. Copiii despre care am vorbit au părinți tineri, puternici, apți de muncă. Lăsați pe umerii fragili ai unor bătrîni sau pur și simplu pe drumuri ei duc însă o viață plină de privațiuni.E o anomalie care nu poate fi tolerată. Opinia publică (vecini, colegi de serviciu etc.) are îndatorirea să denunțe asemenea situații și să forțeze culpabilii la îndeplinirea datoriilor elementare. Autoritățile tutelare sînt chemate să ia în evidență asemenea cazuri cu maximă operativitate. în anumite zuri, copiii trebuie să fie luați sigur sub protecția statului, nu înainte ca părinții declarațicăzuțl din drepturile lor să sufere și cuvenita condamnare la detenție — prevedere existentă în articolele 305 și 306 ale Codului Penal. Să fie constrînși să-și îndeplinească îndatoriri pe care trebuiau să le aibă în sînge, să fie constrînși astfel ca, muncind, să asigure copiilor cele necesare existenței. Altfel părinții lui Ionel vor aștepta bînd, cu calm, simpla decădere din drepturi, cînd vor putea netulburați de nimic să-și ducă viața pe care. și-au ales-o... ,'ti
Natalia STANCU ] I 

J

ca- de- dar de-
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Visul lui tainic ar fi să-și bea cafeluța, să pescuiască și să semneze indescifrabil. Cînd simte că o problemă ar putea să ajungă pînă la el se baricadează într-un coteț pînă trece furtuna. Iși scobește o ferăstrulcă în coteț și de acolo examinează situația, să vadă ce se mai aude, ce mai e nou. Presimte apropierea problemei cum presimt țăranii apropierea furtunii; atunci are ori o astenie, ori o criză sufletească, ori o rudă din Turnu-Severin. Face ce face, dar nu dă ochii cu viața. De gindit nu gîndește — deviza lui interioară e simplă : „Eu n-am idei personale, eu am greutăți familiale*. Iși iubește soția și cel doi copilași tocmai fiindcă are convingerea că familia îl scutește de „povara capului*. Nu face nimic fiindcă îi e teamă „să nu se interpreteze*. Dacă stau de vorbă cu X și se interpretează? Dacă iau cuvintul la ședințe și se interpretează ? Dacă merg pe Calea Victoriei și se interpretează ?Nenorocirea cea mare vine — vrînd-nevrînd — cînd trebuie să ia o hotărîre, să respingă sau să aprobe o inițiativă... Arată în acele clipe ca un condamnat la moarte, viața l-a găsit în culcușul lui, l-a scos din coteț șl l-a silit să-și dea cu părerea... Tot zăcînd în coteț n-a pierdut timpul degeaba, a iăcut el anumite progrese... Decît să aprobe o inițiativă — preferă s-o respingă, prin-

cipial, cu toată convingerea, dar s-o respingă... Dacă o aprobă — cine știe ce se întîmplă ? Dacă aprobi o inițiativă, trebuie s-o studiezi, el e prea leneș și de aceea preferă amînarea. Amînarea nu-i aduce nici o bătaie de cap. Nu studiază inițiativa, dar o amină cu toată convingerea... O amină șl se întoarce în coteț.

aaN-o respinge, căci șl pentru asta se cere o anume răspundere, de aceea preferă „s-o lase uitată', s-o înmormînteze ca pe-un sinucigaș, in taină, fără flori și discursuri.El face toate aceste gesturi cu o anume dezinvoltură ; el nu crede că există viață, ci numai documente, acte și certificate în legătură cu viața. Un om e în concepția lui scena unor certi- iicate — de naștere, de căsătorie sau de deces.
A*V*AV7\AA*W7VVVWv\WWS^AA'A*VvWWAV//S*V^^

El simte viața numai cind e parafată de acte, ștampile genezei ar ii existat certificatul de naștere șl de-abia consecință a evoluției sale zeze certificatul. De aceea nu pune la inimă nici o problemă, de aceea soarta oricărui om îl lasă indiferent; înlocuirea unui certificat de naștere cu unul de deces nu i se pare o tragedie.Mai grav e cînd individul cu pricina are meseria de medic. El vrea să îndeplinească planul și atunci orice pacient în stare mai gravă e considerat „rebut* din punctul lui de vedere și trecut la alt spital. El vrea să aibă de-a face numai cu pacienți sănătoși tun — despre care să poată raporta că i-a făcut și mai sănătoși. Să raporteze că i-a făcut sănătoși, nu să-i facă sănătoși ; după ce i-a raportat n-au decît să bolească. Peste toate prostiile pe care le comite, semnează indescifrabil... N-ai de unde să-l iei... Cînd cineva îl trage la răspundere se ascunde în coteț. Cotețele sînt de mai multe feluri : cotețe pocăite, cotețe obraznice, ori o autocritică, ori dă vina pe altul, ceva găsește el. De aceea nu pleacă niciodată de-acasă fără să aibă cotețul la îndemînă.

?l‘
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ancheta internațională 
a „Scînteii"

Cel de-al șaptelea continent — continentul albastru, mă
rile și oceanele — ocupă două treimi din suprafața globului, 
dar abia astăzi omul, ajutat de o tehnică de investigație per
fecționată, își poate pune cu mai mult temei problema cu
noașterii și folosirii resurselor sale. Stimulată de cutezanța 
unor cercetători de talia francezului Yves Cousteau, a engle
zului Brian Ray, a belgianului Jacques Piccard -— oceanogra
fia abordează din plin amplul său obiect de studiu, furnizînd 
neîncetat date, realizări sau ipoteze dintre cele mai palpi
tante. Vom folosi intensiv zăcămintele minerale pe care le 
acoperă milioanele de tone de apă ? Cum vor arăta centra
lele care vor canaliza forța motrice a mării spre marile con
sumatoare de energie ale uscatului ? Se vor scoate oare din 
mare alimentele viitorului ? Va prefera — și va putea, oare — 
omul să treacă pe scară largă Ia viața subacvatică ?

„Laboratoarele mobile" — în genul „vaselor științifice" 
sau al batiscafurilor de mari adîncimi — conduc șl coboară 
pe savanți în însuși miezul vieții submarine. Din toate direc
țiile converg constatările și ipotezele, dezvăluind șl contu
rând noi imagini ale lumii subacvatice.

Redăm mai jos cîteva din căutările, rezultatele șl presu
punerile actuale ale unor oceanologi ce lucrează în mari 
centre științiiice de specialitate ale lumii.

Viața in lumea stabilă 
și fără anotimpuri 

a tăcerii și întunericulță
Șaizeci la sută din suprafața solidă a Pămintului se află la o adîncime de 2 000 sau chiar mai multi metri sub apă — fundul mărilor adinei fiind unul dintre cele mai întinse medii ambiante de pe planeta noastră, dar și cel mai puțin cunoscut pînă în prezent. Existentă complexă, cuprinzînd nu numai porțiunea respectivă din scoarța terestră, dar și masele de apă, plantele și animalele care-i sînt specifice, acest mediu se află astăzi sub reflectorul științei moderne.Cercetările oceanografice — și în primul rînd cele mai recente, privind biologia marină — au confirmat, în primul rînd, presupunerile despre existenta și universalitatea vieții la nivelul marilor adîncimi. Inlătu- rînd elementele de legendă, aceste cercetări au relevat că pe fundul mărilor nu trăiesc monștri, cum se credea în vechime, ci viețuitoare aparținînd acelorași grupuri majore întîl- nite și în apele puțin adînci. în nămol moale : viermi, crustacee, scoici, melci, arici de mare, meduze, castraveți de mare și pești, iar pe fundurile stîn- coase, corali, bureți, anemone și alte viețuitoare cățărătoare. Cu toate acestea, deși grupurile majore sînt aceleași, speciile sînt aproape întotdeauna diferite, puține fiind animale sau plante atît de adaptabile îneît să poată suporta condițiile severe existente în mările adinei. Savantii au reușit să precizeze cîteva din trăsăturile morfologice caracteristice animalelor din aceste zone : din cauza absentei luminii, ele sînt deobicei oarbe și necolorate, deși peștii, multi crabi, meduzele și aricii de mare sînt roșii sau negri.încă de cînd s-a început studierea adîncurilor submarine, s-a constatat că, din punct de vedere cantitativ, viata pe o anumită regiune a fundului oceanic este cu mult mai redusă în raport cu populația biologică de pe o suprafață echivalentă din apele mai puțin adînci. In Atlanticul de nord-vest, de pildă, probele luate de la o adîncime de 5 000 m în Marea Sarga- selor au arătat o densitate de numai 30—100 animale pe metru cub, în timp ce altele, din apele puțin adînci (20—200 m) ale coastei de nord-est a S.U.A., conțineau între 6 000 și 23 000 de animale pe metru cub. Din aceste date, confirmate de numeroase

De la scafandru, 
b „casa submarină"

Tot mai mult cresc cerințele alimentare și de materii prime minerale ale omenirii, iar perspectivele „exploziei demografice" ridică tot mai multe probleme de viitor. Iată de ce. în ultimii ani, cercetătorii din multe țări ale lumii și-au concentrat atenția asupra resurselor biologice și minerale ale oceanelor — rezervele de pește, de plancton, de alge, de zăcăminte de petrol și de metale grele aflate în bancul continental ; concrețiunile de fier, mangan și polimetalice de pe fundul oceanic, mine- reurile de crom din lanțurile muntoase subacvatice, elementele rare din sarea marină etc. Dar valorificarea rațională și economică a acestor resurse reclamă vaste cercetări oceanografice.Termenul „abis" este folosit adeseori în mod i- nexact : pentru a se ajunge la abisalul propriu-zis, trebuie coborît la o adîncime de cel puțin 1 000 m. De aceea, nu numai savanți ca biologii, hidrobiologii sau 

Robert R. HESSLER 
și Howard 

L. SANDERS
Institutul oceanografie 

„Woods Hole", Massachu
setts, S.U.A.

cercetări, conchidem că, sub aspect cantitativ, prezența vieții scade o dată cu creșterea adîncimii apei și a distantei de uscat. Care să fie cauza acestei situații ? Pur și simplu, posibilitatea găsirii hranei. Cea mai ridicată productivitate a hranei — sub formă de plante și animale — se în- tilnește în apele superficiale din apropierea uscatului, cantități foarte mici din aceasta ajungind pe fundul mării. Aceasta pentru că, pe măsură ce rămășițele organismelor moarte se scufundă încet în apă, ele se descompun, sau sînt consumate de felurite vietăți. Potrivit opiniei specialiștilor, acest proces este, se pare, atît de eficient, îneît multi cercetători nu cred că „ploaia" de organisme moarte ar putea fi o sursă suficientă de aprovizionare pentru vietățile din marile adîncimi — și că, deci, acolo ar trebui să existe alte surse de hrană. In realitate, nu știm încă suficient de precis care sînt formele și căile prin care hrana ajunge pînă în adîncurile mării.Elemente noi au apărut și în urma investigațiilor legate de varietatea tipurilor de viață prezente în aceste zone. Astfel, dacă pînă nu de mult se considera că această varietate este extrem de redusă. în prezent, folosind instrumente și tehnici de studiu superioare, am reușit să obținem colecții conținînd pînă la 365 de specii ale unui singur specimen. O asemenea diversitate este mai mare decît cea care s-a putut obține de pe un sector echivalent al fundului marin în ape puțin adinei, din zona temperată (de pildă, în Europa de nord) și este aproape tot atît de mare ca și cea descoperită la tropice, regiune bine cunoscută pentru varietatea faunei sale. Chiar dacă la prima vedere nu părea rezonabilă presupunerea că o asemenea varietate ar putea exista în con- dițiunile grele caracteristice marilor adîncimi (temperaturi apropiate de zero grade, întunecime completă. presiuni copleșitoare.

prof. dr.
Enrico TORTONESE 

directorul Muzeului 
de istorie naturala 
din Genova (Italia)

mineralogii dar și tehnicienii fac astăzi mari e- forturi pentru o mai aprofundată cunoaștere și înțelegere a tot ce este legat de ocean în scopul utilizării resurselor oferite de marile întinderi de apă sărată. Căci ne interesează nu numai mediul apropiat de coaste, adică litoralul, ci și cel din largul mării, fie la suprafață (pelagia- lul), fie la mari adîncimi (abisalul). Vreme îndelungată s-a crezut că intr-un asemenea mediu, cu ape atît de reci, atît de obscure și supuse unor presiuni atît de formidabile, viata ar fi imposibilă ; astăzi știm că există pești la adîncimi de peste 7 000 m și nevertebrate la peste 10 060 m. A- 

hrană puțină), nu trebuie uitat că acestea constituie și un mediu ambiant foarte stabil, în care acești factori au rămas la un nivel constant o perioadă foarte îndelungată de timp, fără fluctuații sezoniere sau zilnice. Datorită acestei stabilități, animalele s-au putut adapta condițiilor ostile și comunitățile animale au evoluat treptat, ajungind la marea diversificare a speciilor pe care o constatăm astăzi.Sînt progrese care nu ne fac totuși să uităm că multe dintre cele mai importante aspecte și întrebări au rămas încă nesoluționate, capitală fiind natura exactă a hranei. Unii savanți au o- pinat că dacă numai cele mai stabile substanțe organice ajung pînă la fundul mării, atunci bacteriile ar putea juca un rol important în transformarea acestor substanțe în protoplasme comestibile — dar teoria mai trebuie să fie dovedită. Majoritatea animalelor de la mari adîncimi trăiesc din consumul rămășițelor organice care se acumulează pe fund. Dar, cum e posibil ca atîtea tipuri de animale să trăiască împreună, consumînd în fond a- ceeași hrană, fără o drastică luptă de exterminare între ele? S-a afirmat că ar exista mai puține carnivore decît în apele puțin adînci. De ce ?...Nu știm, de asemenea, aproape nimic despre modul cum se reproduc aceste animale, și nici cit de repede cresc animalele la mari adîncimi, cît trăiesc, cită energie este necesară pentru existența lor de zi cu zi.Explorarea abisurilor este dificilă și costisitoare, iar animalele de mari adîncimi, se pare, nu vor fi niciodată prea importante din punct de vedere economic. De aceea, multi se întreabă de ce trebuie încurajată această activitate. S-ar putea răspunde că omul are dorința intrinsecă de a explora necunoscutul, dar există și un răspuns mai practic. Majoritatea principiilor fundamentale ale biologiei, derivate din studierea mediului terestru sau a apelor puțin adînci, vor căpăta o confirmare (sau o infirmare, sub unele aspecte) prin elucidarea acțiunii lor și în acest mediu. Pe de altă parte, pentru a valorifica Imensele bogății ale oceanului, cunoașterea completă și în detaliu a tuturor zonelor sale, inclusiv fundurile mărilor adînci, este indispensabilă.

semenea animale au fost capturate însă cu utilaje speciale și, evident, nu au putut fi examinate în stare vie căci pînă nu de mult a fost imposibilă o viziune directă asupra mediului lor de viață.Este cu totul justificată dorința omului de a coborî el însuși în adîncuri, pentru a vedea cu propriii săi ochi aspectul fundului mării și organismele care îl populează, de a imagina și realiza mijloacele tehnice necesare scufundărilor. In preajma anului 1930, Societatea zoologică din New York a organiz.at expediția W. Beebe în Atlantic, cu batisfera, care s-a scufundat pînă aproape de 1000 m. După război s-au construit batiscafurile franceze și batiscaful „Trieste", cu care belgianul Piccard a coborît pînă în cele mai mari abisuri ale Pacificului. Recent, „farfuria scufundătoare" a lui Cousteau a permis explorări de interes deosebit, care continuă cu succes. Deci, putem admira peisajele subma* 

rine șl poate fi cunoscută răspîndirea faunei și viața anumitor animale : au fost văzuți pești care înoată în poziție verticală și alții care se sprijină, cu înotătoarele de fundul mării. In plus, astăzi există posibilitatea de a se face fotografii de foarte bună calitate. Omul este pe cale să obțină, prin observație directă, o documentație foarte importantă asupra unei părți a globului, care, pînă foarte de curînd, a fost cu totul inabordabilă.Viața marină cea mai bogată și cea mai variată se desfășoară în apropierea coastelor, adică în zona li- torală, unde probabilitatea de a se exploata mai multe resurse este mai mare. In această zonă, condițiile fizice sînt net diferite de cele din mediul abisal si omul se poate scufunda fără mari dificultăți. De multi ani.

înconjurată cu tuburi de oxigen și heliu pentru a o alimenta cu „aer", casa sub
marină a acvanauților este prevăzută cu un puț de acces, care permite echipajului să 

comunice direct cu marea

“—------------------------- -------------- -
„Homo subaquaticus" 

Învinge 
barierele fiziologice

în timpul colectării materialelor, cercetătorul trebuie, în primul rînd. să vadă, iar în al doilea rînd, să poată dirija uneltele sale. Tehnica modernă a creat posibilitatea de a folosi, în acest scop, televiziunea și telecomanda prin cablu, sau printr-un canal acustic de legătură. în anul 1967, în cadrul Institutului de oceanologie al Academiei de Științe a U.R.S.S. a fost creat un manipulator de televiziune. Cleștii uria- ș .lui crab mecanic — coborît pe fundul oceanului cu ajutorul unui cablu și prevăzut cu un emițător de televiziune în loc de ochi — sînt manevrați de operatorul aflat sus. în cabina vasului, care-i urmărește cu atenție pe ecranul televizorului. De asemenea, batiscafurile și submarinele de cercetări sînt astăzi în măsură să coboare pe om la mari adîncimi. în ocean, numai că numărul lor este încă limitat la cîteva zeci în toată lumea. Nu există însă nici un fel de îndoială că submarinele înzestrate cu reflectoare puternice, cu tehnică cine-foto de televiziune. cu manipulatoare, vor deveni, în anii următori, unul dintre cele mai importante mijloace pentru studierea adîncurilor oceanului.Dar va putea omul să 

activitatea scufundătorilor înarmați cu autorespira- toare se desfășoară aici normal și observarea mediului marin poate fi făcută în diferite feluri, în funcție de necesități și de aptitudinile personale.Acum se tinde însă la mai mult. Este vorba să i se asigure omului posibilitatea de a trăi și lucra sub mare, un timp relativ îndelungat. Pentru aceasta, firește, se cer rezolvate numeroase probleme tehnice, în primul rînd, trebuie construite case și laboratoare situate la o anumită adîncime, pe fundul mării — bineînțeles, nu în abisuri ! Scufundătorii, prevă- zuți cu întregul utilaj, pot lăsa o bună parte din acesta în încăperile etanșe, cu pereți solizi și cu ferestre prin care pot studia comportamentul faunei acvatice. Ei ar urma să lucreze.

prof. dr. 
Andrei MONIN. 
directorul Institutului 

de oceanologie 
al Academiei de Științe 

a U.R.S.S.

coboare la mari adîncimi, fără a mai fi ascuns în interiorul corpului de oțel al aparatului de scufundat ? Va putea el să înoate liber în masa de apă ? în principiu, adaptarea ar fi posibilă, deoarece aceeași presiune se formează și în interiorul țesuturilorcorpului său, care, într-o măsură considerabilă, are o structură asemănătoare cu cea a apei.Totuși, respirația omului sub mari presiuni duce la o rapidă diluare în singe și țesuturi a aerului, iar la o rapidă scădere a presiunii se produce o adevărată „fierbere", o degajare puternică de gaze, ce creează simptomele grele ale „bolii chesonice". Pentru prevenirea acesteia, este necesar să se realizeze o decompre- siune, adică scafandrierul să fie ținut timp de mai multe ore, sau chiar zile, la o presiune coborîtă treptat. Pentru scurtarea timpului de decompresiu- 

să se hrănească și să doarmă sub apă... In prezent, ne aflăm încă în faza de studii și experimentări ; e necesar ca eforturile să fie coordonate. In cadrul Comisiei internaționale pentru exploatarea științifică a Mării Mediterane (CIESMM) — a cărei membră este și România — a fost creat un comitet pentru studiul posibilităților ca omul să petreacă un timp mai îndelungat sub apă. Comandantul Yves Cousteau. directorul Muzeului din Monaco, secretar general al CIESMM, vădește un deosebit interes și entuziasm pentru aceste cercetări. Desigur, vor trebui avute în vedere nu numai condițiile tehnice, dar și cele fiziologice, necesare tuturor celor ce vor dori să facă parte din aceste foarte moderne comunități umane submarine.

ne, elvețianul Keller a propus schimbarea gradată a compoziției amestecului de respirat. Pionierul acva- nauticii, francezul Yves Cousteau, a ales o altă cale : el s-a servit de faptul că la o durată mai mare de ședere a omului la adîncime apare o „saturație" și în acest fel timpul necesar decompresiunii nu se mărește. De aici s-a născut ideea „caselor" subacvatice — laboratoare în care oamenii să trăiască un timp îndelungat, cel puțin cîteva săptămîni, la o presiune a amestecului de respirat egală cu presiunea apei de la adîncimea la care se află „casa". îmbrăcînd scafandrul și un ușor costum ter- moprotector. cercetătorul poate să iasă cu ușurință i din locuința subacvatică.să lucreze la adîncimi, iar apoi să se întoarcă din nou la ea. Decompresiunea este necesară doar o singură dată, atunci cînd omul se întoarce la suprafața mării.Experiența acvanauților conduși de Cousteau, care au trăit cîteva săptămîni In casa subacvatică „Precontinent-3“. la o adîncime de 100 m, respirînd un amestec de heliu și oxigen, a demonstrat că principalele probleme fiziologice ce apar în timpul șederii oamenilor la asemenea adîncimi pot fi 

considerate rezolvabile. Prin urmare, se poate trece de la folosirea „caselor" subacvatice pentru cercetări cu caracter fiziologic, la efectuarea unor cercetări științifice, bineînțeles la a- celeași adîncimi.în Uniunea Sovietică, u- tilizarea „caselor" subacvatice a fost primită cu un mare interes, atît de iubitorii sportului subacvatic, care au efectuat deja cîteva experimente de ședere în mici încăperi scufundate, cît și de savanțil-ocea- nologi, care au elaborat programul unei serii de lucrări științifice. în anul 1967 a fost creat primul laborator subacvatic al A- cademiei de Științe a U.R.S.S., calculat pentru a- dîncimi de cîteva zeci de metri și putînd găzdui patru acvanauți. Laboratorul a fost numit ..Marea Neagră" șl lucrările științifice în cadrul lui prevăd efectuarea unei serii de măsurări hidrooptice, urmărirea curenților în apropierea fundului mării, un studiu asupra formării precipitațiilor. altul asupra dinami

De la Deceniul hidrologic internațional, organizat de UNESCO, care a dat un impuls apreciabil ocea- nologiei, și pînă la recenta hotărîre a O.N.U. de a crea un comitet pentru studiul folosirii în scopuri pașnice a resurselor oceanului mondial, sau decretarea Deceniului oceanolo- gic internațional (1970— 1980), s-au obținut rezultate promițătoare și în ceea ce privește utilizarea crescîn- dă a marilor rezerve și bogății marine. Căci, deși a- cest vast domeniu produce astăzi puțin, el va putea da miine omenirii cantități imense de materii prime, e- nergie, apă potabilă, medicamente, hrană.încă de pe acum, din platforma continentală, care se întinde pînă la 200 m adîncime, se scoate 20 la sută din petrolul folosit în lumea noastră. Practic vorbind, începînd cu regiunea Baku și sfir- șind cu coastele Californiei sau Africii, pretutindeni s-au găsit zăcăminte de petrol și gaze mai mult sau mal puțin bogate. Se bănuiește că aceste zăcăminte vor fi aflate și mai spre adînc de 200 m, pe ta- luzul platoului continental. Din acest platou se extrag totodată și minereuri deosebit de bogate în plumb, aur, cupru etc șl chiar diamante.Peștii reprezintă un însemnat izvor de proteine de înaltă calitate, indispensabile creșterii populațiilor globului. Astăzi, partea cea mai importantă a pescuitului mondial se e- fectuează în spațiul platformei continentale. In viitor, va spori pescuitul de larg și se vor selecționa și cultiva în diferite golfuri numai anumite specii de pești și alte animale cu o mare valoare economică : melci, stridii, midii și alte moluște, crevete, crabi, homari și languste.Din algele oceanului se scot medicamente prețioase, între care și cele bogate în iod și se obțin valoroase nutrețuri pentru vite și îngrășăminte pentru sol. Există în folosință numeroase instalații pentru desalinizarea apei marine, spre a se obține apă de băut. Ți- nînd seama că riurile scad și sînt mereu poluate, mîi- ne apa marină va fi și izvorul ce va fertiliza direct solul. Se concep și se construiesc instalații pentru folosirea energiei mareelor (în estuarul fluviului Rance din Franța funcționează cu succes una de cițiva ani), a valurilor (Ia muzeul oceanografie din Monaco, pentru întreținerea acvariilor), a diferenței de temperatură între apele din adînc și cele de la suprafață (în Marea Caraibelor).In oceanografia mondia- 

cii reliefului de fund, pregătiri în vederea studierii și creșterii unor organisme marine utile. Este în curs de elaborare aparatura pentru utilarea „observatorului subacvatic", se fac studii amănunțite asupra reliefului solului și vegetației fundului marin în regiunea lucrărilor ; se dezbat probleme legate de selecționarea obiectivelor biologice pentru „ferma subacvatică" șl posibilitățile de transplantare a unor organisme din alte mări.Fără îndoială, omul se va adapta și unor adîncimi mai mari. Astăzi, bizuin- du-se pe „casa" subacvatică, el poate acționa, pe întreg bancul continental, la adîncimi pînă la 200 m, unde presiunea apei atinge 20 de atmosfere. După datele stației cosmice sovietice, presiunea aerului pe suprafața planetei Venus va fi aceeași. S-ar putea oare ca experiența acva- nautilor-oceanologi să servească, în viitor, cosmonau- ților-pianetologi ?...în zilele noastre s-a demonstrat teoretic și a fost
Perspectivele unui 
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al Academiei (România)

lă, România șl-a făcut o intrare onorabilă încă în veacul trecut, prin activitatea savantului Emil Racoviță, cercetările de acest gen vi- zînd fie zona Mării Negre, fie studiul științific mai larg al mărilor și oceanelor. Cercetările marine proprii au înregistrat în anii socialismului un neîncetat progres, reorganizîn- du-se stațiuni marine mai vechi sau înființîndu-se altele noi, se efectuează cercetări cu nave. Astfel, s-au pus bazele studiului cantitativ al vieții plutitoare (fito și zooplancton) și al vieții de fund (Bentos) ; s-au delimitat precis zonele cu alge și midii exploatabile ; s-a a- tacat îndeosebi studiul calitativ și cantitativ al plantelor și animalelor mărunte ale fundului Mării Negre (microfitobentos — aproape nestudiat nicăieri și mi- crobentosul), arătîndu-se rolul lor deosebit de important, atît în producția primară a mării, cît și în hrana fazelor larvare sau a puilor de pești. S-au cercetat influențele factorilor fiziochimici asupra productivității Mării Negre (efectul apelor dulci ale Dunării, efectele înghețului, ale turbulenței etc.). Se cercetează compoziția chimică a apei și substratului. S-a putut conchide astfel că, în ce privește fitoplanc- tonul — veriga cea mai de seamă a producției primare, ca unul ce poate sintetiza direct proteinele — și zooplanctonul, ele reprezintă cantități de 4—5 ori mai mari decît consumă astăzi peștii planctonofagif hamsia. șprotul etc.). Astfel, dacă pescuitul nu este tot timpul la înălțimea prevederilor, a- ceasta nu ține de sărăcia în hrană a Mării Negre, ci de marea variabilitate a factorilor de mediu și de lipsa printre pești a unor consumatori ai acestei hrane.Activitatea oceanologilor noștri este bine apreciată în țară și peste hotare, tineri savanți români fiind cooptați în conducerea u- nor sectoare ale Comisiei pentru exploatarea științifică a Mării Mediterane, care a ținut un reușit congres (al XX-lea) în 1966 la București și Constanța, al doilea după cel din 1937, ce a avut ca temă valorificarea deltelor. De asemenea, în 1960 a avut loc un prim simpozion privind cercetările tripartite efectuate în Marea Neagră și pentru 1970 este prevăzut următo

confirmat de experimentele pe animale că, folosind pentru respirație un amestec de hidrogen și oxigen, este posibilă șederea și activitatea îndelungată a ac- vanauților la adîncimi și mai mari. Cei mai cutezători cercetători întrevăd posibilitatea atingerii unei adîncimi de 1 000 m, unde presiunea apei ar fi de 100 de atmosfere. Pare o fantezie, dar și ceea ce au realizat acvanauții în zilele noastre părea o fantezie în urmă doar cu 15—25 de ani.Proporțiile uriașe ale lucrărilor necesare pentru studierea mărilor și oceanelor lumii, pentru valorificarea în scopuri pașnice a resurselor lor. implică o dezvoltare complexă și utilizarea, în următorii zece ani, a tuturor mijloacelor de cercetare, de la sistemul global al stațiilor ancorate și vasele subacvatice de mare tonaj, la submarinele de cercetare științifică și utilajul cel mai modern necesar asigurării vieții active a omului în adîncuri.

rul, tot la Constanța, unde fiecare din țările riverane Mării Negre va i.răta ce a realizat în deceniul scurs și ce trebuie adincit în viitor. Ne mindrim totodată și cu o bibliografie românească de peste 1 000 titluri, în ultimii 5 ani publicîn- dii-se alte peste 100 lucrări, atlase și cărți de sute de pagini.Oricum, pentru perioada ce urmează, sub coordonarea mai eficientă a C.N.C.S., vom putea ataca cu forțe unite marea problemă a influenței apelor Dunării asupra vieții și pescuitului în Marea Neagră, căci de viiturile Dunării, de aportul ei în săruri biogene (nutritive), fosfați, azotați etc., și de acțiunea curenților dominanți depind atît variația bazei de hrană, cît și concentrarea și apropierea cirdurilor de pești adulți de locurile propice pescuitului. Se vor adînci problemele ecologo- fiziologice legate de fiecare din speciile de nevertebrate mai importante în lanțul trofic, spre a le putea dirija înmulțirea și creșterea necesară, se va continua studiul microbentosului, în care sîntem pionieri în multe privințe și se vor face încercări de transplantări de noi specii de nevertebrate nutritive sau exploatabile (crevete, melci etc.) și de paști care să poată trăi în Marea Neagră și valorifica resursele ei trofice, sporind astfel baza pescuitului nostru. Se va urmări procesul transformărilor în timp, observate în compoziția floristică și faunistică, atît sub influenta apelor dulci vărsate de fluviile nord-vestice, cît și a apelor sărate ce pătrund în tot mai mică cantitate prin Bosfor — antrenînd mereu în Marea Neagră alte forme mediteraniene.Avem nave oceanice de pescuit și pescuim departe în oceane, ceea ce ne va permite să studiem, la fața locului, condițiile mediale și biologice ale sectoarelor de pescuit, pe de o parte pentru a spori coordonatele științifice ale pescuitului, pe de alta, pentru a înscrie în istoria oceanologiei noi pagini semnate de autori români, noi temeiuri pentru o exploatare de viitor a oceanelor, cot la cot cu națiunile cu oceanologie mai veche și mai dezvoltată.Tara noastră are o bună tradiție în domeniul cercetării mărilor și o bună poziție actuală în cercurile oceanologice — două puncte de plecare care nu trebuie pierdute din vedere, pentru a menține cercetările marine românești, în Marea Neagră sau în alte părți ale oceanului mondial, la înălțimea cerințe» lor actuale.
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KDin partea TribunaluluiSuprem al Republicii
La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, adresată în numele guvernului român, Pierre Harmel, ministrul afacerilor «xterne al Belgiei, împreună cu «oția, a făcut o vizită oficială în România, în perioada 13—17 septembrie 1968, răspunzând astfel vizitei făcute în Belgia de ministrul român al afacerilor externe în februarie 1967.în timpul șederii sale în România, ministrul afacerilor externe al Belgiei, Pierre Harmel, a fost primit de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, care a oferit un dejun în onoarea sa.Ministrul afacerilor externe al Belgiei a fost, de asemenea, primit de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.întrevederile care au avut loc cu ocazia vizitei ministrului belgian al afacerilor externe, Pierre Harmel, s-au desfășurat, ca și în- tîlnirile precedente romfâno-bel- giene, într-o atmosferă cordială, sinceră și amicală.Miniștrii afacerilor externe ai României și Belgiei au procedat la o examinare aprofundată a diverselor aspeote ale relațiilor bilaterale dintre cele’ două țări și au trecut în revistă evoluția situației internaționale.Analizînd relațiile bilaterale dintre cele două state, ei au constatat cu satisfacție că acestea s-au dezvoltat multilateral și au subliniat hotărîrea lor de a căuta, în continuare, noi intensificării tor relații.Cele două

mijloace în vederea și diversificării aces-părți au relevat im-

portanța deosebită pe care o atribuie dezvoltării schimburilor comerciale, precum și necesitatea a- doptării unor măsuri adecvate menite să asigure dezvoltarea echilibrată a acestora, în interesul reciproc.în scopul dezvoltării colaborării economice, din împuternicirea guvernelor lor, cei doi miniștri de externe au semnat, în timpul vizitei, un acord de cooperare economică, industrială și tehnică.în timpul tratativelor s-a convenit să se reia în termenul cel mai scurt posibil negocierile în vederea rezolvării problemelor financiare în suspensie.Subliniind, de asemenea, importanța dezvoltării legăturilor culturale și științifice dintre cele două țări, miniștrii de externe au exprimat satisfacția guvernelor lor pentru rezultatele obținute în aceste domenii și dorința de a încuraja și în viitor aceste schimburi, în spiritul prevederilor Acordului cultural româno-belgian. în acest context, cele două părți consideră că acțiuni ca zilele culturii belgiene organizate anul trecut în România și zilele culturii române care vor avea loc anul acesta în Belgia sînt de natură să contribuie la o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă.în dorința de a găsi noi mijloace menite să faciliteze circulația persoanelor între România și Belgia și să încurajeze schimburile turistice, cele două părți au subliniat utilitatea pe care ar avea-o adoptarea unor măsuri în vederea simplificării formalităților actualmente în vigoare.

Părțile și-au trimat convingerea că dezvoltațjrelațiilor între România și Belgițste de natură să contribuie la Qolidarea păcii și la îmbunătățireaoperării internaționale în Euroiși în lumeIn acest spirit eli-au exprimat dorința de a se c.inua la toate nivelurile contacte directe privind problemele dfiteres comiin.în cadrul schinijui de vederi cu privire la protnele internaționale, cele două pj au apreciat ■de comun acord inrtanța continuării și intensifici eforturilor în vederea favoriză unui climat de înțelegere în relațiile dintre principiilor Cartei ațiunilor U- nite.Pierre Harmel, persoanele care l-au »oțit, au vizitat obiective socialijturale din București, așezăminiistorice și obiective turistice n județele Brașov, Sibiu și VîlceVizita ministrului berilor externe al Belgiei în Ro.nia reprezintă o nouă și impontă contribuție la strângerea reiilor între cele două țări în spirit prieteniei lor tradiționale.Ministrul afacerilor xterne al Belgiei,. Pierre Harmel, transmis, în numele guvernului Igian. invitația ca președintele Dnsiliului de Miniștri al Republicgocialiste România, Ion Gheorgl Maurer, și ministrul afaceriloi externe, Corneliu Mănescu. să fa>o 'vizită oficială în Belgia. Invita a fost acceptată cu plăcere. Di vizitei urmează să fie stabilitulterior, pe cale diplomatică.

Marți la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Phenian, delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Emil Drăgănescu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care, la invitația guvernului R.P.D. Coreene, a participat la manifestările prilejuite de aniversarea ia 20 de ani de la întemeierea Republicii Populare Democrate Coreene.Din delegație au făcut parte tovarășii Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Ni-

ambasadorul Românieipe aeroportul Băneasa, fost salutată de tova-
colae Popa, la Phenian.La sosire, delegația a rășii Iosif Banc, vicepreședinte alConsiliului, de Miniștri, Constantin Scarlat. Dumitru Mosora, Matei Ghigiu, Nicolae Bădescu — miniștri, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.Au fost prezenți ambasadorul R.P.D. Kim The Coreene

deHi, la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Și nect reciproc ite, conform
breună cu

Socialiste România
Vizitele delegației Partidului 

Popular Socialist Mexicanîn cursul vizitei pe care o întreprinde în țara noastră, delegația Partidului Popular Socialist Mexican a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din Ro- mânia, rafinăria Brazi, combinatul petrochimic și uzinele „1 Mai“
din Ploiești, Hidrocentrala de Argeș, Combinatul de industrializare a lemnului-Pitești, precum și unități agricole din județul Argeș. De asemenea, delegația a avut o întîlnire la secția organizatorică a C.C. al P.C.R.

Cadru favorabil dezvoltării colaborării 
culturale româno-mexicane

Pe

Declarațiile profesorului Miguel Arroyo de la Parra, pre
ședintele Societății mexicane de prietenie și schimburi 

culturale cu România

Ca urmare a hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la reabilitarea unor activiști de partid, procurorul general al Republicii Socialiste România, analizînd hotă- rîrea de condamnare și materialele dosarului, a introdus recurs în supraveghere împotriva sentinței nr. 180 din 8 octombrie 1954 a Colegiului militar al Tribunalului Suprem, prin care Vasile Luca, Iacob Alexandru, Solymos Ivan și Cernicica Dumitru au fost condamnați la diferite pedepse, sub învinuirea de subminare a economiei naționale și activitate intensă contra clasei muncitoare.Judecind recursul în supraveghere, plenul Tribunalului Suprem a constatat nevinovăția celor condamnați, nelegalitatea și netemeinicia sentinței și, prin decizia nr. 29/1968, a admis recursul în supraveghere, a casat sentința de condamnare și i-a achitat de orice penalitate.

De asemenea, judecind recursul în supraveghere împotriva sentințelor nr. 1 brie 1952 și octombrie 1952 militar teritorial ciziei nr. 27 din a colegiului militar al Tribunalului Suprem, prin care inculpații Rozei Aurel Rozenberg, Vasilescu Nicolae, Nichita Dumitru, Cernătescu Petre. Georgescu Gheorghe-Topaz- lău, Ciorapciu Mircea, Nițescu Constantin, Ionescu Oprișan, Fran- gopol Nicolae și Vieru Petre au fost condamnați la diferite pedepse, sub, învinuirea de subminare a economiei naționale, plenul Tribunalului Suprem a constatat nevinovăția a- cestora, nelegalitatea și netemeinicia hotărîrilor și, prin decizia nr. 31/1968, a admis recursul în supraveghere, a casat aceste hotă- rîri și i-a achitat de orice penalitate.

vremea

Conferința de
9rea rodnică dintre delegațiile belgiană și română în cadrul O.N.U., despre vizita ministrului român al afacerilor externe, Corneliu Mănescu, în Belgia și impresia strălucită pe care această vizită a lăsat-o în cercurile diplomatice de la Bruxelles, dl. Pierre Harmel s-a referit la convorbirile purtate la București. încă din 1965— a subliniat omul de stat belgian— am considerat că relațiile bilaterale dintre țări cu regimuri diferite trebuie să se intensifice, și acest lucru a fost ilustrat în cazul relațiilor dintre România și Belgia. Am constatat cu deosebită Satisfacție că schimburile comerciale dintre țările noastre au progresat, atingînd un nivel important de,p parte, și de cealaltă,-oă.țimpor- turile de produse românești în Belgia în 1967, în comparație cu 1966. au sporit cu.60 la sută. Pe de altă parte, vînzările belgiene în România au fost puternic stimulate de contracte importante încheiate între întreprinderi belgiene și românești, îndeosebi în domeniul industriei chimice.In legătură cu Acordul de cooperare economică, industrială și tehnică semnat la București cu prilejul vizitei sale, ministrul belgian a subliniat că acesta reprezintă un nou instrument de intensificare a cooperării între cele două țări.Referindu-se la convorbirile cu caracter politic avute la București, dl. P. Harmel a amintit principalele o- biective ale politicii externe a Belgiei : crearea unei Europe puternice și unite, destinderea relațiilor și re-

Marți dimineața, înainte de a părăsi România, ministrul afacerilor externe al Belgiei, Pierre Harmel, s-a întîlnit la Casa „Nicolae Titulescu" din Capitală — sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale — cu ziariști .români și corespondenți al presei străine la București.Conferința de presă a fost deschisă de Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la București.Ministrul Pierre Harmel a făcut a- poi o declarație de presă.Subliniind că, în ciuda distanței la care se află Belgia față de România, primirea de care s-a bucurat din partea autorităților și poporului român i-a creat convingerea unei mari apropieri între cele două, popoare, dl. Harmel a spus: ih curșuF * acestei călătorii, ca reprezentant al poporului belgian, am avut sentimentul profund că poporul român, onorîndu-mă pe mine, onorează poporul pe care eu îl reprezint.M-am simțit profund impresionat — a continuat dl. Harmel — de primirea pe care înaltele autorități ale statului român mi-au făcut-o, de audiențele acordate de președintele Consiliului de Stat. dl. Nicolae Ceaușescu, de președintele Consiliului de Miniștri, dl. Maurer, și de convorbirile atît de aprofundate pe care am avut prilejul să le port cu dl. Mănescu și colaboratorii săi. Ele au constituit o nouă dovadă de interes pe care popoare cu regimuri diferite și le poartă în mod reciproc.După ce a vorbit despre colabora-

Plecarea ministrului
afacerilor externe al BelgieiMarți, la amiază, a părăsit Capitala ministrul afacerilor externe al Belgiei, Pierre Harmel, cu soția, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, adresată în numele guvernului român, a făcut o vizită oficială în țara noastră.Ministrul belgian a fost însoțit de Louis Colot, ambasador, însărcinat cu problemele păcii și dezarmării în M.A.E., Etienne Davignon, șeful de cabinet al ministrului, și

Philippe de Schoutheete, șeful serviciului de presă din M.A.E.La plecare, pe aeroportul Băneasa, se aflau Corneliu Mănescu cu soția, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul României numit la Bruxelles, funcționari superiori în M.A.E. ,Erau de față Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
Colocviul internațional de geometrie algebrică

și topologie algebrică
In amfiteatrul „Spiru Haret" al Facultății de matematică-mecanică din București au început marți dimineața lucrările Colocviului internațional de geometrie algebrică și topologie algebrică, organizat de A- cădemia Republicii Socialiste România. Alături de numeroși specialiști români, la această reuniune sînt prezenți matematicieni de prestigiu din Anglia. Franța, Republica Federală a Germaniei, Iugoslavia, Olanda, Polonia și Statele Unite.Deschizînd lucrările, prof. dr. docent Gheorghe Galbură, vicepreședintele comitetului de organizare a colocviului, a salutat prezența oaspeților și a urat succes acestei reuniuni științifice. El a subliniat tradițiile școlii românești de geometrie algebrică — inițiată de eminentul om de știință David Emmanuel — și de topologie algebrică, ramură mai tînără a matematicii românești, ale cărei baze au fost puse la noi de remarcabilul matematician Simion Stoilov.
In continuare, acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei, a

rostit un cuvînt de saldt. El a amintit aprecierile de care se bucură pe plan internațional actuala școală românească de geometrie algebrică și topologie algebrică, men- ționind că . aceste succese sînt rezultatul sprijinului pe care statul român îl acordă permanent cercetării științifice. în încheiere, președintele Academiei a subliniat rolul manifestărilor internaționale în întărirea relațiilor de colaborare și prietenie între oamenii de știință din întreaga lume.în numele invitaților de peste hotare a vorbit prof. univ. S. Mc. Lane, de la Universitatea din Chicago. El a mulțumit pentru atenția și căldura cu care sint înconjurați oaspeții străini în patria noastră și a 'relevat că cercetările românești în domeniul matematicii se bucură de un binemeritat succes în străinătate. Apoi, profesorul american a susținut o comunicare privind noile rezultată obținute în geoinetria algebrică, intitulată „Teoria fundamentelor".(Agerpres)

ducerea înarmărilor, urmării perseverentă a apropierii înti țările europene, neamestecul în treburile interne ale altor sta Din discuțiile noastre — a spus sa — se confirmă faptul că, în ciu unor deosebiri de aprecieri cu totțfirești între state cu regimuri diferi Belgia și România urmăresc în jropa aceleași obiective de pace țavem asupra a numeroase puncte eeași concepție, de pildă în ce prîve» necesitatea de a înlocui în Euro noțiunea de echilibru, prin noțiua de cooperare între state.Țările noastre, Româhia și Igia, nu au cîtuși de puțin sentimeni că pot singure să rezolve marilepro- bleme europene. Dar am coratat hotărîrea-noastră de a conțin, la toate nivelurile-și-în toate pole-- mele de interes comun căutareaer- severentă a căilor care să asigurîn- făptuirea obiectivelor pe care lur- mărim împreună : colaborarea e-o- peană, rezultat al destinderii intaa- ționale, al reducerii înarmăriloi al unui climat de respect mutual. ls- pre convorbirile pe care le-am <ut și cărora le-am acordat un mare jeț înainte de a veni, pot spune căiu fost sincere, directe și, în corseciiă, .utile.Dl. prim-ministru al Belgfci, ]. Eyskens — a spus în încheierea e- jAmerii sale dl. Harmel — m-a dt sarcina să invit pe dl. Mairer ă facă o vizită oficială în Belga, în- preună cu dl. Mănescu. Dcnnii» lor au binevoit să accepte teasț invitație, urmînd ca data acelei vi
zite să fie fixată pe cale dijoma- tică.în continuare, ministrul d< ex- terne belgian a răspuns la îrrebă- rile ziariștilor. In răspunsuriL sale oaspetele a scos în evidență. orin- tre altele, rolul țărilor mici ș.mij- locii din Europa în asigurau u- nui climat de destindere și coborâre internațională. Noi consicrăm — a spus dl. Harmel — că irile mici și mijlocii, prin sistemu solidarității pe care îl urmărin în Europa — și în măsura în :are poartă convorbiri pe baza reiec- tului mutual, pot avea un rol considerabil făcînd ca glasul Ic să fie ascultat în egală măsură c a- cela -al țărilor mari.în legătură cu rolul pe can îl pot avea relațiile economice, teni- co-științifice și culturale dintre ;le două țări în asigurarea destincrii internaționale, interlocutorul a sjs: în condițiile în care țările nuîși vorbesc, lipsa de înțelegere înce privește obiectivele fundamente, din viața națiunilor, devine, mai i- tensă. însă, dacă chiar numai i- menii de stat și-ar asuma mlsiuia de a vorbi unii cu alții, aceaa ar avea o mare eficacitate, așa cin are o mare eficacitate această - propiere care a fost exprimată_î- tre cele două țări ale limpede că atunci cînd fesori, artiști, atunci dintr-o țară călătoresc și cînd se stabilesc legături perse nale, atunci ne recunoaștem bine asemănările și estompăm mult deosebirile. Pentru acest tiv noi considerăm deosebit de să ne îmbogățim contactele reciproce, lucru care a fost întreprins ci hotărîre de cele două state ale noastre și Cure pare iă aibă de pe a- cum rezultate rodnice. (Agerpres) I 4

noastre. Es savanți, pr- cînd oamel în altă tar,m< ma mo uti

Prof. Miguel Arroyo de la Parra, președintele Societății mexicane de prietenie și schimburi culturale cu România, și-a încheiat marți vizita pe care a făcut-o în țara noastră la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Această vizită — a declarat oaspetele, înainte de plecare, redactorului Agerpres, Sandât Ionescu — mi-a oferit prilejul să ,adaug noi impresii la cele culese cu alte ocazii în țara dv. Acum am cunoscut mai bine activitatea din sectorul industrial. Cele două unități pe care le-am vizitat — rafinăria de la Brazi și uzinele de autocamioane de la Brașov — sînt o bună mărturie a eforturilor poporului român pentru a atinge telurile superioare ce și le-a propus în dezvoltarea economică a țării.La I.R.R.C.S. am examinat o serie de probleme privind activitatea Societății mexicane de prietenie și schimburi culturale cu România și

intensificarea relațiilor reciproce. Printre intențiile noastre de viitor se numără, astfel, organizarea în țara dv. a unei expoziții mexicane de gravură pe lemn, precum și a unei expoziții de arheologie și artă populară mexicană, răspunzînd în felul acesta efortului făcut de România în aceeași direcție. După cum se știe, în decembrie 1966, la Muzeul culturilor din Ciudad de Mexico, cu profil asemănător Muzeului Omului din Paris, a fost amenajată o sală de artă românească cu o colecție pusă la dispoziție de statul român prin intermediul I.R.R.C.S. Alături de lucrările altor popoare, colecția românească reține interesul numeroșilor vizitatori mexicani. O altă expoziție de artă populară românească se va organiza cu prilejul Olimpiadei. Ne-am propus și realizarea unor schimburi între artiști, alți oameni de cultură sau specialiști.
Cronica zilei

PLECAREA DEFINITIVĂ 
A AMBASADORULUI R.A.U,Marți, 17 septembrie, a părăsit ^definitiv.. țâră noastră-...Mohamed. Fahrriy Hamad, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Unite în Republica Socialistă România.

VIZITELE PRIMARULUI 
ORAȘULUI ROMAPrimarul Romei, Rinaldo Santini, care se află în țara noastră la invitația Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, și persoanele oficiale care îl însoțesc, au fost luni și marți oaspeții locuitorilor din Suceava și Brașov.însoțiți de Ion Cosma, prim-vi- cepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, membrii delegației municipalității din Roma au vizitat renumitele mînăstiri din Bucovina, monumente ale artei feudale moldovenești, Voronețul, Vatra Moldoviței, Suce'vița, Putna și Dragomirna, precum și monumente istorice din orașul de la poalele Tîmpei și complexul turistic Poiana Brașov.în cursul vizitei, primarul Romei s-a interesat despre activitatea de conservare a acestor valoroase monumente de artă, precum și de modul cum sînt gospodărite orașele și județele Suceava și Brașov.

★Marți, 17 septembrie 1968, a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției sanitar-vete- rinare dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Turcia.Schimbul a fost efectuat din partea română de Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar'din partea turcă de Kâmuran Gurun, ambasadorul Turciei la București.
★In saloanele hotelului „București" din stațiunea Mamaia au început B marți dimineața lucrările celei de-a S 7-a sesiuni a Comisiei mixte pentru ■ aplicarea Acordului de colaborare | în domeniul pescuitului oceanic, | la care iau parte delegați din ță- " rile semnatare : Bulgaria, R.D. Ger- mană, Polonia. Uniunea Sovietică n și România.Actuala sesiune a Comisiei mixte § — prima care se desfășoară în noastră — va dezbate o

probleme privind colaborarea între țările participante la acord, în vederea îmbunătățirii și perfecționării continue a flotelor de pescuit și a tehnicii pescuitului oceanic industrial, 'probleme legate de cercetările științifice efectuate de fiecare dintre țările participante. Vor fi analizate totodată realizările obținute în perioada care a trecut de la ultima sesiune ținută la Szczecin (Polonia) și se vor stabili direcțiile principale de colaborare în vederea sporirii în continuare a cantităților de pește necesar țărilor semnatare ale Acordului de colaborare în domeniul pescuitului oceanic.(Agerpres)

i LA FOTBAL
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Expoziție de artâ 
decorativa europeanăO întîlnire cu arta decorativă europeană din secolul al prilejuiește publicului expoziția deschisă cu ziua de 17 septembrie sălile de la etajul lî de artă al Republicii România, Sint reunite aici peste 120 de piese din colecția muzeului, ferind o sugestivă imagine asupra acestei ramuri a artei predominate în Europa secolului al XVIII-lea de stilul rococo. Expoziția îmbrățișează o largă arie geografică și o mare varietate de lucrări : mobilier, tapiserii și dantele, miniaturi pe fildeș, porțelanuri provenite din

cele mai celebre manufacturi epocii.In această ambiantă. Muzeul începere din ’ artă, continuînd o interesantă într-una din al MuzeuluiSocialiste
XVIII-lea obucureștean ale

o-
de ______ ____________ _ _____________ inițiativă cfe îi aparține, a organizat cu prilejul vernisajului expoziției o manifestare cultural-artistică. După introducerea în epoca rococo-ului, prin intermediul prezentării lucrărilor de către muzeograful specialist Viorica Dene, organizatoarea expoziției, a urmat un recital balerinilor Miriam Răducanu Gheorghe Căciuleanu, care au terpretat o suită de aranjamente coregrafice pe muzică de Bach, Haydn, Coltrane și Hrisanide.(Agerpres)
al și in-

199 septem- din 14 ale Tribunalului București și de- 4 octombrie 1952
din nr.

ilocale, mai ales sub formă de averse. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din sectorul vestic la început, apoi din nord. Temperatura în scădere ușoară. Minimele "vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 20’și 28 de grade. în București : Vreme ușor instabilă și relativ călduroasă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea' ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară.
20 ?1 rela- uv tuiuuLvaoa, maiales în cursul după-amiezelor. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi

Timpul probabil pentru 19,
21 septembrie. în țară : Vreme 
tiv călduroasă, dar instabilă

Un obiect zburător neidentificat

in apropiere de Cluj
Redactorii agenției „Agerpres", Ludovic Roman și Gh. Brătescu, relatează că un grup de excursioniști din Cluj a observat, deasupra unei păduri din apropierea orașului, un obiect zburător care-și schimba cu rapiditate poziția și direcția de înaintare. Obiectul avea o formă rotundă, un diametru de circa 10 m și emitea o lumină de culoare albă. După ce a evoluat timp de cîteva minute, fiind urmărit cu ochiul liber, el s-a îndepărtat cu repeziciune de pămînt. Obiectul a fost fotografiat de tinărul Emil Barnea, de la Direcția de sistematizare și arhitectură din Cluj, imaginile obținute fiind de o deosebită claritate. Observatorul astronomic din Cluj a primit 'sesizări asemănătoare și din partea altor martori oculari în diferite rînduri.țNu este pentru prima oară cînd sînt văzute în România asemenea obiecte, de tipul celor care au stîr- nit interesul întregii lumi. Presa a semnalat, la timpul cuvenit, un obiect zburător observat de cinci stații meteorologice din Carpații Occidentali, precum și la Reșița și Ora- vița, care a evoluat la înălțimi între 7 000—30 000 m, fiind urmărit cu ochiul liber, prin binoclu și teodo- lit.După cum se știe, unii oameni de știință din diferite țări au emis felurite ipoteze în legătură cu aceste

obiecte, denumite convențional O.Z.N., (obiecte zburătoare neidentificate) potrivit cărora acestea ar putea fi de origine extrateres-

Obiectul fotografiat la Cluj •

SPOR T

Răspund arbitrajele

Astăzi pe stadionul
23 August"

cerințelor de imparțialitate
ale spiritului sportiv?

Mai dintre
Deși sîntem la începutul actualei ediții a campionatului diviziei A., se constată că există, încă de pe acum, un număr de meciuri ale căror rezultate au fost realmente viciate de arbitraje defectuoase, mult, în cazul unoraele, rezultatul este pur și simplu de-a-ndoaselea. Și trebuie să menționăm că aceste răsturnări de rezultate nu se datorează unor erori mărunte, ci unor decizii cu caracter ho- tărîtor asupra soartei jocurilor respective. Să amintim aici partidele 

Universitatea Cluj-Universitatea Cra
iova (gol valabil, anulat craiovenilor în min. 3, — arbitru Andrei Radu
lescu), Universitatea Craiova-Steaua 
București (rezultat de egalitate „consfințit" prin decizia arbitrului 
Nicolae Cursaru, care a acordat în min. 74 golul înscris cu mîna de cra- ioveni), U.T.A.-Rapid (victorie arădeană obținută în urma unei lovituri neîntemeiate de la 11 m., — arbitru 
Zaharia Drâghici), Dinamo Bacău- 
Dinamo București (gol valabil înscris de gazde și anulat de arbitrul Aurel 
Bentu), Crișul-Progrcsul (erorile de arbitraj au contribuit într-o mare măsură nu numai la vicierea rezultatului. ci și la reprobabilul scandal declanșat după meci, pe stadion — arbitru Mihail Vasiliu) și, în sfîrșit, 
F. C. Argeș-Farul, în care prima echipă a „realizat" victoria prin cele două goluri înscrise din evidente poziții de ofsaid,, aprobate de către arbitrul N. Mihăilescu. De altfel, în legătură cu meci, ziaiul i subliniază coincidența, i a delegăriiF. C. Argeș-Farul a aceluiași arbitru, mereu consecvent cu sine însuși.Acest mod de a da și a lua puncte unor echipe sau altora creează o imagine falsă asupra adevăratei valori a formațiilor, angajate în dispută, ției, mai de 1? carea mentului,

i arbitrajul de la acest de specialitate „Sportul" — pe bună dreptate — mai mult decît stranie, repetate la partidele

Steaua
Spartak Trnava 
(Cehoslovacia)Cea mai sumară cercetare a raportului între numărul de lovituri de la „11 m“ acordate gazdelor și cele date oaspeților, atît de-a lungul competiției actuale, cît și a altora trecute, demonstrează că unii arbitri concep „penalty-ul“ ca un privilegiu rezervat exclusiv echipelor gazdă. Dar este oare adevărat, și poate cineva susține cu seriozitate că tocmai edhipele care evoluează în deplasare joacă dur, abuzează de nere- gularități, „seceră". în careul propriu, pe orice atacant al echipei gazdă ?Răspunsurile la această întrebare nu sînt greu de dat. Sînt echipe împotriva cărora „cavalerii dreptății" nu dau din principiu lovituri de la „11 m“ sau alte decizii de natură să le lezeze interesele, orice s-ar întîm- pla în cursul jocului.Este arhicunoscut bagajul „scuzelor" de rigoare — în general întemeiate pe ideea că „și arbitrul poate să greșească". In cele mai multe asemenea cazuri nu este vorba de o slabă pregătire sau de incompetență. Iar dacă totuși cineva se prevalează de asemenea circumstanțe să suporte și consecințele 1 Considerăm, însă, că — în- fapt — este vorba de atitudini părtinitoare ce frizează spiritul cel mai profund al sportului tea. Și nu me se află în spatele unor nea manifestări — simple simpatii platonice sau alți factori, este că astfel de manifestări, preună cu arbitrii respectivi, nu au ce căuta pe terenurile noastre de fotbal. Sint și așa destule racilele fotbalului nostru, și așa acțiunea de redresare a lui merge tîrîș-grăpiș. încît „chelul" nu mai are nevoie și de tichia de mărgăritar a rezultatelor viciate.Echipele de fotbal, indiferent cum se numesc și indiferent de ce instituții sau întreprinderi aparțin, indiferent dacă sînt gazde sau oaspete, să beneficieze de condiții de întrecere egale, cerință elementară a sportivității.

Stadionul „23 August" din Capitală găzduiește astăzi după-a- miază întîlnirea de fotbal dintre echipele „Steaua" București, campioana României, și Spartak Trnava, campioana Cehoslovaciei, contînd pentru „Cupa Campionilor Europeni". Partida va fi condusă de către o brigadă de arbitri greci, compusă din Cristos Mihaset, la centru — George Katsoraset Cristos Cougias, la tușe.Steaua va alinia următoarea mație: Suciu — Sătmăreanu, Nicolae, Hălmăgeanu, Vigu — nei, D. Popescu — S. Avram, Cqn- stantin, Voinea, Creiniceanu.Meciul începe la ora 15,45.Returul se va desfășura la 2 octombrie la Trnava.
for- D.Je-

In cîteva rînduri

echita- interesează ce anu- aseme-Esențial îm-

9 Cursa ciclistă dc două zile de la Goieborg a revenit Iui Thomas Petterson, urmat de Curt Soederlund la 1’08”. Etapa a 2-a a fost cîștigată de Gosta Pettersson, cronometrat pe distanța de 180 km în 4h 17’52”.
• Ultima zi a concursului atletio 

de la South Lake Tahoe a programat două finale : 1 500 m și săritura în înălțime. Cunoscutul campion Jim Ryun, clasat doar pe locul 7 în proba de 800 m, s-a revanșat în cursa de 1 500 m pe care a cîștigat-o cu timpul de 3'49'’. La săritura în înălțime, trei sportivi (Ed Caruthers, Reynaldo Brown și Dick Fosbury) au obținut aceeași performanță — 2,21 m, clasîndu-se în această ordine.
o A 5-a partidă dintre Boris Spasski și Viktor , Korcinoi, care-și dispută la Kiev meciul pentru desemnarea chalangerului la titlul mondial de șah, s-a încheiat remiză la mutarea 51. In prezent, scorul este favorabil lui Spasski cu 3,5—1,5 puncte.

competi- cu atît provindenaturează sensulinjustițiile supărătoare cei chemați să vegheze la apli- strictă a prevederilor regula-fiind cu cît
V. PAUNESCU
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VIETNAMUL DE SUD

PIERDERI GRELE SUFERITE

i

SAIGON 17 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al comandamentu
lui militar al S.U.A. a declarat că trupele americane au suferit luni în 
apropiere de baza „Rockpile", situată la aproximativ 1 km sud de zona 
.......................................... i din cele mai grele înfrîngeri din ultimele luni.demilitarizată, unaDupă o serie de cutive, patrioții au peste 150 de militari Prima luptă a durat peste trei ore, iar după o pauză forțele patriotice

atacuri conse- scos din luptă americani.
Bilanț al
succeselor
forțelor
patriotice
iaoțiene

^7----------- -------- ------ --&XIENG KUANG 17 (Agerpres).— “Agenția de presă Khaosan anunță că la 7 septembrie s-a desfășurat în regiunea eliberată Lao din Laos cea de-a treia Conferință națională consultativă a Partidului Neo Lao Haksat și a forțelor patriotice neutraliste. Lucrările conferinței au fost deschise de prințul Sufanuvong, președinte al Comitetului Central al Partidului Neo Lao Haksat, care a relevat în discursul său caracterul durabil al u- niunii realizate în sînul forțelor patriotice Iaoțiene și succesele do- bîndite de ele în cei trei ani ce s-au scurs de la prima conferință națională. Prințul Sufanuvong a omagiat, de asemenea, lupta eroică a poporului vietnamez împotriva a- gresiunii S.U.A. Colonelul Sunna- Jao, comandant, șef al forțelor armate neutraliste, și generalul Boupha, comandant al forțelor neutraliste din regiunile superioare ale Laosului, au prezentat apoi rapoarte privind creșterea rîndurilor ’ forțelor neutraliste în ultima perioadă și cooperarea tot mai strîn- să a acestora cu forțele Partidului Neo Lap Haksat.

au reluat bombardamentele asupra bazei imobilizînd întregul electiv al trupelor americane. Nici un elicopter trimis în sprijinul pușcașilor marini ai S.U.A. nu a putut pătrunde prin barajul de foc al artileriei patrioților.In cursul ultimelor 48 de ore, relatează agenția France Presse, zona muntoasă din jurul bazei a- mericane „Rockpile” și de la Khe Sanh a fost teatrul a numeroase și violente ciocniri între patrioji și trupele americano-saigoneze. Alte lupte au avut loc luni și marți în regiunea cîmpiilor de coastă pînă la sud de localitatea Da Nang și în provincia Tay Ninh. Astfel, lupte înverșunate s-au înregistrat în regiunea Huan Quang, la 17 km sud de Da Nang, ambele părți suferind pierderi în oameni și materiale. De asemenea, la sud de Tay Ninh un convoi american a fost atacat prin surprindere de patrioți. Atacul s-a soldat cu grele pierderi de partea americană. în aceeași regiune, a fost întreprins un alt atac împotriva unei tabere a trupelor de infanterie americane. Totodată, în apropiere de localitățile Ben Cui și Trang Bang, pe calea rutieră dintre Saigon și Tay Ninh, au avut loc luni și marți numeroase acțiuni de hărțuire.

Premierul Venezuelei
a conferit cu vicepreședintei®

Gheorghe RadulescuCARACAS 17 — Trimisul special Agerpres, Vasile Oros, transmite ; La 16 septembrie, delegația guvernamentală română condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a început convorbirile oficiale cu primul ministru și ministrul relațiilor interne al Venezuelei, Rei- naldo Leandro Mora, cu ministrul afacerilor externe, Ignacio Irihar- ren Borges, și cu ministrul mine-

lor și ^hidrocarburilor, Jose Antonio Mayobre. în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a scos în evidență interesul ambelor părți pentru dezvoltarea relațiilor între România și Venezuela în diferite domenii de activitate..în aceeași zi. Gheorghe Radulescu, însoțit de membri ai delegației, a depus o coroană de flori la Panteonul Național al Venezuelei.
NIGERIA

Biafrezii mai dețin
un singur orașLAGOS 17 (Agerpres). — Agenția U.P.I. anunță că trupele federale nigeriene au ocupat luni Owerri, unul din ultimele două orașe care se mai aflau în mîinile trupelor biafreze. Be relatează că trupele federale au atacat din două direcții și că au întîmpinat o vie rezistență. In prezent, biafrezii mai dețin un singur oraș, Umuahia, în care sînt concentrate ultimele trupe ale generalului Ojukwu.Cu două săptămîni în urmă, o- rașul Aba, situat la 40 mile de Umuahia, a fost capturat de forțele federale care au preluat controlul și asupra „culoarului” Uli Iliali, folosit de echipele Crucii Roșii pentru transportul alimentelor destinate populației biafreze ce

Si-se află într-o situație tragică.■ tuația militară a biafrezilor este din ce în ce mai grea. Cu toate acestea, liderul biafrez, Odumegwu Ojukwu, a reafirmat într-o declarație transmisă de postul de radio „Vocea Biafrei" hotărîrea de a nu renunța la secesiune. In ultimele zile circulă intens relatări în legătură cu faptul că oficialitățile biafreze ar intenționa să constituie un guvern în exil pentru a asigura desfășurarea acțiunilor de guerilă împotriva trupelor federale, în cazul în care acestea ar prelua controlul asupra întregului teritoriu biafrez.
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nanGENEVA 17,— Corespondentul Agerpres, H. Aman, transmite : Luînd cuvîntul cadrul plenarei celei de-a 7-a S-mi a Consiliului pentru Comei și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D., egatul român Damian Lascu s ocupat de problemele celui dl 2-lea deceniu al dezvoltării. El subliniat că principala direcție Sciticii de dezvoltare este industriatrea, creșterea producției agrici fiind direct legată de dezvoltarehdustriei. Aceste elemente, a prett el, trebuie să constituie pivotuentra.1 al programului ‘ celui de-al 2a deceniu al dezvoltării. O contuție importantă la creșterea eci»mică poate aduce, printre altelcooperarea internațională econonL financiară, industrială și teică — complement al eforturilor tonale. Această cooperare trebuită concepută în spiritul respectă pentru suveranitatea și independ<a națională, al neamestecului în aierlle interne, egalității în drepturi avantajului reciproc, în cursul mi de-al 2-lea deceniu al dezvoltă, a spus vorbitorul, este, de asemen necesar să se adopte măsuri de‘tură să asigure accesul mai larg f piețe al produselor țărilor în ci de dezvoltare, prin eliminarea oracolelor tarifare și netarifare.

COMUNICAT COMUN SOVIETO BULGARMOSCOVA 17 (Agerpres). — La Moscova a fost dat publicității comunicatul privind convorbirile purtate la 16 septembrie la Moscova de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, și Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, membru al Birou-

lui Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri, și Konstantin Katușev, secretar al Comitetului Central. în cursul convorbirilor, se arată în comunicat, a avut loc un schimb de păreri în probleme privind dezvoltarea colaborării între cele două partide, între U.R.S.S. și Bulgaria, și în legătură cu unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

PRAGA 17 (Agerpres). — J. Smrkbvsky, președintele Adunării Naționale a R.. S. Cehoslovace, a făcut luni o vizită la întreprinderea „Avia“ și la uzina „G. Dimitrov" din Praga, unde s-a întîlnit cu conducătorii uzinei, cu activul el de partid și sindical. Cu acest prilej, J. Smrkovsky a vorbit despre unele aspecte ale situației actuale și despre sarcinile de viitor.
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CORESPONDENȚA DIN ALGER DE LA C. BENGA

Pavilionul României

Tîrgul internațional de la Alger

distins cu medalia de argint

Prin orașul, de la poalele
Franța se pro-1 Anzilor

Aproape 15 000 de 
au demonstrat recent 
primăriei din New 
semn de solidaritate

NEV YORK 17 (Agerpres). — Un gp de 11 țări membre ale O.N.Uau prezentat oficial luni Secreriatului acestei organizații, cerer de a se înscrie pe ordinea de zK viitoarei sesiuni a Adunării (nerale problema „restabilirii dpturilor legitime ale Repu- bliciPopulare Chineze la Națiu- nileJnite". Din acest grup fac part Albania, Algeria, Cambodgia, Corb (Brazzaville), Cuba, Guineea. Mal România, Siria, Mauritania și ■Șminul de sud.

A cincea conferință . a șefilor de state și ■ de guverne al țărilor membre ale Organiza- ’ ției Unității Africane, j care și-a încheiat lu- . crările la Alger, a fost una dintre cele mai reprezentative întruniri de acest fel. Au ; fost prezenți 17 șefi . de state, 9 prirh-mi- niștri, 13 miniștri de externe, în total 39 de șefi de delegații din 40 de țări membre.Problema războiului din Nigeria, aceea a folosirii mercenarilor în scopuri inter- venționiste în diferite țări africane, problema declarării Africii „zonă nenuclearizată", aceea a propunerii privind alegerea unul reprezentant african în postul de președinte al celei de-a 24-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. au reținut în mod deosebit atenția partlcipan- ților la conferința de la Alger.Una din multele rezoluții și recomandări adoptate se referă la problemele ( decolăni- zării complete a Africii și în speță la teritoriile aflate încă șub dominația colonială portugheză. Rezoluția condamnă blocul N.A.T.O., grupurile financiare și monopolurile occidentale care sprijină Portugalia pentru a face față eforturilor de război în Africa și, în felul acesta, împiedică do- bîndirea independenței de către popoarele din așa-zisele „teritorii portugheze" de pe continent. Totodată, după cum se arată în rezoluție, cercurile re- acțiunii internaționale sprijină regimurile rasiste ale minorității albe din Africa de sud și Rhodesia care aplică odioasa politică a apartheidului. Rezoluția cere grupului african pe lîngă O.N.U. să acționeze pentru sancționarea Portugaliei de că-

tre organizația internațională.întrunirea la nivel înalt de la Alger, fe- licitînd mișcările de e- liberare din Africa pentru succesele obținute în . lupta împotriva dominației coloniale și rasiste, face apel la -toate forțele antiimperialiste de pe continent să-și strîn- gă rîndurlle pentru a face față colonialiștilor și a grăbi eliberarea tuturor țărilor și popoarelor africane, întrunirea a exprimat hotărîrea țărilor participante de a sprijini mal mult, din punct de vedere material și moral, popoarele africane în lupta pentru independență, libertate și demnitate.Totodată, țările participante au arătat că vor face demersuri pe lîngă statele membre ale N.A.T.O. pentru ca acestea să sisteze ajutorul militar acordat Portugaliei.Problema nigeriană a constituit unul din subiectele politice cele mai mult dezbătute la conferința de la Alger. Un comitet consultativ al O.U.A. asupra Nigeriei, înființat anul trecut, a supus conferinței șefilor de state și guverne africane un raport în această problemă. După studierea raportului, conferința s-a pronunțat pentru unitatea și integritatea teritorială a Nigeriei. Documentul adoptat face dovada unui larg spirit de înțelegere și conciliere, a- nimat de dorința de a se pune capăt uneia din cele mai mari drame ale Africii : drama nigeriană. Autoritățile secesioniste biafreze șl autoritățile fedeț-ale sînt chemate să coopefeze în vederea restaurării păcii și unității nigeriene.Țările membre ale O.N.U. sînt chemate să se abțină de Ia orice acțiuni care ar putea dăuna unității, integri-

tații teritoriale și păcii în Nigeria. •O importantă problemă dezbătută a fost aceea a modalităților de stimulare a cooperării între țările africane, în cele mai diverse domenii. Astfel, conferința s-a pronunțat în sprijinul încheierii de acorduri bilaterale în domeniul colaborării tehnice și științifice, în materie de transporturi rutiere, feroviare și maritime, în scopul dezvoltării colaborării a fost creat un organism african pentru aviația civilă.Desigur, nu toate problemele, deosebit de complexe, care frămîntă continentul african și-au putut găsi soluții în cadrul conferinței. în două aspecte esențiale pentru acest continent concordanța de păreri a țărilor participante este evidentă: decolonizarea completă și definitivă a Africii și necesitatea eforturilor pentru depășirea stării de subdezvoltare. De aceea, șefii de state și de guverne, majoritatea observatorilor au apreciat că sesiunea O.U.A. de la Alger s-a încheiat cu un succes, în ședința de încheiere a lucrărilor, acest aspect a ieșit și mai clar în evidență. Președintele Consiliului suveranității Sudanului, El Azhari, după ce și-a exprimat bucuria de a fi văzut conferința ter- minîndu-se cu succes, a declarat: „Statele continentului african de la nord, est și vest sînt libere. A mai rămas sudul Africii. Nu există nici o îndoială că în curînd și acesta se va înscrie în rîndul ■ țărilor te...". După lui Ahmandou Ahidjo, președintele Camerunului, lucrările conferinței s-au caracterizat prin eforturi de a se desprinde învățăminte „de natură să orienteze viitorul A- fricii".
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DECLARĂ MICHEL DEBRt |

dezvoltarea

— Luînd AsociațiaPARIS 17 (Agerpres). cuvîntul la un dejun la presei diplomatice franceze, ministrul afacerilor externe al Franței, Michel Debre, s-a pronunțat pentru dezvoltarea procesului de destindere, în special în domeniul economic, între țările din apusul și răsăritul Europei. în legătură cu candidatura Angliei la -Piața comună, ministrul francez a adoptat o poziție negativă, pronunțîndu-se doar pentru constituirea unei comisii speciale a celor șase care să ia în discuție problema. El a declarat că Franța va rămîne membră a N.A.T.O., dar nu-și va schimba poziția în problemele retragerii din organizația militară atlantică.

Străjuită la sud și la vest de imensitatea oceanului, la răsărit de lanțul masiv al Anzilor Cordilieri, iar la nord de întinderile aride ale pustiului Atacama, Chile, „țara de la capătul pămîntului'1, cum au botezat-o indienii ayamara, se desfășoară pe o fîșie îngustă dar care se întinde pe o porțiune de aproape două treimi din lungimea țărmului continentului sud-american. La Santiago, capitala țării, așezată pe un platou de la poalele Anzilor, la întretăierea principalelor căi de comunicație ale țării, sobrietatea clădirilor masive, de culoare închisă, se îmbină armonios cu nota de exotism oferită de vegetația a- bundentă, de palmierii uriași ce mărginesc bulevardele și aleile. Poate acest exotism e subliniat și mai mult de tabloul neobișnuit pentru un european, al piețelor și magazinelor ce etalează întreaga gamă de produse pe care o oferă zonele fice și anotimpurile atît de ale țării.Caracteristica orașului otuie clădirile cu ziduri groase, uneori pînă la 2 metri, menite să reziste puternicelor mișcări seismice ce frămîntă această zonă^ Din aceleași considerente, majoritatea clădirilor din centru sînt construite pe cîte un cvartal întreg și străbătute, în lung și lat, de o rețea de pasaje în interiorul cărora se desfășoară o intensă activitate comercială. Aici sînt plasate îndeosebi edificiile im-

geogra- variateconsti-

ALGER 17 (Ager- 
pres). — Cea de-a 5-a 
ediție a Tîrgului in
ternațional de la Al
ger s-a încheiat luni 
seara, Alături de țara 
gazdă, la actuala edi
ție a tîrgului au par
ticipat firme din 20 
de state. România a 
fost prezentă pen
tru a treia oară cu un 
pavilion în care au 
fost expuse produse 
industriale, mașini-

unelte, Intre care 
strunguri carusel, ma
șini pentru prelu
crarea lemnului, mo
toare electrice, trac
toare, camioane „Car- 
pați", bunuri de larg 
consum, produse cos
metice, machete ale 
unor complexe indus
triale, produse chimi
ce etc.

Ceremonia închide
rii oficiale a tîrgului 
s-a desfășurat in pre-

zența președintelui 
Consiliului Revolu
ției, Houari Boume- 
diene, a conducerii 
F.L.N. și a membrilor 
guvernului algerian. 
Cu această ocazie au 
fost acordate premii. 
Pavilionul României 
a primit o diplomă 
de onoare și medalia 
de argint a celei de-a 
5-a ediții a Tîrgului 
internațional de la 
Alger.

Mrți a sosit la Viena 
Mirea Malița, adjunct al mi- nistrtiii afacerilor externe al Repu- bliciiSocialiste România, la invitația Sociății austriece pentru politică externași relații internaționale. Ministrul tăcerilor externe al Austriei, Kurt Waheim, a oferit o masă în cinstea mintrului român. Seara, în Palatul Palf din Viena, Mircea Malița a ținut» conferință despre „Rolul orga- niz.ilor internaționale în promova- reatooperării între state", Conferința a îățișat probleme actuale ale coo- perii internaționale și cadrul insti- tuțnal care o servește. In rîndul asis- terii erau prezenți : Kurt Waldheim, misirul afacerilor externe al Austriei, Wfried Platzer, secretarul general al Sdetății austriece pentru politică ex- teiă și relații internaționale, Bruno Pjermann, președintele grupului par- laentar al Partidului Socialist din Atria.

acest prilej a avut loc un schimb do informații în probleme de interes reciproc.
Președintele Vecei Exe

cutive Federale iugoslave, Mika Șpiliak, a primit la Zagreb pe ministrul industriei al Franței, Andre Betencourt, și pe ministrul comerțului exterior al Italiei, Carlo Russo, care se află în Iugoslavia cu prilejul Tîrgului internațional de la Zagreb. Pe de altă parte, se anunță ca președintele Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia, Milentie Popovici, a primit la Belgrad pe Horace King, președintele Camerei Comunelor a Parlamentului britanic, care se află într-o vizită oficială în Iugoslavia.

\„programului Plowshare" de folosire a energiei nucleare în scopuri pașnice. Aceasta a fost a 24-a nucleară subterană anunțată cesta de S.U.A explozie anul a-
sîîrșiîLa Nisa au lud 

lucrările celei de-a 18-a 
conferințe Pugwash. La dez- bateri au participat aproximativ 100 de oameni de știință din peste 30 de țări, printre care și din România. Conferința a adoptat o serie de rezoluții referitoare la situația din Orientul Apropiat, Nigeria, Vietnam și altele.

punătoare ale instituțiilor administrației centrale de stat precum și ale băncilor și principalelor companii comerciale.In. ciuda calamităților naturale ce s-au abătut asupra lui, Santiago oferă și azi vestigii ale istoriei și civilizației chiliene, edificii care amintesc de Pedro de Valdivia, spaniolul care, însoțit de 150 de oameni, a pus temeliile orașului la 12 februarie 1541.
Însemnări de călătorie 

din Chile

Aceste relicve sînt însă pierdute printre edificiile orașului modern. In același timp, străbătînd Santiago, nu poți să nu observi izbitorul contrast dintre vilele elegante din inima orașului și cartierele periferice, „callam- pas“, unde în spatele clădirilor în formă de cub, cu rezervoare de apă deasupra teraselor, se îngrămădesc cocioabele celor săraci.Situat în inima bogatei regiuni „El Centro", unde se află principalele orașe ale tării, Santiago nu este numai centrul politic și administrativ al țării. Aici se concentrează și o mare parte a economiei, îndeosebi întreprinderi constructoare de mașini, ale industriei ușoare și de con-

serve. La Santiago se află, de asemenea, sediul puternicelor companii ce exploatează zăcămintele de cupru, fier, salpetru și cărbune. Aceste zăcăminte constituie una din principalele bogății ale tării. Cuprul reprezintă, de pildă, 80 la sută din exportul de materii prime și dă 10 la sută din venitul național. în minele de cupru, majoritatea concesionate societăților străine, cu participarea statului chilian în proporție de 50 sau 51 la sută, lucrează peste 45 000 de muncitori.Chile a fost una dintre primele țări latino-americane care și-au creat un organ de stat central pentru studierea problemelor dezvoltării și planificării economiei naționale. Sînt cunoscute eforturile autorităților chiliene în ce privește sporirea participării statului la exploatarea bogățiilor subsolului. Totodată, înfruntîndu-se opoziția înverșunată a moșierimii, au fost împărțite importante suprafețe de teren agricol țăranilor. Cu toate acestea, datorită infiltrării continue în toate ramurile activității economice a capitalului străin atras de marile bogății ale tării, statul chilian întîmpină greu-' tăți în realizarea programului de dezvoltare propus. Eforturile spre înfăptuirea în continuare a reformei agrare,'spre reducerea tutelei străine asupra vieții economice, se bucură de sprijinul tuturor forțelor progresiste din tară.
Ing. Dan BALOTESCU

Cel de-al 5-lea Colocviu 
Hernațional „Smpere", nd ca temă rolul atomului și molecu- lor în cercetările radioelectrice, și-a îceput lucrările în orașul francez Gre- oble. La această dezbatere iau parte 50 de fizicieni din întreaga lunvt, irintre care și din România.

a-

Directorul Agenției națio
nale pentru aeronautica și 
SpațiU COSmiC (N.A.S.A.), James Webb, a demisionat din această funcție, demisie care va deveni efectivă la 7 octombrie, cu patru zile înaintea zborului navei americane „Apollo-7“. La întrebările ziariștilor, el s-a mulțumit să declare că nu a fost satisfăcut cu programul spațial american și că, după părerea sa, Statele Unite se află pe locul 2 în cursa pentru spațiul cosmic.

Statele Unite au efectuat 
ieri o explozie nucleară 
subterană care a avut loc Ia p°li_ gonul special din statul Nevada. Un purtător de cuvînt al Comisiei pentru energia atomică a S.U.A. a declarat că explozia s-a desfășurat în cadrul

Ministrul de intense d 
R. F. a Germaniei,Ernst Benda- a declarat că a fost deschisă o anchetă asupra constituționalității partidului de extremă dreaptă național-democrat. El a arătat că în cazul cînd vor fi des-, coperite suficiente dovezi privind activitatea neo-nazistă a acestui partid va cere tribunalului constituțional federal interzicerea acestuia.

La Delhi a avut loc prima în- tîlnire consultativă dintre reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. și Ministerului de Externe al Indiei, anunță agenția T.A.S.S. Cu
Ploile torențiale care continuă de -trei zile neîntrerupt în Anglia au tăcut 
adevărate ravagii. Din pricina inundațiilor, patru persoane și-au pierdut 
viața și s-au înregistrat mari pierderi de bunuri materiale. Cele mai lovite 
sînt regiunile din sud-estul Angliei. Circulația pe drumurile publice a fost 
întreruptă în numeroase regiuni, iar mai multe aeroporturi sînt acoperite 
de apă. Autoritățile, ajutate de unități militare, acționează pentru a veni 

în ajutorul sinistraților
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