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IMăsurile ce se experimentează în 71 de întreprinderi industriale, în- cepînd din a doua jumătate a anului trecut — și la care ne vom referi în cele ce urmează — oferă un cadru propice ridicării la un nivel mai înalt a întregii activități economice, creșterii — în final — a rentabilității producției. în legătură cu unele concluzii ce se desprind de pe urma acestei experimentări sînt semnificative discuțiile ce s-au purtat cu prilejul unei „mese rotunde" organizate recent în schela de extracție Boldești, la care au luat parte cadre de conducere, ingineri și economiști din întreprindere.S-a relevat, în principal, că dimensionarea și structurarea rațională a întreprinderii, divizarea judicioasă a activității ei pe compartimente de producție, de concepție și funcționale, precizarea expresă, detaliată a atribuțiilor și răspunderilor fiecărui om, de la muncitor și maistru pînă la factorii de conducere, elaborarea hotărîrilor în comitetele de direcție și reducerea la maximum a treptelor de difuzare a deciziilor — se înscriu ca premise favorabile în perfecționarea organi-, zării și conducerii producției.— Avînd în vedere tocmai aceste premise majore, conducerea schelei noastre a căutat să găsească modalitățile cele mai potrivite pentru a conferi structurii organizatorice a întreprinderii o mai mare suplețe, care să-i asigure un plus de elasticitate și operativitate de acțiune — a precizat tov. Nicolae Iordăchescu, inginer șef adjunct al schelei. Competențele lărgite acordate în cadrul experimentării ne-au dat astfel posibilitatea să materializăm anumite idei și soluții care se conturaseră dinainte, cu prilejul studiilor de organizare științifică a producției și a muncii, în concepția cadrelor de conducere din schelă.Deci, nu întîmplător, la începerea experimentării era precizat de acum un amplu program de măsuri, menit să contribuie la punerea în valoare a unor mari posibilități și rezerve interne, la îmbunătățirea celor mai intime laturi ale activității productive a schelei. Așa cum ni s-a spus, măsurile au vizat, în primul rînd, comasarea unor parcuri de separatoare, brigăzi de sondori și secții productive. reorganizarea muncii unor servicii de concepție și centralizarea anumitor activități anexe, cum ar fi cea de transporturi. în sectorul Urlați, de pildă, cele două secții de producție au fost unite într-una singură, mai puternică, din 5 brigăzi de producție s-au format numai 3, iar din 11 brigăzi de intervenție au rămas numai șapte. Măsuri similare s-au aplicat și în sectorul Boldești. Toate acestea au fost realizate după o matură chibzuință, după dezbateri vii în colectivul de conducere și pe baza examinării minuțioase a propunerilor făcute de numeroase cadre de ingineri, tehnicieni și economiști. Cercetarea atentă a consecințelor pe care le poate avea o măsură sau alta, calculul economic, aprecierea în perspectivă a evoluției situației au făcut parte din „arsenalul" mijloacelor utilizate de conducerea schelei atunci cînd s-a trecut la restructurarea activității ei interne.— Evident, în această activitate novatoare nu a fost neglijată nici un moment eficiența economică a măsurilor luate — a spus ing. Valentin Teodorescu, mecanicul-șef al schelei. Comasările de parcuri și de baterii de cazane, de exemplu, au avut ca

scop atît reducerea numărului de posturi, dar mai ales renunțarea la o serie de utilaje și instalații a căror folosire nu era completă. Pe a- ceastă cale, anul trecut s-a diminuat valoarea fondurilor fixe ale schelei cu circa 50 milioane lei, iar în acest an cu încă 30 milioane lei.Micșorarea amortismentului, ca și grija pentru utilizarea chibzuită a tuturor mijloacelor materiale

tinuarea măsurilor de îmbunătățire a organizării conducerii producției în secții și brigăzi. La activitatea de intervenție, timpul nelucrat de către unele brigăzi este încă ridicat, ceea ce demonstrează că numărul lor este dimensionat prea larg în comparație cu necesitățile. Iată, deci, că pentru a asigura o utilizare efectivă a timpului de lucru ai întregului colectiv de muncitori și tehnicieni va trebui să intervenim și mai departe în modul cel mai hotărît posibil, prin intermediul unor alte măsuri aflate acum în faza definitivării.Ne-am notat că acest efort organizatoric nu se va limita la brigăzi și secții. El va fi continuat la nivelul schelei. S-a formulat de altfel propunerea ca schelelor petroliere mari, de talia Boldeștiuluî, care are aproape 3 000 de salariați și o rază de activitate de circa 50 km, să li se asigure „statutul" de întreprindere independentă in cadrul centralei industriale. fără a mai fi nevoie de o verigă intermediară. Continuînd ideea, șeful serviciului producție, ing. Cornel Danțov, a subliniat că numai așa va putea fi întărită activitatea de concepție din schelele petroliere, care duc în prezent lipsă de cadre tehnice și economice cu pregătire superioară. Totodată, s-ar impune să se asigure o stabilitate mai mare a producției fiecărei schele, prin repartizarea — în urma unor studii geologice detaliate — de noi locații de sonde.în discuții, s-a mai relevat că sta- ______ ~ ____________  ____ ,......... ______ bilirea și comunicarea unui număr rezultat ai întregii noastre activități restrîns de indicatori, ca sarcini............................. ■ obligatorii, a înlesnit" concentrarea eforturilor colectivului sche-
Ing. Nicolae PANTILIE

Masă rotundă
la schela de 
extracție Boldești

și bănești au influențat favorabil prețul de cost al producției. Tov. Eugen Diaconescu, șeful serviciului planificare al schelei, a relevat că, pe opt luni din acest an, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă vindută și încasată au fost reduse, față de plan, cu 20,50 lei. Principalele sortimente — țițeiul, gazele și gazolina — au devenit astfel rentabile, dotația prevăzută pentru această perioadă la activitatea de bază fiind redusă cu peste 5,2 milioane lei.— Rentabilizarea producției comparabile, a schelei este principalul economice din anul trecut și din a- cest an, a ținut să precizeze ingine- rul-șef adjunct al schelei. Nu ne vom opri însă aici. Programul nostru de acțiune este încă bogat și, pentru perioada următoare, el prevede con-
Instalații

(Continuare în

livrate la exportColectivul uzinei „1 Mai" din Ploiești a livrat la export a cincea instalație de foraj F-200. Prevăzută cu motoare de mare putere și conver- tizoare hidraulice de cuplu, instalația de foraj F-200, premiată cu medalia de aur la Tîrgul internațional de Ia Brno din această toamnă, poate fora pînă la 3 500 de metri adîncime, cu posibilități de adaptare Ia diverse condiții de șantier-straturi tari, presiuni și temperaturi ridicate. Mecanismele hidraulice, manevrate de la un pupitru de comandă, asigură o viteză sporită și o mare siguranță în foraj. Un alt avantaj al acestei instalații este că ea poate fi echipată și cu motoare electrice — fără modificări constructive — în cazul cînd se forează în șantiere electrificate. Constructorii de utilaj petrolier ploieșteni lucrează acum la fabricarea reperelor pentru alte 5 instalații de acest fel care au fost solicitate Ia export. (Agerpres)
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Dispunînd de utilaje moderne, de înaltă productivitate, constructorii intensifică ritmul 
lucrărilor pe șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier
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cu el însuși...

© Omul față în față

® Din lumea

Președintele Consiliu
lui de "Miniștri al Re
publicii Socialiste Roma
nia, Ton Gheorghe 

...Maurer, a primit marți 
la amiază pe Jaromir 
Ocheduszko, ambasado
rul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Po
lone la București, într-o

vizită protocolară de 
prezentare

La întrevedere, care 
s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a 
participat Vasile Șan- 
dru, adjunct al minis
trului afacerilor ex
terne.

Ceea ce copleșește la Pietroasele nu e atît succesiunea materială a minutelor, cît suflul acela a- parte, al fagurilor de vechime și de arome cîți s-au statornicit în atmosfera și pe coastele maiestuosului stup de piatră al Istriței subcarpatice.Am crescut într-un sat apropiat, de sub platoșa aridă a acestui masiv pre- montan, legănat de poveștile nu o dată fantastice ale bunicii — cu comori de aur, cu plete de aur, cu mere de aur — și nicicînd nu mi-a venit să cred că bogățiile paradisului ori fulgerele aurii ale Olimpu- lui pot avea o reședință mai potrivită decît scăpărarea severă a coamelor de piatră, de la orizontul nălucilor copilăriei mele.Istrița, știam noi, copiii, ne ocrotește de viscolul și frigul pustiitor al lunilor de iarnă. Sub ocrotirea masivului ce dăduse odată la iveală tulburătoarea „Cloșcă cu puii cu totul și cu totul de aur", înflorea astfel, amplu, o cosmogonie a fertilității, sub respirația căreia găseau ocrotire și putere de a înflori sau rodi, fie în grădina de sub fereastră, fie în minuscula podgorie a tatei, atît făptura delicată a leandrilor și smochinului, cît șl siluetele migdalilor.Știam că pietroasa Istrl- ță e un „deal al comorilor". Și mai știam că zuruitul metalic al puișorilor de aur ori al monedelor de argint, descoperite la scurt timp după „Cloșcă" tot la Pietroasele, se amestecase tot mai mult, de secole și secole, cu reflexele la fel de prețioase ale altei comori. Toamnă : de toamnă, răscolitoarea, dominatoarea comoară ce se revarsă vegetal ueste poalele unduioase ale Istri- ței și-a binemeritat faima unui tezaur la fel de neprețuit. Cele optsprezece ocale de aur și nestemate ale emblemei de faimă și eternitate a Pietroaselor sînt cu consecventă concurate, într-o balanță a evaluărilor stricte, de milioanele și milioanele de lei-aur pe care vita devie" îi tezaurizează atît în ca

sele harnicilor podgoreni, cît și — deopotrivă — în cataloagele de medalii ale vinurilor autohtone.Ce e drept, ai o e- zitare în a pune pe a- celași plan unicitatea cunoscutului tezaur arheologic și opera distilăriilor subtile ale podgoriei, în care natura repetă an de an aromitoarea operă biochimică a geniului său milenar. Aflate fiecare la alt pol al semnificației valorice. făcînd ca din interferența lor să iradieze o aureolă unitară, cele două „tezaure" ale comunei Pietroasele se cer deopotrivă cunoscute, deopotrivă a- preciate. Aflîndu-ne în spațioasa cramă a stațiunii viticole, momentul contemplării aurului lichid al ciorchinilor cumulează în el eforturi umane perseverente, o străveche iscusință a podgorenilor, căreia i se asociază acum e- xigențele și experimentele științelor viticulturii. Prin străduințele inginerilor, maiștrilor, altoitorilor, plantatorilor, stropitorilor, culegătorilor și vinificato- rilor. vinurile de aur ale Pietroaselor își snoresc continuu caratele, spor care în cazul „Clostii cu puii de aur" se realizează prin simpla, intensa adiționare a anilor.Stațiunea experimentală Pietroasele. în incinta căreia am zăbovit în preajma echinocțiului de toamnă, și-a trăit febra recoltelor așteptate cu emoția limpede a cercetătorului avid să știe pe cît i-au fost ' împlinite așteptările, dornic să-șî confrunte diagramele estimativului cu certitudinea cifrelor; cifre în sinul cărora sînt hotărîtoare — aici mai. mult ca oriunde — nu numai kilogramele sau litrii, ci mai întîi concentrația zahărului, tăria alcoolică, plurivalenta sî omogenitatea aromelor...Moștenită din tată în tiu. o suavă alchimie a vinurilor se bănuie a fi la Pietroasele îndeletnicirea milenară a locuitorilor. Antica
(Continuare în pag. a III-a)

9

(Agerpres)

SCENA POLITICĂ
Orientări și perspective in 
organizarea rețelei comerciale

în prezent, în întreaga țară se desfășoară o activitate susținută pentru adoptarea celor mai potrivite soluții de perfecționare a conducerii și planificării fiecărei ramuri și a economiei în ansamblu. Este firesc ca preocupări similare să existe și în domeniul comerțului. Importanța a- cestei acțiuni este ilustrată de faptul că peste 70 la sută din venitul național se repartizează pentru consum, iar prin mijlocirea comerțului socialist, populația își procură cea mai mare parte din mărfurile ce-i sînt necesare. Aceasta proporțiile însemnate vității comerciale perfecționării ei merțul trebuie să găsească răspunsurile cele mai potrivite cu privire la cît și la ce trebuie să se producă din resursele alocate aprovizionării populației, precum și în

marchează ale acti- necesitatea continui.și Co-

Alexandru SOBARU 
prim-adjunct al ministrului comer

țului interior

privința asigurării condițiilor necesare pentru ca fiecare consumator să-și poată procura într-un timp cit mai redus sortimentele pe care le dorește. S-ar putea spune că îmbinarea strînsă dintre buna deservire a consumatorilor — înțeleasă în sensul cel mai larg — și creșterea eficienței economice a comerțului reflectă conjugarea intereselor particulare cu cele generale și, de aceea, trebuie să-și găsească o materializare corespunzătoare într-un complex de măsuri privind perfecționa-
Deschidem o carte șl chiar de la primele pagini ne simțim prinși în „mrejele" ei. Din clipa aceea, nu mai există’ oprire pînă ce nu ajungem la sfîrșit. Spunem despre cartea respectivă că a fost interesantă și de aceea nu ne-am putut „dezlipi" de ea. La fel despre un film, despre o conversație, despre o întrecere sportivă spunem că ne-au atras, că ne-au p’ă- cut, jcă ine-au stîrriit in- teresu'l.. Elev&M se ocupă ore în șir cu matematica pentru că se simte atras și interesat de această disciplină. Strungarul sau minerul reiau de fiecare dată activitatea — fără să invoce „saturația" ori plictiseala— pentru că, printre numeroasele „fire" care îi leagă de întreprindere, de locul și de grupul lor de muncă, interesul pentru profesiune joacă un rol de prim rang, inginerul zăbovește îndelung asupra proiectului său, elaborînd fiecare detaliu cu migală, pentru că se simte personal interesat și angajat în această muncă,, găsind în ea un izvor de satisfacții și de răspunsuri la probleme care îl frămînt.ă.Tocmai în virtutea calității lor de a fi interesante ne atrag diferitele obiecte, sarcini sau activități, și tocmai în virtutea interesului pe care îl avem ne orientăm noi preferențial spre diferitele categorii de o- biecte și tipuri de ocupații sau activități. Interesul este— se poate spune — acea

componentă stabilă a personalității care exprimă a- titudinea sau orientarea selectivă. preferențială a a- cesteia în raport cu un domeniu sau altul de fapte, de relații sau preocupări.Spre deosebire de tendințele și impulsurile vagi, lipsite de obiect, interesul, a- semeni trebuinței, este o-

în posesie și de a-1 supune unui act de consum, ci în dorința de a cunoaște și a ne familiariza cu obiectul. Ele sînt un fel de trebuințe evoluate, de factură cultu- ral-spirituală, care furnizează motivele specifice activității de cunoaștere. Ca atare, interesele nu numai că arată sau explicitează

personalității, o valoare în a cărei cultivare este „interesat" nu numai individul, ca posesor și purtător nemijlocit al ei. dar și colectivul social, instituția sau întreprinderea cărora le aparține și în rora evolueazăDupă cum se din premisele cadrul că- individul. știe, una succesului

drelor. Iar aceasta nu se poate realiza decît în condițiile concordantei dintre exigentele și perspectivele profesiunii, pe de o parte, și zonele de aspirație și interes ale omului, pe de altă parte. Fără această confruntare și întrepătrundere între cadrele obiective ale muncii și factorii subiec-
o anu-

ESS:

UN MOBIL AL
DINAMISMULUI UMAN

rientat întotdeauna spre un anumit obiect. El este interes pentru ceva anume, de pildă, interes pentru artă, știință, construcție, pentru o anumită muncă productivă și se caracterizează printr-o concentrare stabilă, de lungă durată a atenției și a gîndirii noastre asupra domeniului respectiv, în vederea pătrunderii „tainelor" lui. în același timp, spre deosebire de trebuințe, îndeosebi de trebuințele materiale, interesele se traduc nu atît în dorința de a lua obiectul

opmii de dr. Pantelimon GOLU

direcția în care „merg" preferințele omului, ci. devenind motive ale activității, ele dinamizează și mobilizează persoana în direcția realizării efective a preferințelor. Ele devin, alături de aptitudini, o altă forță motrică esențială a

acțiunil de organizare științifică a producției și a muncii o constituie eliminarea „migrărilor profesionale". asigurarea stabilității omului la locul său de muncă, ceea ce presupune o judicioasă selecție și orientare profesională a ca-

potențiali sau actuali — ai personalității, nu avem garanția stabilității și a performantei ridicate în muncă. Interesul reprezintă un moment intern sine qua non al raportării omului la muncă și a muncii la om.Opera de educare a interesului nu este de loc una ușoară. în primul rînd datorită faptului că. în evoluția personalității, interesele se pot interfera frecvent cu pseudointeresele. De obicei, interesele presupun o îmbinare armonioasă

între procesele intelectuale și cele afective, între gîn- dire și substratul ei emoțional, în vreme ce pseudo- interesele sufăr demită unilateralitate, provenită din absente, fie ponentei afective, fie a componentei intelectuale. Așa. de pildă, un elev, în- sușindu-și pe deplin. — la modul intelectual — semnificația sarcinilor care îi stau în față, poate foarte bine să ajungă la conștiința datoriei și a obligației sale școlare, obținînd rezultate bune sau foarte bune la disciplinele respective. Putem noi spune că, avînd succes la învățătură, elevul are, implicit, și interes pentru disciplinele respective ? Nu, pentru că, la o cercetare mai atentă, descoperim că în spatele succeselor se află doar voința su- praîncordată, motivată de obligație, dar nu și de a- tracția, înclinația afectivă către acea sferă de preocupări. Lucrurile se pot însă petrece si invers. Vizi- tînd un atelier sau o secție dintr-o întreprindere ori relatîndu-i-se. pur și simplu. despre ceea ce se face acolo, un tînăr poate încerca sentimentul de atracție pentru munca de strungar, de lăcătuș sau de electrician, pe care o si decretează ca fiind interesantă. Putem spune că, în virtutea entuziasmului care l-a cuprins subit pe tînăr. a- cesta are deja gata format
(Continuare 
în pag. a VXI-a)

a COm-

rea organizării. Analiza experienței comerțului din țara noastră și a comerțului mondial, precum și consultările organizate de Ministerul Co- . merțului Interior cu un număr mare de specialiști din comerț, permit să se desprindă cîteva direcții de orientare în acest sens, deși definitivarea cadrului general de măsuri comportă încă o examinare aprofundată.Necesitatea diversificării formelor de organizare se desprinde ca o trăsătură esențială în procesul de perfecționare a comerțului. Această orientare decurge în mod firesc din caracteristicile diferitelor produse, ceea ce predetermină un circuit diferit al mărfurilor de la producător la consumator ; ea este determinată, de asemenea, de procesul continuu al diversificării fondului de mărfuri și a cererii populației. în aceste condiții, este greu de presupus că o singură formă organizatorică, ce s-ar generaliza pe întregul comerț socialist din tara noastră, ar putea răspunde în mod satisfăcător necesității formării unei game largi de sortimente în magazine și a stabilirii unui traseu rational al mărfurilor.în cadrul perfecționării organizării comerțului cu amănuntul, lărgirea participării la desfacerea mărfurilor a mai multor sisteme comerciale apare, de asemenea, evidentă, atît ca-un factor de emulație în diversificarea rețelei comerciale, cît și în vederea realizării unui contact nemijlocit al întreprinderilor producătoare cu consumatorii. în prezent, circa 88 la sută din volumul total al desfacerilor de mărfuri cu amănuntul se realizează prin sistemul Ministerului Comerțului Interior și prin Centrocoop iar restul prin alte sisteme comerciale. Se întrevede posibilitatea ca, în ani, vînzările de mărfuri prin sisteme decît Comerțului să ajungă la este vorba, UCECOM, valorificarea legumelor și fructelor, Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Alimentare etc. între altele, este prevăzut ca Ministerul Industriei Ușoare să construiască un număr de magazine specializate pentru desfacerea confecțiilor.In profilarea unităților comerciale cu amănuntul, diversitatea de soluții apare, de asemenea, indicată. La produsele alimentare, care se caracterizează printr-un sortiment relativ simplu, dar de solicitare zilnică, nespecializarea constituie orientarea principală, deoarece oferă condițiile necesare pentru ca înlăuntrul ace-

cîțiva alte cele ale Ministerului Interior și Centrocoop circa 20—25 la sută ; în principal, de Departamentul pentru

(Continuare în pag. a Il-a)

de Etienne GILBERT
publicist francez

Prin dispariția Iul Salazar de pe scena politică, regimul instaurat la Lisabona cu . peste 40 de ani în urmă are de înfruntat o gravă criză. Autoritatea dictatorială a lui Salazar reușise să mențină omogenitatea forțelor reacționare care au sprijinit ascensiunea sa la putere : bancheri și latifundiari, militari și clerici. Dar această omogenitate tinde să se spulbere. Cu toate că autoritățile s-au străduit să dea impresia unanimității în căutarea și alegerea unui succesor în funcția de președinte al Consiliului, o serie de divergente profunde au opus — și continuă să opună — diversele fracțiuni politice care caută să-și asigure un loc preponderent în conducerea treburilor statului.Promovarea lui Marcelo Caetano (cu toate că în ochii anumitor șefi militari acesta nu trece drept cel mai bun garant al „salazarismului fără Salazar") nu pare să producă o modificare a statu-quo-ului politic, cel puțin în viitorul imediat. Principal teoretician al statului corporativ, Caetano și-a .asumat, în 1947, conducerea Uniunii naționale, singurul partid autorizat în Portugalia. în 1955 a fost numit ministru pentru problemele președinției, devenind a treia personalitate oficială a țării. Tn 1959 a părăsit. în mod discret, guvernul în favoarea rectoratului universității — și atunci se spunea că devenise prea puternic pentru a mai primi alte încurajări din partea lui Salazar.Dispariția Iui Salazar creează, totuși, o situație nouă, ea deschizînd în fața opoziției largi posibilități de acțiune politică. In urma apelului la „ofensivă pe toate fronturile", lansat de Partidul Comunist Portughez, sute de personalități reprezentînd diferite curente ale mișcării democratice au adresat petiții șefului statului, amiralul Americo Thomaz. în ele sînt exprimate două revendicări fundamentale : 1) recunoașterea libertății de exprimare, de întrunire, de manifestare și de asociere ; 2) dizolvarea poliției politice (PIDE, principal instrument de reprimare) și eliberarea deți- nuților politici.în fine, toate forțele de opoziție cer organizarea de alegeri libere și măsuri care să permită o adevărată democratizare a vieții politice. Or, presiunea populară, dacă se exprimă cu suficientă forță, este singura în stare să imprime, pînă la urmă, un nou curs în politica tării.
(Continuare în pag. a VIII-a)

Telegrame
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Federative a 

Braziliei, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. a transmis o 
telegramă de felicitare președintelui acestei țări, Arthur 
da Costa e Silva

în telegrama de răspuns, președintele Braziliei a 
mulțumit cordial pentru felicitările transmise.
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SANITAR-SUFERIND DE

• Soții Maria și Bogdănești, județul
vizi- data con-

sute ma- cir-

zadar. In 1968 — 
e puțin și trece și anul acesta.

fenomene neprincipiale". Care măsuri, ce fel de măsuri, ce fel de fenomene — rămîne să ghicim. Pentru un astfel de răspuns, care nu spune aproape nimic, trebuia să așteptăm — și noi, și semnatarii sesizării respective,— trei luni și jumătate ?

loan CONȚESCU
str. N. Bâlcescu — 35 — Buzău

TIMIDITATE CRONICĂ
sociale. Un mare de muncitori, in- tehnicieni, ■ func- gospodine, pre- medici, animați de

Carnații Sesizări • Răspunsuri

cal, nici de la consiliul sindical al municipiului — „n-a observat", pare-se, situația, n-a luat vreo măsură de îndreptare. In același oraș, multe alte unități sanitare nu fuseseră tate niciodată de la alegerii echipelor de trol obștesc sanitar.La București, echipele de control obștesc din cadrul unor întreprinderi ca „Tricotajul Roșu". „Tînăra Gardă" și altele n-au efectuat, în aproape opt luni, decît 1—2 controale. Ce e- ficiență poate avea o astfel de „activitate", cum apără ea interesele obștești ? In- cercînd să descifrăm, cu responsabilii unor echipe, cauzele care i-au determinat să nu acționeze, a reieșit limpede că, în asemenea cazuri, slaba organizare se împletește cu lipsa aproape totală de sprijin și control din partea forurilor sindicale pe diferite trepte, incit și bruma de activitate desfășurată la început este lăsată în părăsire, ea fiind lipsită de cel mai elementar imbold și de o minimă satisfacție. Se poate mulțumi oare cineva numai cu faptul că, la un moment dat, intr-un proces verbal a fost înscrisă, ca o acțiune pozitivă, alegerea unor echipe de control obștesc sanitar ?Problema, esențială a controlului obștesc sanitar o constituie orientarea permanentă spre aspectele primordiale ale deservirii și obținerea unei înalte eficiente prin propunerea și urmărirea aplicării unor măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea lipsurilor semnalate. In repetate rînduri, presa, organele sindicale teritoriale șl centrale au subliniat necesitatea de a se acorda atenția cuvenită, de către conducerile unităților sanitare, sesizărilor și propunerilor făcute de controlul obștesc. Cu toate acestea, ni se re-

încă din 1960, controlul obștesc a cuprins unitățile medico-sanitare și de prevederi , număr gineri, ționari, cum și dorința de a fi utili societății, dedică din timpul lor liber cîteva ore pe săptă- mînă pentru a participa la îmbunătățirea activității a- cestui sector de deservire atît de solicitat de cetățeni. Acești mandatari obștești, reprezentanți ai intereselor populației, aleși în adunări generale și conferințe sindicale, au controlat de spitale, policlinici, ternități, preventorii, cumscripțîi, farmacii, stațiuni balneo-climaterice, contribuind la ridicarea nivelului deservirii sanitare prin mai judicioasa programare a consultațiilor și analizelor, folosirea instrumentarului, ridicarea calității alimentației, respectarea regulilor igienico-sanitare, îmbunătățirea stării localurilor și multe altele. Vi- zitînd o seamă de unități medico-sanitare și exami- nînd îndeaproape procese- verbale ale echipelor de control obștesc, ni se dezvăluie o bogată gamă de preocupări și inițiative. Dar considerăm că nu atît enumerarea lor are însemnătate, cît concluzia care se desprinde și anume : atunci cînd controlul obștesc e făcut cu dragoste și devotament, cînd descoperă și sesizează cu operativitate lipsurile ce apar, urmărind, prin propuneri concrete, remedierea lor, acesta își dovedește din plin rațiunea de a fi și eficienta.Discuțiile avute cu unii reprezentanți ai consiliilor sindicale teritoriale, cu conducători ai unor unități medico-sanitare și cu membrii unor echipe de control obștesc, cît și participarea la consfătuirile de lucru., ale echipelor, organizate recent în municipiile București și Arad, ne-au permis sa- constatăm' câ,’:'pe-.lîrigă-- -. lateazâ cazuri-.în care su- rezultatele pozitive obținu- ' gestii și propuneri pe deplin realizabile fie că sînt traduse în fapt, numai după ce observațiile sînt repetate de mai multe ori. fie că nu se iau deloc măsuri. Este oare de crezut că la spitalul TBC „Dr. Baltazar" nu au existat, timp de 1 an, „condiții" pentru repararea sau înlocuirea unei piese care să permită buna funcționare a spălătoriei, sau că la circumscripția Otopeni nu se poate obține o legătură telefonică în timpul nopții, pentru eventuale cazuri grave ? Alteori — cînd problemele în discuție depășesc competenta conducerilor unităților vizate — trimiterea propunerilor formulate către forul superior este tărăgănată neîngăduit de mult Efectul imediat, nedorit, al acestei atitudini fată de sesizările controlorilor obștești este demoralizarea celor cu inițiativă, dornici să-și a- ducă contribuția la îmbunătățirea activității acestui sector de deservire și. bineînțeles, frustrarea pacienți- lor de. unele avantaje sau comodități. Desigur, defecțiunile se datorează, în primul rînd, organizațiilor sanitare teritoriale, care nu iau măsuri de valorificare

rezultatele pozitive obțiriu- te, în acest domeniu mai persistă încă unele deficiente care se cer grabnic înlăturate. Unele neajunsuri rezidă în înțelegerea limitată a rolului controlului obștesc, altele în subaprecierea acestuia atît de către organele sindicale teritoriale, cît și de cele sanitare. Sînt comitete sindicale care, o dată cu alcătuirea echipelor de control obștesc, consideră că s-au achitat „onorabil" de sarcina ce le revenea. Nimeni nu șe mai interesează dacă echipele sînt instruite, dacă ies pe teren sau își fac datoria. Existenta lor este pur și simplu ignorată, deși organizarea, îndrumarea și conducerea controlului obștesc, care are un larg caracter educativ și preventiv, trebuie să constituie o activitate permanentă, o preocupare de ordin major a sindicatelor. La IPROFIL— Arad, de pildă, în toamna trecută a fost aleasă o echipă de control obștesc căreia i s-au dat în răspundere cîteva farmacii. Nici după ce a trecut aproape un an, echipa nu efectuase măcar un singur control. Totuși nimeni, dar absolut nimeni— nici din comitetul sindi-
(Urmare din pag. I)luiași magazin, cumpărătorii să găsească, pe cît posibil, aproape toate produsele alimentare necesare. Su- permagazinele și băcăniile tind să materializeze această orientare. Se are în vedere ca în toate superma- gazinele ce se construiesc în diferitele cartiere de locuințe, să se desfacă, în condiții adecvate acestor unități, carne; legume-fructe; pline, produse care pînă acum s-au desfăcut mai ales prin magazinele specializate. Această ofertă polivalentă este avantajoasă pentru consumatori și, în același timp, eficientă sub aspect economic. De asemenea, se are în vedere extinderea vînzării prin aceste unități a unor mărunte de uz gospodăresc.niile urmează să completeze rețeaua comercială pentru desfacerea produselor alimentare.în schimb, specializarea rețelei comerciale cu amănuntul apare indicată la . produsele electrotehnice de uz gospodăresc (aparate de radio, televizoare, mașini de spălat rufe, frigidere etc.), ținînd seama atît de caracterul periodic al cererii, cit și de necesitatea informării cumpărătorilor asupra condițiilor tehnice de utilizare. La confecții, complexitatea sortimentală și periodicitatea cererii justifică organizarea unor raioane în cadrul marilor magazine universale, paralel cu organizarea unor magazine specializate.Creșterea aportului marilor magazine universale la realizarea volumului de desfacere cu amănuntul se înscrie, de asemenea, ca o acțiune necesară pe linia diversificării rețelei comerciale. Aceste unități prezintă o serie de avantaje deosebite : concentrează un fond de mărfuri foarte variat șj, prin aceastș, ușurează procurarea de către consumatori a sortimentelor dorite ; prin

Su-Se

articoleBăcă-

a sugestiilor și propunerilor (deși instrucțiunile Ministerului Sănătății sînt clare în această privință). Dar este neîndoielnic că situația ar fi mult îmbunătățită dacă în această direcție s-ar simți intervenția promptă, energică și o- perativă a forurilor sindicale.Realizarea unei înalte e- ficiențe a controlului obștesc este legată și de alte laturi. Este vorba, în primul rînd, de conținutul sesizărilor. Am consultat Un mare număr de procese verbale, în care controlorii obștești consemnau aspectele întîlnite. Unele e- chipc. bine instruite, s-au orientat către ceea ce era esențial pentru bunul mers al deservirii. Altele însă — și nu puține la număr — neglijează să semnaleze tocmai neajunsurile cele mai importante pentru pa- cienți, mărginindu-se doar la cîteva observații de ordin gospodăresc, mai mari sau mai mărunte, ca de pildă : „lipsește un geam", „trebuie înlocuit covorul" etc., care își au si ele importanta lor. Totuși, prin modul cum au fost concepute, ar fi de așteptat ca echipele de control obștesc să se facă ecoul tocmai al acelor sesizări cu frecventă mai mare, de o ftmsiderabilă importantă pentru pacienți, legate de organizarea asistentei medicale. de atitudinea personalului.Slaba lului în tare seunor carențe în organizarea și componenta echipelor. Sînt multi oameni inimoși. cu inițiativă, care doresc să-și aducă contribuția la îmbunătățirea activității acestui sector, dar nu o pot face din simplul motiv că efectuarea controlului în unitățile sanitare presupune cunoștințe de specialitate, pe care ei nu le posedă. Bine, bine — sj-ar putea spune “ dar din fiecare echipă face parte. în mod obligatoriu, Intr-adevăr, instrucțiuni, însă, multi ..arondați"control obștesc se eschivează de la această îndatorire sau pur și simplu refuză să participe. In acest caz, echipele se află în. fața a două alternative: ori ies pe teren fără medic (și a- tunci eficienta controlului este redusă), ori nu mai ies deloc (cum se întîmplă a- desea). Este evident că, oricare ar fi soluția aleasă, controlul obștesc nu-și a- tinge scopul.Din toate cele de mai rezultă, neîndoielnic, că tivitatea controlului ștesc poate constitui sprijin efectiv pentrucare lucrează în domeniul deservirii sanitare numai cu condiția ca forurile sindicale s-o organizeze și s-o îndrume temeinic, veghind totodată ca sugestiile și propunerile judicioase. făcute cu competentă și autoritate de mandatarii obștești, să fie a- plicate neîntîrziat de către cei care poartă răspunderea bunului mers al treburilor în acest sector.

eficientă a contro- unele unități sani- datorește însă și

și un medic, așa scrie în în realitate dintre medicii echipelor de

o Cu un an și jumătate in urmă, edilii orașului Cîmpulung, județul Argeș, au contractat cu trustul local de construcții executarea lucrărilor de canalizare pe strada „16 Februarie", unde au fost construite o seamă de locuințe noi. S-a lucrat mult, s-au săpat șanțuri adinei, au fost introduse tuburile de canalizare și apoi lucrările au fost sistate subit. Conductele sînt prea mici (doar 400 mm diametru) față de necesitățile cartierului — și-au dat seama — după un foarte elementar, dar foarte tîrziu calcul — instalatorii. „Mai bine mai tîrziu decît niciodată 1" se scuză ei acum cu candoare. Se preconizează două soluții : 1) înlocuirea conductelor actuale cu altele mai mari sau 2) introducerea unei a doua conducte, paralele. Aplicarea oricăreia din aceste soluții presupune cheltuieli suplimentare. Și ar trebui să presupună și o răspundere suplimentară !
Ion PESCARU
str. 16 Februarie nr. 26 Cîmpulung, 
județul Argeș

e O amplă sesizare, primită Ia redacție, la finele lunii mai a.c., de Ia Orșova, ne aducea la cunoștință unele fapte dăunătoare bunului mers al activității serviciului de expertiză medicală a capacității de muncă din această localitate. Am înaintat, la 31 mai, această sesizare Ministerului Muncii, pentru cercetări și măsuri. Rezolvarea acestei sesizări a durat nici mai mult nici mai puțin decît trei luni și jumătate, încălcîndu-se serios termenul legal. Iar rezultatul, comunicat redacției de către Direcția generală a asigurărilor sociale din acest minister, este următorul : „S-au luat măsuri corespunzătoare pentru ca în viitor să nu se mai întîmplc asemenea

• Povestea de față își are începutul în anul 1966. O comisie de experți sosiți la fața locului a efectuat cercetări și a întocmit un referat în care se demonstra necesitatea reparării urgente a imobilului din str. N. Bălccscu 35, în plin centrul orașului Buzău. După referat au urmat aprobările necesare de la edilii orașului, apoi s-au alocat fonduri, s-a fixat termen de execuție. A trecut anul, dar nu s-a făcut nimic. în 1967 — alte referate, alte aprobări._ alte termene, altă scriptologie în același refren. Mai
Constantin Obreja din comuna ___o_____ v._, „____Vaslui, ne-au semnalat cu cîtva timp în urmă că medicul comunei, Costel Covaser nu-și îndeplinește cum se cuvine îndatoririle profesionale, nu răspunde cu promptitudine la solicitările cetățenilor. Sesizarea a prilejuit cercetări din partea direcției sanitare județene, care — după cum ne informează — s-au soldat cu măsuri eficiente (printre care sancționarea medicului neglijent) pentru îmbunătățirea asistentei medicale în comună. Să nădăjduim că măsurile luate nu vor mai oferi cetățenilor prilejul unor noi sesizări în această privință.

o Sint un pasionat iubitor al drumeției. Ca și anii trecuți, am pornit și în vara aceasta, împreună cu familia, la drum prin tară, avînd în buzunar bilete de călătorie în circuit pentru clasa a doua Ia trenuri accelerate. La 31 august, noaptea, am ajuns în gara Mărășești, de unde urma să ne continuăm drumul, cu acceleratul, spre Botoșani. Am cumpărat, de la casieria stației, trei tichete de rezervare a locurilor și ne-am urcat în tren, la vagonul nr. 11. Dar, spre mirarea noastră, locurile rezervate, pentru care achitaserăm o taxă specială suplimentară, nu erau în compartiment, pe bancă, ci... pe culoar. în picioare ! Curat „locuri rezervate" ! De fapt, această practică, de a încasa bani pentru un confort care nu-ți este asigurat, miroase a lucru necinstit. Are cnvintui Ministerul Căilor Ferate, căruia îi pot pune la dispoziție tichetele cu pricina.
Dumitru PAȘA
str. Eftimie Murgu 19 — Reșița• Mai de mult, in cadrul unei adunări populare, am hotărît să ne electrificăm comuna (Dragodana- Dîmbovița). Am pus cu toții mină de la mină și am adunat banii necesari. Am plătit toți, dar de avantajele curentului electric beneficiază astăzi numai cîțiva ; firul electric a fost tras doar pe șoselele pe care locuiesc notabilitățile comunei. E drept să fie așa ? Rămîne să aprecieze consiliul popular județean.

Ion I. DOBR1CA
comuna Dragodana, județul Dîmbovița

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

posibilitățile șl producție exis- locală este încă

Noul hotel din orașul lași Foto : Agerpres
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George POPESCU

volumul mare de activitate și prin spațiile de depozitare de care dispun, permit o legătură directă cu fabricile producătoare de bunuri de consum, cu toate avantajele ce decurg din aceasta. Personalitatea acestor magazine este marcată prin structura mărfurilor desfăcute, de regulă produse de masă. Pentru ilustrarea eficientei economice a acestora, este suficient să amintim că desfacerile pe m. p. sală de vînzare la magazinele universale „Victoria" și „București" sînt de 90—100 mii lei, față de

REDUCERI
LA „TÎRGUL

arde re-ne

Ministerul Comerțului Interior organizează între 7 octombrie—2 noiembrie a. c. „Tîrgul de toamnă". în a- ceastă perioadă, magazinele de textile-încălțăminte din întreaga țară oferă cumpărătorilor o gamă largă de ticole specifice sezonului toamnă-iarnă cu prețuri duse pînă la 30 la sută.Vitrinele magazinelorîmbie cu confecții, țesături și tricotaje, cu articole de galanterie, cu încălțăminte și obiecte de marochinărie de sezon. Care sînt produsele la care se aplică reducerea prețului de vînzare în această perioadă ?Confecțiile — raglane și pardesie din țesături din bumbac în amestec cu fibre poliesterice și din lină pură
drează tot pe linia perfecționării organizării rețelei cu amănuntul.In ce privește comerțul cu ridicata, preocupările de perfecționare a organizării sint îndreptate, în primul rînd. Spre rezolvarea problemelor privind circuitul cel mai rațional al mărfurilor de la producător la consumator, mărimea optimă ă depozitelor și raza de activitate a acestora. $i în acest caz, punctul de plecare în soluționarea problemelor ridicate îl constituie luarea în considerare a caracteristicilor diferitelor mărfuri.

sb

DE
PRETURI
TOAMNA"

în amestec; canadiene-saule, scurtele, hanoracele din țesături de bumbac și în a- mestec cu fibre poliesterice, sacourile și .scurtele din țesături de lină.în pas cu moda, în acest sezon, sînt și confecțiile pentru femei și adolescente. Ne referim îndeosebi la raglane și pardesie, canadiene, scurte și hanorace, laioare, bluze și fuste din diverse țesături, rochii și două piese din lină, pantaloni.Sectorul tricotaje prezintă și el o gamă diversă de ciorapi la prețuri reduse. în completare, putem cumpăra, la prețuri mai scăzute, încălțăminte din piele, din înlocuitori și din cauciuc, precum și cravate, pălării, bascuri, fulare, batiste, poșete, genți etc.
1 la sută. Sînt posibilități - de extindere a livrărilor directe și la aceste produse.în ce privește dimensionarea depozitelor pentru comerțul cu cata la produsele nealimentare, degajă necesitatea creării unor tăți de mare capacitate și cu o de activitate interjudețeană, aceasta se asigură formarea sortiment variat de mărfuri, ceea ce este mai greu de realizat în cadrul unor depozite mici. Se evită, în același timp, pulverizarea stocurilor din

ridi- se uni- rază Prin unui

Orientări și perspective
în organizarea rețelei comerciale

cea de 32 mii lei desfacere pe m.p. sală de vînzare la magazinele nealimentare de dimensiuni mici din sistemul M.C.I. In lucrările de perspectivă elaborate de Ministerul Comerțului Interior se are in vedere realizarea treptată a unei rețele de mari magazine universale, ce vor fi amplasate in centrele urbane din țara noastră. Sînt în curs de elaborare documentațiile tehnico-economice pentru unitățile a căror construcție urmează să înceapă anul următor. Promovarea formelor rapide deservire, folosirea fit mai cientă a spațiilor comerciale, examinarea sistemului nai etc. sînt acțiuni r;
de efi- re- 1 informațio- !are se înca-

Experiența comerțului mondial evidențiază două tendințe paralele : extinderea pe cît posibil a livrărilor directe fabrică-magazin, inclusiv la mărfurile nealimentare, și concentrarea stocurilor în mari depozite cu ridicata, a căror rază de activitate se suprapune, în unele cazuri, cu întregul teritoriu al tării. La noi, livrările directe fabrică-magazin însumează circa 42 la sută din fondul de mărfuri alimentare destinat aprovizionării populației și se estimează că, în anii următori, s-ar putea a- junge la circa 50 la sută. La mărfurile nealimentare, livrările directe fabrică-magazin reprezintă circa 12 la sută din fondul de mărfuri respectiv, din care la confecții numai

comerț, creîndu-se posibilitatea ca același volum de desfacere să se realizeze cu un volum de stocuri mai mic. economia noastră fiind astfel degajată de eforturi materiale suplimentare în acest domeniu. Stocul din comerț (amănuntul și ridicata) este de circa 100 zile de desfacere, ceea ce înseamnă că reducerea cu o singură zi a acestuia echivalează cu economii de circa 230 milioane lei. Marile depozite se dovedesc eficiente și sub aspectul investiției specifice, și în procesul de exploatare. Astfel, la un depozit de textile-încălțăminte de 5 000 m.p.. costul pe m.p. revine la circa 2 100 lei. în timp ce la un depozit cu același profil, dar cu o

în județul Suceava — ca pretutindeni în țară — s-au ridicat în ultimii ani noi cartiere de locuințe, numeroase edificii social-culturale, s-au refăcut și modernizat sute de kilometri de drumuri și șosele. Numărul apartamentelor construite din fondurile statului se cifrează la peste 7 000, iar al caselor ridicate din fondurile- /proprii ale populației desla orașe si/sate la circa 25 000, -.Alte construcții -prind contururi în prezent, materializînd sarcinile actualului cincinal.Evident, volumul sporit al construcțiilor în județ și contribuția tot mai mare în materiale de Construcții cerută industriei locale au făcut ca producția acesteia să crească an de an. Cele șase întreprinderi avînd secții cu profile diverse oferă șantierelor o gamă variată de materiale : cărămidă, var, prefabricate din beton, binale de lemn și metal, mozaic, cahle de teracotă, produse de balastieră, de carieră etc. Materialele de construcție realizate în întreprinderile de la Suceava, Vatra Dornei, Cîmpulung, Gura Humorului, Rădăuți și Fălticeni reprezintă peste 15 la sută din volumul total al producției industriei locale, acest sector cu- prinzînd circa o treime din numărul total al salariaților.Spre a-și putea îndeplini sarcinile sporite ce-i revin, s-au luat măsuri pentru valorificarea superioară a resurselor locale, pentru dezvoltarea capacităților, mecanizarea lucrărilor și diversificarea producției. Datorită unor astfel de măsuri, numai fabrica de cărămizi din Dornești și-a sporit producția cu peste un milion de cărămizi anual; alte două milioane au fost realizate peste prevederile planului la Fălticeni. Gura Humorului și Suceava. Față de anul trecut, sporurile de producție ce se vor realiza la produsele de carieră vor însuma circa 150 000 tone. Măsuri eficiente pentru mecanizarea și dezvoltarea ■ extracției balastului s-au luat, de asemenea, la Pojorîta, Suceava și Fălticeni; a crescut simțitor volumul producției de prefabricate din beton, cahle de teracotă, s-a dublat producția de binale din lemn și metal.
suprafață de 12 000 m.p., costul pe m.p. se reduce la circa 1 470 lei. Cheltuielile de exploatare la depozitele mari sînt cu circa 20—30 la sută mai mici comparativ cu depozitele de capacitate redusă. Deci, orientarea spre mari depozite de mărfuri nealimentare îmbină în mod corespunzător cerințele aprovizionării populației cu realizarea unei activități comerciale eficiente. Pe baza acelorași considerente, apare justificată și organizarea unor întreprinderi interjudețene pentru comerțul cu ridicata de produse nealimentare, raza unui județ fiind prea mică pentru a asigura, concomitent, un sortiment de mărfuri variat și un volum de activitate eficient sub aspect economic.Acțiunea de perfecționare a conducerii și planificării comerțului este nemijlocit legată de gramului de măsuri ferința Națională Buna desfășurare a merciale depinde și direcțiilor generale din cadrul nisterului ; ele funcționează pe principiul iar în unele forma ceea ce ar asigura o. legătură operativă cu centralele industriale din sectorul bunurilor de consum. Este absolut necesar ca activitatea noastră să se desfășoare în strînsă colaborare cu cea a comitetelor executive ale consiliilor populare, care asigură îndrumarea și coordonarea activității comerciale în profil teritorial, prin direcțiile comerciale județene. Din împletirea eforturilor pe plan, central cu cele pe plan local, trebuie să rezulte măsuri eficiente pentru îmbunătățirea continuă a a- provizionării si deservirii populației, comerțul făcînd toate eforturile pentru îndeplinirea 15 n-v”' fnerior a importantului rol ce-i revine.

aplicarea pro- stabilit de Con- a partidului, activității code activitatea mi-gestiunii economice proprii, viitor, potrivit necesitățiloi, vor putea fi organizate sub unor centrale comerciale,

Totuși, față de capacitățile de tente, industria departe de a satisface cerințele beneficiarilor. Tovarășul ing. Nicolae Lazăr, directorul Direcției industriei locale din Suceava, ne informa că, Ia începutul acestui an. diferiți beneficiari din țară au depus un. mare tțumăr ..de comenzi. Neavînd capaci- tățeu ri.ăceș'ără,.întreprinderile'njdus- 'tiifâ locale au refuzat să în’theie contracte. Refuzurilor li s-a adăugat neonorarea unora dintre comenzile acceptate. întreprinderile „Pro- ducția“-Suceava și „Rarăul“-Cîm- pulung, de pildă, au rămas în restanță, în opt luni, cu peste 2 000 m.p. binale din lemn. Nerealizări s-au înregistrat și la alte produse, ce trebuiau livrate de către unități din Gura Humorului și Vatra Dornei.Care sînt cauzele acestei situații ?E de-a dreptul paradoxal să cons- tați că la direcția de industrie locală nu există încă o evidență precisă a necesarului de materiale și a beneficiarilor din județ. Urmarea acestei necunoașteri : producția unora dintre materialele de construcții nu a fost coordonată și dirijată spre sortimentele cele mai cerute, ea dezvoltîn- du-se la întîmplare. Bunăoară, unitățile constructoare și comerciale din județ solicită anual circa 60 milioane de cărămizi și 2 milioane cahle de teracotă. Industria locală oferă însă abia 7 milioane de cărămizi și 350 mii cahle. Intr-un mod asemănător stau lucrurile și în privința produselor de carieră și balastieră. Or, județul Suceava numai de rezerve de argilă și de piatră exploatabilă în cele mai variate condiții nu duce lipsă. Dimpotrivă, aceste resurse constituie aici o mare bogăție.Cum arătam mai sus, planulCum aratam mai sus, planul pe opt luni nu a fost îndeplinit, între altele, la binale din lemn. Surprind, în acest context, două amănunte : la direcția industriei locale am aflat că planul la binale nu s-a realizat din lipsă de... comenzi; în același timp, ing. Aurel Moldoveanu. directorul trustului de construcții, ne informa că — potrivit planului central de repartiții — se .aduc circa 15 000 m.p. binale de la Bacău. De ce se întîm- plă așa ? Ne lămurește ing. Nicolae Lazăr : „Comitetul executiv al fostului sfat popular regional Suceava a dispus, în 1967, ca trustul de construcții să comande necesarul de binale marilor unități aparținînd Ministerului Economiei Forestiere, industria locală urmînd să execute, doar comenzile ocazionale, cele de mică serie și unicatele. Noi am cerut comitetului executiv actual să anuleze această dispoziție... Numeroase greutăți întîmpinăm și din partea O.A.D.-uIui. Deși are obligația definitivării contractelor — atît cu beneficiarii, cît și cu furnizorii — acesta nu reușește să acopere în întregime specificațiile și asigurarea cu materii prime. în semestrul I de pildă, O.A.D. nu a emis ordine de livrare pentru 2 664 m.p. binale. Urmarea : au fost necesare peste 200 de deplasări'în țară spre a rezolva practic aceste sarcini, care, în fapt, nu ne reveneau. Iată de ce propun ca grupul de salariați afectat aprovizionării industriei locale . să treacă în cadrul direcției noastre cu fond de salarii și ca număr mediu scriptic, spre a nu mai apela la intermediari. Numai astfel, cred eu. vom spori operativitatea în aprovizionare, gurarea comenzilor, vom evita tualele gîtuiri de producție."Argumentele interlocutorului tru sînt reale, valabile, dar... incomplete. La întreprinderea „Producția"- Suceâva, am aflat că nu de comenzi se duce, lipsă, ci de cherestea pentru binale. Ca urmare a aprovizionării neritmice, a umidității mari a lemnului, întreprinderea are frecvente goluri de producție, nu-și realizează planul. Tov. Arnold Salpeter. contabilul șef al unității, ne relata că trustul de construcții a introdus acțiune prearbitrară pentru daune privind nelivrarea binalelor, la C.F.R. se plătesc penalizări pentru anulări de vagoane. Iată, așadar, și alte cauze, a căror remediere se impune de urgentă.Nerealizarea planului la prefabrj-

asi-ac-nos-

cate din beton este motivată prin lipsa de ciment. Firește, nu poate fi ignorat modul defectuos în care fabrica din Turda. își aprovizionează beneficiarii, dar aceasta nu explică decît parțial restanțele din plan. Vi- zitînd secția de prefabricate, a întreprinderii din Gura Humorului, rămii pur și simplu uimit .de modul rudimentar,,în. care, se lucrează aici. Așa zis‘y.1. „piiiigorj . de .prefabricate este, .in îritregime : situat... .sub cerul liber, întreg procesul de lucru se execută manual, iar atunci cînd plouă — și la munte plouă des — lucrul stagnează, produsele proaspăt turnate sau cele în fază de turnare se degradează,Lipsurile relatate sînt, evident, cunoscute și de comitetul executiv al consiliului popular județean provizoriu. S-au luat chiar unele măsuri, dar traditcerea lor în viață este tărăgănată. La Vatra Dornei, tov. Gheor- ghe Chlrilescu, conducător tehnic al întreprinderii „Cheile Dornei", ne informa că la începutul anului s-au a- probat aproape 5 milioane lei pentru extinderea, mecanizarea și sistematizarea carierei Dornișoara. Cum era și firesc, pentru executarea lucrărilor s-a apelat la trustul local de construcții, de altfel principalul beneficiar ăl produselor de carieră. Acesta a amînat nejustificat, timp de peste 6 luni, acceptarea contractului și apoi începerea lucrărilor. La intervenția hotărîtă a comitetului executiv, a fost rezolvată chestiunea— ne informează vicepreședintele Gavril Moroșan. Ținînd totuși seama că, de obicei, la 1 noiembrie aici ninge și practic nu se mai pot turna betoane, nu ne rămîne decît să regretăm că „lămurirea" trustului a trebuit să dureze atîta.în ce privește celelalte probleme, rezolvarea lor nu depinde numai de organele locale. „Se simte nevoia— ne-a mai spus tov. Moroșan —unui sprijin mai larg din partea organelor centrale. Bunăoară, Ministerul Industriei Construcțiilor trebui “ ...............................resat, locale Considerăm., de asemenea, necesară revizuirea de către C.S.P. și M.E.F. a sistemelor de calculare și acordare a numărului mediu scriptic, precum și a fondurilor de salarii în ramura materialelor de construcții. O reașezare a acestora nu ar diminua economiile la prețul de cost, cum se crede în general ; în schimb, ar înlătura reținerile actuale privind sporirea sarcinilor de plan. Cerem, de asemenea, sprijinul Comitetului Geologic pentru a estima și zona din vreme rezervele existente.— Ce măsuri preconizează totuși, pe plan local, comitetul executiv, pentru sporirea producției materialelor de construcții ?.— In ceea ce nrivește produsele de carieră și balastieră, la. Pojorîta se va mecaniza complet exploatarea pietrei, va fi montată o nouă instalație de concasare și clasare, se va construi un siloz pentru îndărgârea mecanizată în vagoane. Sporhl anual de producție, preconizat ăicitțise ridică la circa 30 mii tone piatră, iar aproape 200 rpii tone înglobează diferite sortimente de piatră si 30 mii tone criblură ce se vor. obține în plus prin efectuarea lucrărilor de la Dornișoara. Este, de asemenea, în curs mecanizarea balastierelor de la Suceava și Fălticeni. Cît privește materialele de zidărie, intenționăm să extindem cu circa 5 milioane de cărămizi capacitatea fabricii din Dornești. In 1969. la Suceava vă începe construcția a două noi fabrici ; prima va produce anual 10 milioane de cărămizi, iar cealaltă cahle de teracotă ; fonduri însumînd 14 milioane lei sînt prevăzute anul viitor pentru dezvoltarea secției de prefabricate din beton deCum se vede, tă. Se impune lor. urmărirea rilor. stabilirea coordonatelor care să permită înlăturarea Unsurilor și satisfacerea o- perativă a cererilor beneficiarilor.

_________ ar să sprijine, fiind direct inte- dotarea unităților industriei' cu mijloace de mecanizare.

la Gura Humorului, măsuri, planuri exis- doar materializarea pe parcurs a lucră- de urgență a tuturor
loon VLANGA
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MARI INTIRZIERI PE ȘANTIERUL
premisă a dezvoltării

reproșuri

și beneficiar?

stracturw producției

cooperativelor agricole
Experiența a demonstrat din plin că orientarea judicioasă a producției în cooperativele agricole, ți- nîndu-se seama de condițiile natu- rale șl economice, influențează puternic creșterea acesteia și nivelul veniti^rilot care se realizează. Mai a/esv'pentru cele 243 cooperative agricnk. „din județul Ilfov, orientarea judicioas’a a direcțiilor ’Se dezvoltare are o mare însemnătate întrucît ele sînt situate la o distanță mai mică sau mai mare de Capitala țării, pentru aprovizionarea căreia se cer anumite produse.Și pînă acum, la întocmirea planurilor de producție din cooperativele agricole s-a urmărit dezvoltarea acelor ramuri care să pună cel mai bine în valoare condițiile' naturale și economice, să se obțină acele produse care sînt solicitate, realizîndu-se pe această cale îmbinarea intereselor țărănimii cu cele generale ale statului nostru. Acestui scop îi servește acțiunea de profilare a producției în cooperativele agricole, urmărindu-se amplasarea vulturilor pe cele mai potrivite tipuri de sol și ținîndu-se seama de posibilitățile tehnico-materiale, de experiența acumulată. Același lucru s-a făcut și în ce privește speciile de animale. Toate acestea s-au realizat în urma unor studii temeinice făcute de specialiști, care au fost discutate și aprobate de adunările generale ale cooperativelor agricole. Ca urmare s-au înregistrat sporuri mari de producție și, ceea ce este mai important, a crescut producția agricolă-marfă. Acest lucru face ca veniturile bănești să crească continuu, ceea ce se reflectă și în valoarea ridicată a zilei-muncă. în rîndurile de față vreau să arăt cum s-a desfășurat, pînă acum, profilarea producției și planul pe fie și maiîntrucît județul în cîmpia Dunării,

ce se întreprinde ca. în 1969, această acțiune să bine conturată.‘ . il Ilfov este situat în cîmpia Dunării, care oferă condiții deosebit de favorabile sporirii producției de cereale si plante tehnice, se acordă o deosebită atentie atît extinderii lor pe cele mai potrivite terenuri, cît și aplicării unei agrotehnici superioare. Cultura griului. care este mecanizată în întregime, a fost extinsă în special în unitățile cu brațe de muncă mai puține, cu teren fertil. Așa se explică de ce chiar și în condițiile de secetă din acest an, cînd nu a plouat de la semănat pînă la recoltat, majoritatea cooperativelor agricole au obținut producții bune de grîu. la fel ca în anii cu precipitații normale și, în unele locuri, chiar mai bune. La fel s-a procedat și cu cultura porumbului, care a fost amplasată în unități cu pondere mare în creșterea porcilor, pe terenuri fertile, mecanizabile. în majoritatea u- nităților cu pondere mare în cultura porumbului se prevede obținerea unei recolte medii de 4 000 kg la ha și 8—10 000 kg în ren irigat. Printre acestea se mără cooperativele agricole Gurbănești, Valea Măcrișului, Grin- du, Ulmeni și altele. Tot în cadrul acestei acțiuni s-au redus suprafețele cultivate cu floarea-soarelui în cooperativele agricole situate în zona solurilor brun-roșcat de pădure și au crescut corespunzător pe cernoziomuri, ceea ce a contribuit la sporirea producției în medie cu 300—400 kg Ia ha. De asemenea, sfecla de zahăr a fost amplasată, cu preponderență, în cooperativele agricole cu condiții favorabile și care sînt situate în zona fabricilor prelucrătoare (Chitila, Giurgiu). A- ' ceasta a dus pe de o parte la spo-

3— te- nu- din

rirea producțiilor cu 10—15 tone la ha. iar pe de altă parte au fost eliminate o serie de pierderi și cheltuieli suplimentare ce se efectuează cu depozitarea și transportul.Pentru populația Capitalei este nevoie de o mare cantitate de legume. Această ramură de producție poate aduce mari venituri cooperativelor agricole. Se cere însă și aci să se dea cea mai mare atenție organizării temeinice a producției și a muncii. De aceea, începînd cu a- nul 1967 s-a trecut la reducerea numărului de culturi legumicole și la concentrarea producției marfă, măsură care cointeresează cooperativele agricole și pe membrii acestora să obțină recolte mari și care să fie livrate cît mai timpuriu. Prin sporirea suprafețelor de legume protejate s-au creat condiții mai bune de eșalonare a producției, începînd din primăvară cît mai devreme și pînă toamna tîrziu, ceea ce duce la aprovizionarea cu legume proaspete a populației pe o perioadă mai îndelungată și la obținerea unor • venituri mai mari Anul acesta, coo-. perativele agricole au cultivat o suprafață de 213 ha cu legume protejate sub folii de polietilenă. Rezultatele bune obținute la aceste culturi au făcut ca. pentru anul 1969, cooperativele agricole să-și propună dublarea suprafeței încît să se cultive, în anul viitor, circa 450 ha cu legume protejate.Condițiile de secetă prelungită din acest an au scos în evidență mai mult ca oricînd necesitatea extinderii suprafețelor irigate, producțiile medii obținute de pe terenurile irigate fiind cu 100—200 la sută mai mari față de suprafețele neirigate. Ele ne dau garanția obținerii unor recolte sporite și constante în orice condiții de climă. Pînă acum cooperativele agricole din județul Ilfov dispuneau de o suprafață a- menajată de 48 652 ha. în anul viitor, pe baza noilor amenajări că're se fac ele vor fi extinse. pe. ",îpcă 10170 ha teren. în planificarea recoltelor de pe suprafețele irigate s-au manifestat deficiente în sensul că, la unele cooperative agricole, au fost prevăzute creșteri mici față de terenurile neirigate. Uniunea județeană și direcția agricolă vor urmări cu deosebită atenție nivelul producțiilor medii care se vor planifica pe suprafețele amenajate pentru irigat. încît acestea să justifice cheltuielile materiale făcute.Dacă în producția vegetală se poate vorbi de rezultate pozitive, nu tot așa stau lucrurile în sectorul creșterii animalelor, unde cu toate eforturile făcute se constată o ră- mînere în urmă atît în realizarea efectivelor, cît și a producțiilor. A- cest lucru a făcut ca ponderea veniturilor din zootehnie să se mențină la un nivel scăzut, reprezen- tînd circa 30 la sută din totalul veniturilor. Această constatare, la care se adaugă și cerințele mereu cres- cînde pentru produse necesare aprovizionării pune în fața cadrelor agricole sarcina de a ajuta mai serios pe cooperatori, în așa fel încît să așeze producția zootehnică pe baza unui profil specific fiecărei cooperative. în această purtate niunea recția plan de profilare a • creșterii porcilor, stabilindu-se un număr de 65 cooperative care vor ajunge la cîte 200—500 scroafe matcă și vor îngrășa anual peste 3 000—5 000 porci. Pînă la sfîrșitul acestui an, cele 65 cooperative vor crește. în plus fată de

prevederile inițiale, scroafe și vor crea condiții pentru îngrășarea a 140 000 porci, adică atît cît se îngrașă în acest an în cele 180 cooperative crescătoare de porci.In sectorul creșterii păsărilor, unde se înregistrează cele mai mari rămîneri în urmă, încă din toamna acestui an se va trece la concentrarea incubatoarelor într-un număr de 20 cooperative agricole, care vor produce, în anul viitor, peste 5 milioane pui, dublu față de acest an. Se urmărește concentrarea creșterii păsărilor într-un număr restrîns de unități, unde să se obțină pînă la 100 000 pui rulaj și o matcă corespunzătoare de 10—20 000 capete păsări. în propunerile: de plan pentru anul 1969, unele cooperative a- gricole, datorită rezultatelor slabe obținute din anii precedent!, au manifestat tendința de a renunța la creșterea păsărilor. Practica a demonstrat că, acolo unde au existat interes și pricepere în creșterea păsărilor. s-au obținut producții bune atît la ouă, cît și la carne, ceea ce a dus la sporirea substanțială a veniturilor obținute în acest sector. Exemplu sînt cooperativele agricole din Chirnogi, Gîrbovi, V. Măcrișului, Afumați ș.a. care au obținut venituri importante din această ramură si care și-au propus extinderea creșterii păsărilor.Studiem în continuare, împreună cu cooperatorii, și problema taurinelor și ovinelor, încît în anii următori să fie asigurată dezvoltarea fiecărei cooperative pe baza unui profil corespunzător.Pentru 1969 cooperativele agricole au fost îndrumate să-și propună în planurile de producție acele culturi și specii de animale care să. le asigure creșterea continuă a veniturilor și a valorii zilei-muncă. în prezent, direcția agricolă și uniunea județeană analizează propunerile făcute de către cooperative și, ținînd seama de orientarea în perspectivă a producției, voi' căuta să-i ajute pe' cooperatori ■" ....mătorii 2—3rea producției agricole pe baza a- cestor principii, care să ducă la o îmbinare armonioasă și rațională a cerințelor planului de stat cu interesele membrilor cooperatori.
Marin ARGINT
președintele Uniunii județene 
Ilfov a cooperativelor agricole

să asigure în ur- ani. dezvolta-

TEHNOLOGICA IA

(Urmare din pag. I)cetate a Comidavei, de lingă vijelioasa vale aridă a Urgoaiei, își va fi primit oaspeții — sub domnia neașezată a vremurilor — cu aceleași și aceleași neschimbătoare suflete ale amforelor și ulcioarelor de ceramică. Străduința de a inova, în materie de vinuri, părea tuturor mal stricătoare de rosturi decît orice schismă a religiilor. Zeii podgoriei aveau să ocrotească, veac de veac, aceiași butuci asemenea buzduganelor, din care brațele firave ale vițelor se răsfirau zălude sau urcau ascultătoare pe trunul rezistent al aracilor. Țîșnind sălbatică, în aprilie și mai, prin ochii lăcrimoși ai butașilor — vița sfîrșea prin a fi stăpl.nită. cizelată și pregătită de rod, "a pentru o nuntă mioritică.■ : cuLa pragul echinocțiilor, mîinile legătoarelor adunau nu numai ceața miliardelor de ciorchini, mina însăși avea dulceață, iar mînturile gemeau înăbușite de miu-aurit, de farmec și de cîntece. Strivită sub picioare sprintare, mus- teala se odihnea apoi în covata încăpătoare a linului, de unde un must ca lacrima se pregătea spre âmețitoarea-i maturitate. Budane pîntecoase ori butoiașe din stejar, așteptau să continue taina cea mare a acestei adevărate metamorfoze.Un decor fabulos, o amețitoare idilă postumă peste sanctuarele neînduplecatului Deceneu. O poezie constantă, a dealurilor românești. Primitivism savant al hîrdaielor și al oărătoarelor de lemn, al teascurilor de lemn, al linului de lemn. Vinul și lemnul, ca o religie strictă a unei comuniuni, de parcă orice imixtiune abuzivă a metalului — sau vai, doamne 1 a chimicalelor — ar speria taina, ar încurca formulele alchimiei și ar întoarce pe dos gusturile și aromele... Cei care, la ușa cramei de acum, ne evocă un ase-

pă- ară-

animaliere populației,
în direcție, pe baza discuțiilo»’ în cooperativele agricole, u- județeană împreună cu di- agricolă au întocmii un

Prima din cele trei linii dc recoacere, a cărei construcție s-a terminat în cadrul secției forjă a uzinei „Tractorul" din Brașov, a primit „botezul focului". Ea are un grad înalt de automatizare, toate operațiile de alimentare, reglare a temperaturii etc. fiind conduse de la distanță. Prin intrarea în funcțiune a noii linii, cu o productivitate de o tonă și jumătate pe oră, se creează condițiile unei substanțiale îmbunătățiri a tratamentului termic al pieselor forjate.
pe buze știu din de ima-menea ritual par a schița o lumină de zîmbet. Ei capul locului că o seamă gini, din istoricul viticulturii și vi- nificației, nu ne sînt cu totul străine. Și mai știu, de asemenea, ce înseamnă acele abuzuri, grație cărora „curățenia" anumitor vinuri puse în circuitul comercial incită nu o dată la neîncredere...Involuntar, discuția ajunge astfel la cel mai delicat dintre imperati-

nești înaintea echinocțiului de toamnă, te întorci încă o dată cu gîn- dul la mîinile de aur care au crescut această . bogăție, la sufletele de aur ale oamenilor acestora generoși, care văd în struguri mai mult de- cît o simplă avuție materială.Deși aria de cultură și experiment a stațiunii nu depășește 420 ha (viță de vie și piersici), o asemenea insulă pomiviticolă. bucurîn- du-se de o calificată asistentă de

Noua hală de prelucrări mecanice de la uzinele „Republica" din Capitală

Principalul obiectiv
rentabilitatea

(Urmare din pag. I) economică totlei spre o activitate mai eficientă.— Se poate aprecia dicatori prevăzuțl — Constantin Ionescu, contabil-șef — vizează acele laturi ale activității e- conoroice care, prin natura lor, îmbină armonios interesele întreprinderii cu cele generale ale dezvoltării economiei naționale. Consider că indicatorii producție marfă vîndută și încasată, cheltuișli maxime la 1000 lei producție marfă vîndută și încasată, fondul total de salarii și ceilalți să fie menținuți și mai departe. Pornind însă de la specificul activității schelelor petroliere, a căror producție variază cu timpul din cauza evoluției potențialului sondelor, cred că ai' trebui să se examineze posibilitatea-. plațiificăr.ii și urmăririi unui nou ițșdfcâti&.ecoriomic și anume cheltu- ieii^'Tre^diidăilună efectivă, întrucît el prezintă o mai mare comparabili- tate de la un an la altul și chiar de la o schelă la alta.Discuțiile au continuat apoi asupra problemelor legate de îmbunătățirea sistemului de finanțare și creditare a producției, de planificare și urmărire a mijloacelor materiale aflate la dispoziția întreprinderii. Avînd în vedere că diferitele elemente ale mijloacelor circulante ale întreprinderii sînt într-un proces de condiționare reciprocă, care poate determina, pe parcursul realizării planului, sporirea sau descreșterea temporară a unui element față de altul, s-a a- preciat că prin urmărirea folosirii mijloacelor circulante pe total normative s-a.u creat posibilități mai elastice în gospodărirea acestora, ceea ce a contribuit la creșterea eficienței economice. Tov. Constantin Ionescu a arătat că unificarea contului „A“ cu contul de împrumut pentru creșterea planificată a mijloacelor circulante a determinat simplificarea evidenței și operațiunilor de decontare, înlăturîndu-se vechile formalități de acordare a creditelor. El a propus ca „contul curent" creat, pe lîngă funcțiunile ce i s-au atribuit, să cuprindă și operațiunile privind încasările și plățile din alte activități. In sprijinul propunerii sale el a menționat că, pentru aceste activități, normativele de materiale, piese de schimb, obiecte de inventar, echipament de protecție sînt stabilite la activitatea de bază, iar fondul de salarii și productivitatea calculează la

că actualii in- a spus tov.

muncii seun loc cu activitatea

industrială. Față de această situație, contul distinct de evidență a încasărilor și plăților din alte activități nu-și are astfel rostul, iar eliminarea lui va duce la evitarea unui volum însemnat de operațiuni reciproce financiare și de evidență între filiala Băncii Naționale și întreprindere.Un schimb interesant de păreri au suscitat și problemele legate de formele experimentale de cointeresare materială a salariaților în sporirea eficientei economice.— Stimularea colectivului pentru economiile suplimentare obținute ca urmare a efortului propriu prinderii, pentru reducerea Iilor maxime planificate la producție marfă vîndută și și care se materializează spor de acumulări bănești, lat mult inițiativa și efortul creator al cadrelor noastre de muncitori, ingineri și tehnicieni — a spus ing. Ion Tomescu, șeful serviciului normare și salarizare. în fiecare secție, la fiecare loc de muncă, se folosesc cu zgîrcenie materialele, piesele de schimb, căutîndu-se ca, cu aceleași mijloace, să se obțină o producție sporită.în cadrul discuțiilor la „masa rotundă", șeful serviciului planificare a propus ca organele centrale finan- ciar-bancare, împreună eu ministerele de resort, să stabilească asemenea criterii, în funcție de specificul ramurilor de producție, încît să fie înlăturat arbitrarul în aprecierea rezultatelor economice ale întreprinderilor. în discuții s-a subliniat, totodată, ca direcția generală din minister să nu mai intervină în rezolvarea problemelor „de amănunt" din activitatea schelei, cum ar fi repartiția premiilor pe fiecare salariat, care cade direct în competența comitetelor de direcție. De altfel, cine cunoaște mai bine munca fiecărui om, contribuția sa la realizarea și depășirea sarcinilor de plan dacă nu tocmai conducerea întreprinderii ?Prin prisma celor de mai sus, se poate aprecia că experimentarea măsurilor de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii întreprinderilor, de întărire a cointeresării și răspunderii materiale a generat efecte favorabile multiple în activitatea colectivului schelei Boldești. Continuarea experimentării pînă la sfîrșitul acestui an va permite să se desprindă elemente și mal concludente pentru aprecierea măsurilor amintite și generalizarea celor care și-au demonstrat în practică eficiența.

al între- cheltuie-1 000 lei încasată, într-un a stimu-

® o a ®expresie a configu-tr-un fel, și o rației acelei epoci culturale și economice, epocă din care datează, între altele, cercetări fundamentale în domeniul științelor agricole. Activînd sub semnul unei nobile continuități, tehnicienii actualei stațiuni Pietroasele, conexată îrtvecinatei citadele a viticulturii moderne a Dealului Mare (Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație Valea Călugărească), n-au dezmințit cu nimic stră
PIETROASELE

za

FABRICII DE MOBILA ORADEA

Fabrica de mobilă din Oradea a avut ca termen de punere în funcțiune începutul acestei luni, fiind proiectată să realizeze o producție de 24 000 garnituri mobilă convențională pe an. Intrarea ei în funcțiune nu a avut loc la data fixată, întrucît — după aprecierea analizei asupra stadiului lucrărilor de construcții- montaj — rămînerile în urmă se ridică la circa 5 luni. Cum s-a ajuns la o atare situație și cine poartă răspunderea pentru nesocotirea termenului de dare în exploatare a acestui nou obiectiv al Ministerului Economiei Forestiere ?— La 15 iunie, noua fabrică trebuia să intre în probe tehnologice, dar acest eveniment nu a fost posibil, ne relata tov. Grigoriu Borz, director adjunct la Sucursala județeană Bihor a Băncii de Investiții. Principala cauză o constituie lipsa unei mari cantități de utilaje ce urmau să fie livrate mai ales în ultimele luni, în valoare de peste 5 milioane lei. Supărător este faptul că forul de resort nu a răspuns prin fapte, pfin măsuri energice, numeroaselor sesizări primite în legătură cu aceste utilaje. Nu putem concepe ca un minister titular de investiții să manifeste o asemenea atitudine.— Puteți concretiza cum s-a manifestat această atitudine ?— în primul rînd, s-au contractat utilaje tehnologice în valoare de a- proape 3,5 milioane lei cu termene de livrare necorelate cu graficele de lucru, termene ce depășesc data punerii în funcțiune a fabricii. Și a- ceasta în condițiile în care utilaje de aproape 3 milioane lei se produc în întreprinderile din țară. De pildă, pînă la 28 august a.c. nu erau contractate cu diverse întreprinderi din tară o serie de utilaje tehnologice, cum ar fi : 3 mașini de șlefuit, două prese pneumatice sau alte asemenea mașini și pe care întreprinderea mecanică Roman sau alți furnizori se „obligă" să le livreze doar în 1969 sau chiar în 1970. Iată un alt exemplu. Pentru realizarea racordului electric de înaltă tensiune era absolut necesar un grup de trei bobine de reactanță în beton, destinat echipării celulei din stația C.E.T. Direcția de resort din Ministerul E- conomiei Forestiere abia la 22 august 1968 a emis csmanda nr. 2977, către o întreprinderi din București.Despre consecințele lipsei de răspundere în asigurarea utilajelor tehnologice ne-au vorbit și tov. Dumitru Dragnea, inginer șef adjunct la întreprinderea 1014 montaj. .— în zadar spune beneficiarul că nu ne-a provocat „goluri" în activitate și că am avea ce lucra. Nu sîn- tem răuvoitori, dar nici nu putem tine instalatorii și montorii degeaba pe șantier. La uscătorie nu am putut lucra din lipsa ventilatoarelor, la secția de prelucrări masive racordurile la utilajele existente s-au făcut, iar alte utilaje n-au mai venit. Am executat partea electrică la secția finisaj. Dar și aici ne-au lipsit multă vreme 123 de lămpi anti- explozive. Cît de superficial a
O O ® B O O

vele tehnologiei moderne a vinurilor. O asigurare sumară dată de gazde pare din capul locului a ne mai liniști: Pentru noi, ca stațiune experimentală, cheia reușitei stă nu în producerea tămîioasei într-o podgorie — să zicem — de mase plastice, ci în valorificarea superioară atît a tradițiilor, hărniciei și priceperii viticultorilor din zona noastră, cît și a condițiilor pedoclimatice locale, în contextul progresului tehnicii și științei viticulturii. Sau, mai lapidar spus: struguri multi și de calitate în podgorie; recoltare și vinificare îngrijită : învechire naturală.Rătăcind prin viile stațiunii — vii ce se deosebesc evident de cele ale cooperativelor agricole vecine prin soluții mai avansate spațială a rîndurilor coardelor-matcă spre înălțime, astfel încît fie ocrotită de răbufneala solului — încercînd să înțelegi mai îndeaproape izvoarele intime ale farmecului pe care îl degajă podgoriile româ-
în amplasarea și dirijarea o anumită coacerea să

de un deosebit pres- C.A.P.-urile învecina- de bună seamă un aici, sub dealul Istri- științifice și al bunu- de care adiționările
specialitate și tigiu printre te, reprezintă post înaintat, ța, al rațiunii lui-simț, fărănoi ale cercetărilor ar risca să păgubească delicatul meșteșug secular al vinurilor. Derulate înaintea ochilor noștri din explicațiile gazdelor, completate simultan cu observația proprie, secvențele toamnei rememorează ele însele întreaga rapsodie a anotimpurilor anterioare, rapsodie ale cărei preludii trebuie căutate cu mult înainte. Mai presus de hazard sau pricepere empirică, rădăcinile vitelor, atît de prielnic primite în solul dealurilor dimprejur, au început să poposească aici, încă din anul 1892, însoțite de un adevărat „pașaport de cultură". Anul acela, 1892, semnifică momentul cînd. prin înființarea unei stațiuni de cercetare științifică în domeniul culturii viței de vie, se recunoșteau valențele celui de-al doilea tezaur al acestor locuri. Era, în-

dania înaintașilor și renumele de care se bucură din vechime aceste locuri. Instaurată pe colinele însorite din preajma stațiunii, în virtutea unui complex de studii preliminare — pe care le denumeam mai sus pașaport de cultură — soiurile de aleasă sorginte și prolificitate ale vinurilor localnice au îmbogățit seiful imaginar de sub tăblița „Te- zaur-Pietroasele" cu zeci de medalii de aur, argint și bronz, obținute la Ljubliana, Montpellier, Budapesta, București etc.Dintre soiurile de individualitate autohtonă pregnantă, varietățile Tă- mîioasă românească și Grasă de Pietroasele au dobîndit întotdeauna o invidiată întîietate. Numai în paharul limpede, de ușoară transparentă meliferă. cu tămîioasă, ce îți este oferit în hruba răcoroasă, burdușită cu fagurii pantagruelici ai butoaielor și budanelor, se zbuciumă și ciripesc nevăzut, ca douăzeci și șase de pui ai fantasticei păsări drapate în nestemate și aur, 26 de

medalii cu totul și cu totul de aur — cum ar spune bunica... Unde ești tu, mărite Athanarih, spadă și sceptru al vizigoților, să îți vezi comorile, izvodite cîndva, înainte de a- nul 375, în atelierele pontice, concurate cu asiduitate de aurul toamnelor, de aurul vinurilor și al medaliilor, de aurul mîinilor de aur ale podgorenilor de la Pietroasele? Fantastica imagine a tezaurului antic, împărțită generos, fiecăruia dintre noi, la gura sobei, în dulce-învălui- toarele ritmuri ale legendelor din bă- trîni, ne adună sub dealul Istrița într-o singură cutezare de admirație. Glasul adevăratei comori gîlgîie abia auzit în conductele de mase plastice ale cramei, în uriașele rezervoare de sticlă în care, ca în a- partamente somptuoase, sînt chemate să locuiască spiritele rituale ale podgoriei, duhul esențial al tăriei și al aromelor. Răsturnate neîntrerupt în gura de balaur a zdrobitoarelor și motopreselor, coșurile și căzile nu contenesc a aduna — pe soiuri și perioade de coacere — rodul viilor înconjurătoare. Vin la această în- tîlnire, cu precădere, soiuri cu boabă măruntă și deasă. „Struguri-pur- celuși", mici și îndesați, ispită amețitoare a popoarelor de albine, nelul. Feteasca regală. Grasa, mîioasa românească trec prin într-un fel de anonimat. într-o dare și resemnare pe care, în momentele popasului doar prezenta stolurilor de invitați din cîteva zeci de de șes ori de munte la sărbătoarea culesului — sînt în stare să le-c tulbuie. In exuberanta lor voioșie, fremătînd în îmbrățișarea viei ca într-o lume de bogății și farmec exotic, copilandrii griului și ai bradului răspund ademenirii acestei lumi mirifice dedicîndu-se cu o poftă molipsitoare degustărilor. Fascinați mai întîi și întîi de scăpărătorii ciorchini

Ot.o-Tă- vară răb- acum, nostru, copii — comune

ai soiurilor Razachie, Regina Nera și Italia, ori ai celei mai noi prezențe în podgorie — soiul Anca — micii vizitatori nici n-ar bănui poate, de n-ar fi explicațiile binevoitoare ale gazdelor, ce se ascunde în bobul mărunt, auriu și îndesat al otonelului, al tămîioasei...Finalul incursiunii mele în aceste podgorii avea să coincidă cu vizita acestor sute și sute de pionieri și școlari, din toate ungherele județului Buzău care, invitați de cei 753 de colegi ai lor din comuna Pietroasele, au venit aici, sub soarele de nestemate al toamnei, îmbrăcați în strălucitor-înflorite costume, specifice zonelor natale, să soarbă cu nesaț imagini ale trecutului, bogăției și frumuseții acestui ținut bine- cuvîntat al pămîntului românesc. Precum propriilor mei ochi, odinioară. pe cînd eram la fabuloasa vîr- stă a uimirii și descoperirii, tezaurul de la Pietroasele avea să se des- tăinuie, în acea zi, privirilor avide ale viitorului, într-un florilegiu de permanente și înnoiri. Tinerii oaspeți au aflat, în acea zi, că asemenea pietrarilor care au descoperit odinioară Cloșca cu pui, harnicii țărani, harnicii cooperatori din satele comunei, ca și muncitorii stațiunii experimentale viticole și de care reușesc să smulgă din aridă, an de an, prin terasări amenajări, noi și noi bogății, teles că fericirea și bunăstarea acestei renumite comune se întemeiază pe hărnicia locuitorilor ei. Și că în timp ce — fascinînd generațiile — renumita Cloșcă și puii săi de aur rămîn la aceleași 18 kg de metal nobil, noblețea străduințelor omenești, din lăudata podgorie de sub coamele Istriței, se tălmăcește prin tezaurul bunăstării localnicilor, prin tot mai multele medalii de aur ale podgoriei românești.

vinifi- piatra și alte Au în-

intervenit forul de resort al fabricii de mobilă se desprinde și din următorul caz greu de calificat : pentru stația de cicloane trebuie făcut un eșafodaj din cherestea de stejar, care s-a comandat la U.I.L. Ti- leagd, unitate ce aparține de I. F. Oradea. Luni de onorarea comenzii, s-a rezolvat doarNeavînd ce face altfel ne-a relatat . lui — nu este de mirare că în luna septembrie s-a lucrat cu cel mult 50—60 de oameni, față de 250—300 cît ar fi trebuit să existe pe șantier. Am cerut și părerea dirigintelui de șantier, tov. Alexandru Perecz, din partea beneficiarului.— Instalatorii și montorii întreprinderii 1014 montaj au în parte dreptate, căci lipsesc într-adevăr u- nele utilaje tehnologice. Nu-i vina noastră, fiindcă în fața acestor neajunsuri noi, cei de aici, de la Oradea, sîntem neputincioși. Pentru agregatul complex de prelucrare a lemnului C.P.C. 25, ce trebuia să fie livrat de către I.M. Roman, am ajuns pînă la forul central al Arbitrajului de Stat, iar în ce privește cele 24 ventilatoare care urmau să sosească de mult de la Fabrica de ventilatoare București, abia în ultimul timp au început să fie livrate.— Ați spus că instalatorii și montorii au dreptate numai în parte...— Practic, ei au ce face pe șantier, în depozitele noaștre există utilaje în valoare de peste 2 milioane lei, la care se adaugă unele lucrări definitorii Ia cele instalate, ceea ce asigură deci front de lucru pentru instalatori și montori. Dar atît ei, cît și constructorii nu vor să recunoască acest adevăr. Nouă ni se caută nod în papură, ca să poată „fugi" pe șantierul vecin, la fabrica de zahăr.Ne-am adresat și tov. Enacho Dop, inginer șef adjunct al a- cestei noi fabrici, care va purta denumirea de IPROFIL Oradea. El ne-a spus că angajamentul întreprinderii de construcții nr. 905 Cluj, de a realiza și pune în funcțiune pînă la 30 septembrie a.c. toate obiectivele, nu s-a realizat, că în ultima vreme pe șantier s-a lucrat „pe apucate". Constructorii și montorii au speculat uneori lipsa utilajelor tehnologice.— Am cerut să ni se predea definitiv orice obiectiv pe care-1 pot termina. Dar, după cum vedeți, nu este gata nici unul, ne relata inginerul șef adjunct. Cererea noastră expresă a fost ca măcar depozitul de cherestea și atelierele anexe să fie definitivate. Nici această cerere minimală nu a fost satisfăcută de întreprinderea de construcții.Precizăm că, pe acest șantier, nu-I vorba numai de lucrări restante la utilaje tehnologice ce nu au venit încă, ci de o sumedenie de lucruri, aparent mărunte, nepuse la punct. Acestea sînt prea multe, cer timp, încurcă și chiar stagnează activitatea de pregătire a producției fabricii ca să poată fi trecute cu vederea. In fond, toate sînt pe deplin rezolvabile într-un timp scurt. Dacă se bate pasul pe Ioc, aceasta se datorează și mentalității factorilor de răspundere din acest sector, care acum încearcă să dea vina unii pe alții, sau încep să judece lucrurile prin prisma : „Oricum, fabrica tot nu intră în funcțiune Ia termen, așa că o putem lăsa și noi mai moale".O mare răspundere pentru rămî- nerea în urmă a lucrărilor poartă Direcția combinatelor în construcție din cadrul M.E.F. In acest an, la toate ședințele de analiză ce au avut loc la Oradea, delegații acestei direcții au promis că, în ultimă instanță, vor aduce utilaje din sector în locul celor ce nu vor putea fi procurate și că se vor face „luntre și punte" ca fabrica să intre în funcțiune la termen. Ei au întocmit cu întreprinderea de construcții o sumedenie de grafice de livrare a acestor utilaje. Numai că în cursul anului s-a recurs la o anumită practică : s-a avut grijă ca la ședințele de analiză amintite să participe de fiecare dată alți delegați, pentru a se putea promite în continuare și a se aplica în practică foarte puțin.Un reprezentant al constructorului ne-a destăinuit o a doua metodă folosită de direcția amintită : în lunile din urmă, delegații respectivi au „pasat" toată afacerea și toate neajunsurile pe umerii conducerii fabricii, ei rămînînd, în continuare, cu obligația morală de a ajuta... Și reprezentantul constructorului a pus întrebarea . dar pierderile cine le suportă și răspunderea materială cui îl revine ? Răspunsul trebuie să-l dea conducerea Ministerului Economiei Forestiere, fiindcă nu este admisibil ca noile obiective industriale să intre în funcțiune după bunul plac, încălcîndu-se termenele prevăzute și interesele economiei naționale.
Ion PITICU
corespondentul „Scînteli*

zile s-a așteptat dar pînă acum parțial.— după cum de și șeful șantieru-
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O caracteristică — și nu dintre cele de neglijat — a vieții artistice din secolul nostru este largul colocviu află vă, marele care în răstimpuri ajunge să concureze chiar creația de artă. Există un patos al confruntărilor teoretice din epoca tră, confruntări în multe cazuri, însoțite de patetice doarii „pro domo", tînd atîtea savante demonstrații, cetățeanul onest, dar neavizat s-ar putea afla în situația acelui pașă care dădea la toată lumea dreptate. Din fericire, în artă există o cheie a a- devărului care nu poate fi substituită prin nimic. Este opera însăși, care dincolo de orice demonstrație teoretică se recomandă întreagă cu toate calitățile și defectele sale. Curios este doar faptul că, deseori, în dezbaterile la care ne-am referit, opera ca atare este uitată sau este ascunsă dincolo de o veritabilă draperie retorică.Constatările de mai sus, ca de altfel întregul articol, mi-au fost prilejuite de spectacolul presărat cu ciudate antinomii, rezultat din alăturarea principiilor demonstrative cu operele de artă pe care își propun să le valideze din punct de vedere teoretic.Nu poate fi tăgăduită realitatea excepționalei diversificări a mijloacelor de expresie artistică proprie epoch noastre. Confruntați cu marile descoperiri teh- nico-științifice, care au pulverizat vechile îngrădiri spațiale și au deschis perspective nebănuite în producția industrială, artiștii au simțit la rîndul lor nevoia sondării necunoscutului, încercînd să transpună cu mijloace plastice marile experiențe ale secolului. Roadele acestui efort creator de nobilă frumusețe n-au întîrziat : ele s-au rotunjit în lucrările unor mari artiști care se numesc Constantin Brâncuși, Henry Moore, Pablo Picasso, Paul Klee. Rostind aceste nume — și altele — în mod frecvent, în discuții se alunecă asupra problemelor de limbaj, asupra inovațiilor în sine, uitîndu-se că opera de artă este un tot complex și că în mod necesar limbajul artlstio îmbracă un anumit mesaj. Tocmai de aceea, oricît ar părea de ciudat, vorbind despre marii novatori ai secolului nostru nu trebuie să uităm pe Jose Clemente Orozco, pe Diego Rivera, pe David Alfaro Siqueiros, artiști a căror permanentă năzuință a fost angajarea artei — directă și nedisimulată în lupta

teoretic în care se angajați, deopotri- artiștii, criticii și public, colocviu
noas- care, sînt ple- Ascul-

poporului pentru libertate și o viată mai bună.Spuneam că alăturarea numelor de mai sus ar putea să pară ciudată și va părea, desigur, ciudată celor care vor considera problemele artei doar din unghiul expresiei formale. în fapt, ceea ce este propriu tuturor acestor artiști este profunda convingere că, înainte de toate, creația artistică este o condiție nece-

unor flagrante discrepanțe. Pe de o parte, formulări bogate în promisiuni, angajamente solemne în fața vieții, credo-uri pline de patos ale unei arte inspirate din realitatea înconjurătoare, pe de altă parte experiențe derizorii de care etichetele par spînzurate cu tristețe.Există cîteva formule care amenință să devină panaceul tuturor experien-

ARTISTULU

Vasile DRĂGUȚ

puncte de vedere

sară existenței umane, că ea trebuie să servească și să înnobileze această existență. Dacă vom analiza, în complexitatea specifică, creația oricăruia dintre artiștii citați vom constata o deplină armonie dintre principiile teoretice și opera materială care nu face decît să le cuprindă pe acestea și să le exprime potentat.Urmărind în presă sau în discuțiile care au loc în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici felul în care se conturează, teoretic, pozițiile unor artiști, raportîn- du-le apoi la lucrările pe care aceiași le prezintă în expozițiile publice, nu rareori vom avea surpriza

țelor artistice nerealizate : se discută despre folclorism și despre modernitate ca despre niște haine care pot fi utilizate fără dificultăți speciale. Motivele folclorice preluate nediferentiat și fără o convingătoare înțelegere a semnificației lor originale sînt vehiculate în cele mai bizare combinații, cu inocentă ignorare a raporturilor — niciodată confundate în arta populară — dintre ornament, pe de o parte, cîmp și material, pe de alta. Este ușor de observat, în unele lucrări zise de inspirație folclorică, repetiția obositoare a acelorași ornamente, considerate „mai specifice", deși repertoriul motivelor este

de o impresionantă bogăție, deși definitoriu pentru arta populară nu este numai ornamentul, ci și expresia lăuntrică.Pe alt plan, dar asemănătoare în fond, este situația multor lucrări care se revendică de la modernitate. Clișee exterioare, ambalate uneori la rîndu-le în vorbe drept mice11, pînză grant principiu" ale autorilor, care se pretind exponenti artistici ai societății noastre.Și într-un caz și în altul, opera este calpă și fără posibilitate de vingere.Este de prisos să amintesc că epoca pe o străbatem incumbă înalte răspunderi umane care nu pot fi eludate, nici învăluite în echivoc. Prin natura activității lor, artiștii sînt — sau trebuie să fie — exponent ai frumuseții și a- devărului, exponenți ai idealului de continuă desă- vîrșire umană. Misiune nobilă, dar infinit de grea, înlăuntrul căreia compromisurile și superficialitatea sînt destructive. în cadrul vastului proces de căutări și experiențe menite, în cele din urmă, să confere artei epocii noastre un stil și o identitate definitorie, ceea ce contează în primul rînd nu este opțiunea pentru un limbaj sau altul. Un artist autentic nu optează pentru un limbaj, făurește viziune ; artistice în focul interioare, bligatoriu un om în reflectă întreaga contemporană.Fără îndoială, dezbaterile teoretice stimulează gîndi- rea creatoare, grăbesc precizările de poziție, facilitează nuanțarea principiilor. Dar ele nu pot suplini opera creată, nici nu-i pot împrumuta calități de care aceasta nu dispune.Vorbind despre arta epocii noastre, despre necesitatea conjugării ei cu marile descoperiri tehnico- științifice, cu descătușarea cosmică, să nu se uite că prin tot ce conțin mai pozitiv toate aceste descoperiri sînt puse în slujba omului, au ca țel eliberarea acestuia de servitutile ignoranței și subdezvoltării. Cu atît mai mult, arta nu se poate desprinde de această menire.Iată de ce simpla formulare de principii nu ne poate satisface ; iată de ce, solicitînd artiștilor să fie consecvenți, le pretindem să realizeze o deplină concordantă între principiile umanismului socialist și i- maginea materială a operei pe care o semnează.

goale și etichetate „artă a epociise înghesuie contrazicîndu-se cu „declarațiile .“ ale
ato- pe fla- de
deci con-re- care

nu-și demonstrativ o mijloacele sale se vor desăvîrși arderilor sale vor exprima o- o personalitate, ființa căruia se epocă

cinema
Competiția e uniea

2

11,00 — Curs de limba franceză (reluarea lecției de luni). 11,30 — Curs de limba engleză (reluarea lecției de marți). 12,00 — TV. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Cibernetică" : Informație șl decizie (reluare). 12,30 — închiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — Consultații la limba română (clasa a XlI-a). Tema : Contribuția Iul Camil Petrescu la dezvoltarea romanului românesc de analiză. Prezintă lector univ. Dumitru Mlcu. 18,00 — Telecronlca economică. Tema : O profesiune utilă producției : subinglnerii. 18,30 — Curs de limba germană. 19,00 — „Club XX" — emisiune pentru tineret. „Printre cuvinte" — film realizat de redacția de tineret a Studioului de televiziune, după un scenariu de Toma Pavel. Interprețl : Florian Pitiș șl Nicolae Walcz. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate. 20,00 — Studioul de poezie. Versuri în lectura autorilor : Anghel Dumbrăveanu, Vasile Nicolescu, Victor Felea, Constanța Buzea, Florin Mugur, Astrid Connerth, Ștefan Augustin Doinaș. 20,10 — Recitalul baritonului Vasile Martlnoiu. 20,30 — Transmisiune în direct de la Combinatul siderurgic Galați. Intrarea în funcțiune a stației de granula- re a zgurel. 20,50 — Transfocator — „Trăsătura comună" — rald-anchetă în Craiova. 21,05 — Muzică pentru micul ecran. Ișl dau concursul : Doina Badea, Angela Slmilea șl Jean Păunescu. 21,25 — Avanpremieră. 21,40 — Telecinemateca : „Deputatul de Baltica" — o producție a studiourilor sovietice. Prezintă Alex. Strachină. 23,15 — Telejurnalul de noapte. 23,25 — închiderea emisiunii.

150 de ani de invățămînt ingineresc
in limba romana

în a doua jumătate a 
lunii octombrie, la Insti
tutul Politehnic și în 
alte instituții de învăță- 
mînt superior tehnic din 
Capitală sînt prevăzute o 
serie de festivități con
sacrate aniversării a 150 
de ani de la înființarea 
primelor cursuri de in
ginerie în limba română. 
După adunarea jubiliară, 
la Institutul Politehnic 
din București vor începe 
lucrările unei sesiuni ști
ințifice în cadrul căreia 
vor fi prezentate peste 
600 de comunicări din 
domeniul automaticii, e- 
nergeticii, chimiei, mo
toarelor cu ardere inter
nă, hidraulicii, mașinilor 
electrice, telefoniei, ra- 
diotehnicii, mecanicii a- 
gricole ș. a. elaborate de 
cadre didactice universi
tare, cercetători științifici 
și specialiști din produc-

ție. Drumul parcurs de 
învățămîntul politehnic 
românesc din momentul 
în care, înainte cu 15 de
cenii, Gheorghe Lazăr a 
deschis cursuri de ingi
nerie la Școala „Sf. 
Sava" din București și 
pînă astăzi va fi bogat 
ilustrat prin documente 
originale, acte, hotărîri, 
pravile, fotografii, planșe, 
manuale, aparatură di
dactică în cadrul unei 
expoziții ce se organizea
ză cu acest prilej. Co
memorării unui secol și 
jumătate de învățământ 
ingineresc îi vor fi con
sacrate, de asemenea, un 
spectacol susținut de 
mafiile artistice ale 
dențllor institutelor 
nice din București,
multe competiții sportive, 
elaborarea unui film cu 
caracter jubiliar etc.

for- 
stu- 
teh- 
mai

0 Vera Cruz ; PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
O Samuraiul : REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Să nu ne despărțim : SALA CINEMATECA — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (bilete la casă).
0 Veșnic întîrziat; LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Planeta maimuțelor: CAPITOL — 9; 11,30; 14,15; 17,45; 20,30, MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.© Operațiunea San Gennaro : VICTORIA 13,45; 16,15; l‘.“, --------- ‘nuare ; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 18,15; 20,30.
O Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
e Testamentul unui pașă : LUMINA — 8,45—16,30 continuare ; 18,45; 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 18,15; 20,30.
O VVinnetou (seria a III-a) : FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, ARTA — 9—15,45 în continuare ; 18; 20,15.
0 Tarzan, omul-maimuță ; DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DACIA — 8—16,30 în continuare ; 18,45; 21. 
0 Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
0 Vicontele plătește polița : UNION — 15,30; 18; 20,30. 
e Căderea Imperiului roman : FEROVIAR —..............16; 19,30.
O Surprizele dragostei : FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.© Frumoasele vacanțe : AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15; 20,30, BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 Zile de vară : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
0 Roata vieții i BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.- Talfy Șl vînătorul : UNIREA — 15,30; 18; 20,30.Fratele doctorului Homer : LIRA — 15,30; 18; 20. Un dolar găurit : DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20. Inimă de mamă : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.Trei copil „minune" : VIITORUL — 15,30; 18.Colina : VIITORUL — 20,30._ Neînțelesul : MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.- Marysia și Napoleon : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30. Viva Mana : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.Vin cicliștii : MUNCA —16; 18; 20.El Dorado : FLACĂRA — 15,30; 18.Strigătul î FLACĂRA — 20,30.Tonoșik (ambele serii) : VITAN — 15,30; 19.Duelul lung : PROGRESUL — 15,30; 18.Aventura : PROGRESUL — 20,30.Neamul Șolmăreștilor (ambele serii) ; FERENTARI ’- 15,30; 19.
0
0

9; 11,15;18,30; 20,45, VOLGA — 9—13,30 în conti- ................... ................ " " "............* 16;21. în 16;

o
0

O

9; 12,30

Moștenlrea lui Achite : PACEA — 16; 18; 20. Șapte oameni de aur : CRINGAȘI — 15,30; 18; Piramida zeului Soare : COSMOS — 15,30; 18; Este vulpea capricioasă 7 ; Patinatorii ; 20,ÎS. 20,15.
LOSo .Meme ; Doctorul Gustav; Publicul ; O călătorie cu balonul : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.

O Opera Română : Liliacul — 19,30.o Teatrul de Operetă : My fair lady — 19,30.• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Becket (premieră) — 19,30; (sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Melodie varșoviană — 20.
O Teatrul Mic : Vrei să fii nevasta mea 7 (spectacol O.S.T.A.) — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" : O casă onorabilă — 19,30. 
O Teatrul „Ion Creangă’" : Adresanțll necunoscuțl — 9,30; Andromaca — 18,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) t Aventurile lui Plum-Plum — 17 ; (sala din str. Academiei) : Șoricelul șl păpușa — 17.

Scenă din spectacolul cu piesa „Opinia publică" de Aure! Baranga, în interpretarea colec
tivului Teatrului de stat din Galați, în actuala stagiune (Foto : Gh. Vințilă)

O O 13 Ocazul Hortensiei Paradat-Ca și înBengescu, privit în timp, destinul de romancier al Luciei Demetrius îl umbrește pe cel al nuvelistului, poate și pentru că întîiul său roman, „Tinerețe", e cel care a stîrnit entuziasmul, altfel generos, al lui Eugen Lovinescu, devenind un debut care consacră.Mai mult decît atît, chiar nuvelele adunate îndată după război în „Album de familie" indicau o prozatoare cu energie de romancier în primul rînd și mai puțin o nuve- listă cu răbdarea și puterea de a încorda acțiunea în hotarele genului. Faptul se face din nou evident în cîteva nuvele ale recentului său volum, Ce aduc zorile.Cel puțin nuvela cu care se deschide volumul, „Moartea profesorului de artă medievală", ni se pare un exemplu elocvent de „roman-ful- ger“, adus la dimensiunile nuvelei prin derularea grăbită a unei cantități de episoade ce-ar fi putut îndestula un roman. Bătrîriul profesor Simion Moga, ajuns la crepusculul vieții, se întoarce într-un orășel în care, de mult, petrecuse cîțiva dintre anii frumoși ai tinereții,, și pe care, acum, cu voluptatea amintirii, îi retrăiește într-o retrospecție în multe privințe previzibile. Evocarea acelor ani „plini de ceva pierdut o vreme și al cărui gust nu se întorcea întreg nici măcar în vis, dar se întorcea într-un fel vag, difuz și lăsa un cumplit dor după evocarea lui întreagă și parcă cu neputință" se definește și-și stabilește prețul prin chiar comentariul de mai sus al e- roului. Filmul vieții trecute a profesorului se desfășoară alert, fără popasuri analitice prea minuțioase și, uneori, cu momente epice fără semnificație deosebită, între o cameră de hotel, unde amintirea unor ființe cunoscute îi chinuie sensibilitatea, și scurtele plimbări pe ulițele orașului, tot a- tîtea prilejuri de reactualizare a unor evenimente și oameni ce păreau să

fi dispărut în uitare. Specificitatea personajului începe acolo unde autoarea se ocupă de accentuarea crizei psihice a eroului care nu mai este o criză particulară, ci una de ordin general omenesc. Cu toată exaltarea ei romantică, nuvela atinge momente de apogeu în lupta aproape materială a bătrînului profesor cu timpul și cu ireversibilitatea Iui.Sufletul eroului devine un adevărat univers, care se amplifică și se

emulație pentru
artiștii amatori?

Arta amatoare s-a născut, în forma sa contemporană, în mod spontan, pe baze democratice, ca o expresie a aspirațiilor maseloi’ spre o viață nouă, fertilă pe plan material și spiritual. Amatorismul se manifestă ca o activitate determinată de pasiunile și înclinațiile fiecărui individ înzestrat cu aptitudini artistice, de acele interese culturale individuale care tind spre o existentă elevată, în contact cît mai temeinic cu valorile spiritului uman, ca și de necesități obiective ale societății ; alături de alte activități modelate asemănător, dar extraestetice, a- matorismul completează armonios sfera creației umane, realizînd o unitate dialectic indisolubilă între muncă și timpul liber, des- fășurîndu-se în direcția eliberării și punerii în valoare a unor facultăți creatoare de ordin estetic, cărora timpul și natura muncii sociale nu le pot asigura un debușeu deplin. In plus, participarea talentelor populare la crearea artistică — folcloric tradițională sau cultă — oferă societății noastre socialiste prilejul de a evita acele pericole care constau în tendința spontan negativă de transformare a membrilor societății în consumatori pasivi ai actului de cultură și artă.Noblețea amatorismului se află în totala lui libertate fată de orice interes material ; astfel că, deși reclamă consum de timp, de energii intelectuale, afective și fizice, el nu poate fi considerat drept muncă, după părerea mea, ci mai degrabă joc, un joc al tinerilor și adulților, care implică însă pasiune, dăruire. Teren al formării și dezvoltării armonioase a personalității umane, amatorismul constituie o expresie vie și viabilă a umanismului socialist.în această ordine de idei, relația folclor — arte culte capătă, în cadrul amatorismului, accente specifice. Folclorul este și rămîne

Festivalul de poezie
„Mihail Eminescu

In aceste zile, la Iași se desfășoară Festivalul 
de poezie „Mihail Eminescu". Marți, scriitori, cadre 
didactice, studenți și elevi din localitate, precum 
și oameni de cultură și artă din diferite orașe ale 
țării, au participat la un pelerinaj la Cimitirul 
„Eternității", unde se află mormintele scriitorilor 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, Ion Creangă, Mihail 
Kogălniceanu, Dimitrie Anghel, Otilia Cazimir, 
George Topîrceanu și Mihai Codreanu.

Evocînd figurile scriitorilor amintiți, prof. univ. 
Constantin Ciopraga a subliniat prestigiul pe care 
aceștia l-au conferit orașului Iași, precum și con
tribuția lor la îmbogățirea tezaurului literaturii 
noastre naționale. Mai mulți poeți au citit din 
scrierile lor, iar poetul de limbă germană Werner 
Bossert a citit traducerea în limba germană a poe
ziei lui Eminescu „Somnoroase păsărele".

Seara, în sala Filarmonicii de stat „Moldova", 
acad. Victor Eftimiu a citit versuri din creația sa. 
A fost prezentat, de asemenea, un program de lieduri 
interpretate de cadre didactice de la Conservatorul 
de muzică din Iași. (Agerpres)

simte cel mai puțin mi se pare a fi cea care dă titlul noului volum și care, în chip cu totul surprinzător, în puținele comentarii consacrate cărții, nu a fost primită cu o mai mare atenție. „Ce aduc zorile" cred că este reprezentativă nu numai pentru culegerea căreia îi aparține, dar și pentru o anumită tehnică cu destule note modeme spre care înclină acum epica Luciei Demetrius. E vorba de acel amestec narativ de vis
Lucia DEMETRIUS

„CE ADUC

note de Sector

crispează. Poate în aceasta constă a- cel „romantism feminin" al prozatoarei, care adeseori nu exclude fantasticul. Lucrul se probează și cu alte nuvele ale cărții, „întoarcerea maiorului", „Ce aduc zorile" etc. deși o dată cu aceasta se face vădit și un pericol tismul. du-se ori pe nuvele 
monstrații etice ori filozofice.Scrierea în care faptul acesta se

al prozei sale scurte: schema- Ușor intelectualizante, bizuin- exclusiv pe procese mentale pure intuiții lirice, unele din rămîn undeva niște de-

și realitate, grefat pe mai vechile dis- pozițiuni ale prozatoarei pentru experiențele sufletești.Valoarea de simbol a povestirii ține de însăși construcția ei. Primul tablou relevă o scenă de familie cu ritmul ei obișnuit și cu o mulțime de amănunte banale, în cadrul căreia fisurile nu se disting. Dezbaterea propriu-zisă începe o dată cu a doua scenă, ce coincide cu declanșarea acelei crize psihologice de care vorbeam mai sus.Casa în care viețuiesc tinerii soți

Petre și Maria laolaltă cu părinții și copiii lor se prăbușește într-o noapte sugerînd, pe un plan simbolic, dezechilibrul acelei familii. Excursul din zona realității în cea a visului avea poate încă nevoie de nuanțe și sensuri. Plecați la culcare, fiecare din eroii dramei trăiesc, percep și înțeleg diferențiat dezastrul, dispărînd într-o agonie cu tot atîtea simboluri particulare.Cu mijloace asemănătoare, dar cu alte rezultate, în „întoarcerea maiorului" se încearcă literaturizarea u- nui caz de ambulomanie, altfel un pretext, dintru început forțat, de evaziune în fantastic. Anacronismul lui lordache Vernescu, cu tot efortul prozatoarei de a-1 nuanța, rămîne însă un fapt divers, surpriza epică întîrziind să apară. Asistăm la un soi de spiritism trenant și artificios care sfîrșește fără semnificație, după un mare consum de cuvinte și semne de exclamație.„Amurg pe țărm" e în bună parte un fel de „femei între ele", gen prin care Lucia Demetrius revine la proza ei mai veche cu teme de familie și dialoguri moralizatoare. Din păcate, nici celelalte povești neamintite pînă acum, „Omul grav" și „Aii", nu ating valoarea nuvelei de căpătîi a volumului.Dar cum o culegere de nuvele nu se judecă întotdeauna în ansamblu, avem datoria să prețuim în Ce adue 
zorile acele pagini de izbîndă artistică, unde finețea psihologică învinge inerția epică. Remarcabilă rămîne la Lucia Demetrius puterea de a surprinde mișcările sufletului omenesc, cu oscilări și cu exaltații caracteristice. Chiar dacă pe alocuri dialogul prolix decolorează și scade tensiunea, chiar dacă stilul nu e peste tot la fel de convingător, poate și dintr-un evident efort de o- biectivare, faptul se compensează prin prospețimea dinamicii psihologice, prin gravitatea dezbaterilor.

încă principala sferă de manifestare a creației artistice populare ; amatorismul îl menține în viață pe scene, în expoziții, la marile serbări populare. Paralel însă, acolo unde capătă viață nu pe baza unor dispoziții, ci pe baza sincerei pasiuni și a talentului autentic — înregistrăm, de altfel, cu satisfacție reducerea exceselor administrative — a- matorismul aduce un mare număr de oameni în cîm- pul artelor culte, îndeosebi pe latura lor interpretativă.în funcție de limbajul și mijloacele de expresie specifice, cîteva genuri culte, incluse în cîmpul amatorismului, poartă în mod obiectiv o încărcătură politică și ideologică de o pondere deosebită. împletirea armonioasă a preocupărilor pentru valorificarea moștenirii folclorice cu acelea destinate afirmării amatorismului cult mi se pare o necesitate politică și cultural- estetică evidentă.De la concursurile republicane, ajunse acum la pregătirea celui de-al IX- lea, de la festivalul a- nual al cîntecului, dansului și portului popular, pînă la „sîmbrele oilor" și festivalurile județene ale trișca- șilor, manifestările folclorice abundă. în schimb, o a- numită sărăcie a manifestărilor amatorismului cult ne apare ca o tristă realitate. Al V-lea festival de teatru de amatori „I. L. Caragiale" a fost amînat cu un an, astfel că din bienal, festivalul a devenit trienal, ceea ce poate n-ar fi tocmai rău dacă festivalul ar fi fost temeinic pregătit, inclusiv pe terenul publicității, și dacă nu s-ar fi stins, parțial, activitatea teatrală de amatori în perioadele dintre festivalurile naționale. S-a inițiat organizarea separată a unui festival periodic de teatru de păpuși, pentru a i se acorda genului o atenție specială, dar și acesta a fost amînat, astfel că, practic, păpușarii amatori se vor fi găsit trei-patru ani în afara oricărei competiții republicane. Cîți mai activează acum ?Inițiativa organizării festivalurilor naționale sau locale de poezie demarează cu încetinitorul, ca și aceea a organizării unei antologii scenice periodice a piesei într-un act românești. După o primă experiență reușită (Tr. Severin, 1966), a doua trecere în revistă a teatrelor populare (Sinaia, 1968) s-a desfășurat într-un anonimat quasi-total, parțial justificat, cu toate că n-au lipsit și spectacolele meritorii.Oare cîți intelectuali nu doresc să cînte în orchestre permanente, simfonice și de cameră ; dar cîte case de cultură și cîte cluburi le oferă condițiile dorite 1 O tăcere rareori întreruptă înconjoară și manifestările fotoamatorilor sau ale ci- necluburilor.S-a încetățenit obișnuința ca marile sărbători aniver- sative ale poporului să fie întîmpinate prin concursuri republicane ; dar teatrul, poezia, fotografia, cineclu- burile strălucesc prin absentă. E adevărat că la concursurile republicane participă corurile, însă situația cîntecului de masă este cunoscută, iar neglijarea lui atît de evidentă în- cît nu mai necesită comentarii. Dacă organizarea, chiar în fiecare an, a concursului „Ion Vidu" s-a dovedit exagerată, nici suspendarea acestui concurs nu mi se pare oportună ; dimpotrivă, sînt așteptate noi cîntece patriotice, revoluționare, care vor răsuna astăzi, nu mă îndoiesc, cu un accent nou, E adevărat, de asemenea, că la concursurile republicane găsesc cîmp de afirmare și brigăzile artistice. Dar confuziile care persistă pe acest tărîm, neînțelege-

Al. PROTOPOPESCU

rea — de atîta timp — a faptului că brigada este altceva decît miniestrada, confuzia dintre odă și satiră, au compromis grav genul, a cărui renaștere, cu toate marile eforturi de care va fi nevoie, este însă cu atît mai posibilă și necesară astăzi.Și, de ce să absenteze de la marile aniversări, tocmai teatrul sau lirica cetățenească, arte atît de profund politice, prin glasul cărora răsună ideile patriotice, internaționaliste, tății noastre, ale nostru 1Reexaminarea _______ _întregului sistem competi- țional destinat amatorilor este de mult o necesitate, dar 1 continuăExistă numerde. . țiT laureate te, de precedentele festivaluri și concursuri republicane, pentru care nu se întreprinde nici o acțiune metodică sau de stimulare, care să le determine permanența; există formații, culte sau folclorice, sărbătorite cu prilejul unor aniversări prestigioase, unele depășind, în vîrstă, chiar un secol, a căror strălucire, cu rare excepții, se stinge după sărbătorire ; unele formații au o activitate de 5, 10, 20 de ani, altele apar cu prilejul concursurilor și dispar după prima reprezentație, „ră- mînînd" însă în statistici ; toate aceste categorii merită un statut aparte, dacă vrem să accentuăm caracterul stimulativ al competițiilor. Juriile ar trebui, după părerea mea, să ia hotărîri fără deliberare prealabilă și neapărat prin vot secret,, iar componența lor să fie publică pentru a se asigura astfel o deplină răspundere și obiectivitate. (Soluția este valabilă, de fapt, pentru orice juriu, al oricărui concurs și al oricărui premiu). întregul sistem competițional trebuie așezat pe baza înscrierii libere a formațiilor, instructorilor și interpreților individuali ; și văd necesară programarea calendaristică, pe o perioadă — să spunem de cîte cinci ani — a tuturor competițiilor amatorilor, asigurarea, prin acest calendar al competițiilor, a unei cît mai extinse varietăți a manifestărilor ; văd necesară, de asemenea, realizarea calendarului com- petițional mai mult cu ajutorul mijloacelor publicitare, decît al celor administrative ; pe această cale, fiecare aspirant la un trofeu va ști din timp la care competiție este invitat să se înscrie, care sînt condițiile și care recompensele, va avea astfel răgazul să decidă dacă participă sau nu. în această ordine de idei, se vădește, după părerea mea, tot mai mult necesitatea organizării amatorismului pe baze obștești, reînființarea vechilor reuniuni corale, de strălucită tradiție, asociațiile de artiști amatori de toate genurile, precizarea statutară a cadrului amatorismului, întreprindere care ar răspunde unor dorințe firești ale multor „veterani" și novici ai acestei mișcări, căreia i s-ar profila mai clar perspectivele, dar și limitele.Amatorismul, folcloric sau cult, nu este decît o părticică modestă a structurilor societății noastre. Dar menirea lui se împlinește în adîncuri, trunchiul lui poartă roade care se pîr- guiesc tîrziu, dar inevitabil. Tocmai de aceea cred că el merită atenția cea mai calificată, mai competentă, mai responsabilă, pentru a spori substanțial încărcătura politică a întregii mișcări artistice a amatorilor, pentru a-i accentua acesteia caracterul socialist militant.
Theodor MANESCU

nemijlocit socialiste, ale socie- partiduluicritică a
traducerea! ei lîn viață nuă să fie f®rs)îversată. ^formași premia- unele de două sau mai multe ori, la

De la Institutul centralde documentare tehnică
I /

In publicațiile de informare documentară lș!'de 
sinteză ale Institutului central de documentare 
tehnică sînt publicate ultimele noutăți din litera
tura științifică, tehnică și economică mondială. 
După consultarea lor se pot comanda lucrările 
care interesează. La dispoziția solicitatorilor 
sînt puse xerocopii, microcopii, fotocopii, tradu
ceri din diverse lucrări.

Amintim celor interesați că în aceste zile se re
înnoiesc abonamentele pentru anul 1969. Formu
larele pentru aceste abonamente pot fi procurate 
la următoarele adrese : Institutul central de do
cumentare tehnică București, sectorul 1, str. Cos- 
monauților, nr. 27—29, telefon 21 12 90 ; biroul de 
prezentare și difuzare din Calea Victoriei 100, 
telefon 13 82 06 ; birourile teritoriale de informare 
tehnică din Iași, str. Karl Marx 14, telefon 1403 
— pentru județele Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, 
Neamț, Vaslui ; din Galați, bd. N. Bălcescu 59, tel. 
13033 — pentru județele Galați, Brăila, Buzău 
Vrancea, Tulcea, Constanța, și din Brașov, bd. 
Gh Gheorghiu-Dej 33, telefon 22633 — pentru ju
dețele Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureș.
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Trăim intens vremuri în care valorile morale fundamentale ale socialismului sînt, tot mai mult, norme ale întregii societăți. înarmați cu o viziune tot mai clară asupra rosturilor vieții, oamenii — majoritatea co- vîrșitoare — nu se resemnează în fața răului social ; împotriva nedreptății, necinstei, minciunii, brutalității — oricît de izolate și de camuflate ar fi asemenea manifestări — ei acționează cu hotărîre.Astfel stînd lucrurile, în ansamblu, grație cadrului propice creat de socialism pentru afirmarea personalității umane în plenitudinea atributelor sale, nu înseamnă însă că lupta contra practicilor retrograde este o luptă ușoară. Să exemplificăm.
ArDe pe meleagurile Sălajului a sosit la redacție o scrisoare al cărei conținut atrăgea atenția.„...Cum este posibil să fim persecutați pentru singurul „motiv" că n-am trecut cu vederea ilegalitățile comise de șeful nostru, Ștefan Ghiurko, demascîndu-le în fața organelor competente ?“ — se întrebau autorii, muncitorii Aurel Stejerean și Si- mion Sturz de la depozitul de combustibil din Jibou.„Sesizarea noastră a fost verificată șl confirmată — se spunea mai departe în. scrisoare — dar în loc să se ia măsuri împotriva celui vinovat do jhăgnbirea avutului obștesc, noi sîntf.. aceia care suportăm conse- c>-«țele''unei nedreptăți. De cînd a aflat cine i-a dat în vileag afacerile, șeful depozitului tună și fulgeră împotriva noastră, ne șicanează ca un vătaf de altădată, ne amenință cu desfacerea contractului de muncă și ne taie primele în mod abuziv..."— Verificările au stabilit întocmai cele spuse de muncitorii respectivi — a confirmat, spre înlăturarea îndoielilor noastre, șeful serviciului economic de la Miliția județeană Sălaj. Ștefan Ghiurko a sustras în repetate rînduri benzină, petrol si ulei pe care le-a vîndut la diverși cetățeni, printre care G. Orteleanu din comuna Creaca, A. Pasca din comuna Aluniș, I. Pop din Jibou. De la toți aceștia avem declarații scrise care coincid întru totul cu relatările șoferului Csiki Dezideriu, cel ce a transportat produsele respective la domiciliul clienților lui Ghiurko, așa cum i se ceruse.Și, anticipînd explicația care avea să i se solicite, ofițerul de miliție a continuat :— Desigur, se poate întreba oricine, de ce nu s-au luat măsurile legale? Cum se face că Ștefan Ghiurko se află în aceeași funcție, ba, mai mult, se răzbună în fel și chip pe cei care l-au denunțat ? Să vă spun...Și astfel am putut afla împrejurările care au favorizat o asemenea grosolănie. Pe scurt, situația poate fi prezentată astfel : primind sesizarea, organele de miliție au făcut cuvenitele verificări pentru a-și da seama dacă cele semnalate se întemeiază pe adevăr. Ajungînd la concluzia că re-

latările muncitorilor Stejerean șl Sturz merită toată atenția, conducerea serviciului de miliție economică a trimis un ofițer la Jibou pentru a-1 încunoștiința pe președintele consiliului popular orășenesc — tovarășul Ciocan — de cele petrecute ; Ș. G. avînd o muncă de răspundere, era util, ca situația sa să fie analizată mai întîi de organul local al puterii de stat.Tovarășul Ciocan însă a comunicat, la rîndul său, miliției județene că nu consideră necesară o altă măsură împotriva lui Ghiurko, în afara

roul comitetului Județean de partid și o comisie de la Direcția generală a petrolului ? Oare pe plan local — acolo unde se poate cunoaște mai operativ realitatea — o asemenea problemă nu putea fi soluționată la timp, potrivit principiilor legalității socialiste ?lin subiect asemănător a fost a- bordat și în discuția avută recent cu directorul O.C.L. Alimentara din sectorul 8 al Capitalei — tovarășul Iosif Micloș.— Nu cunosc nici un caz în care salariații noștri să se fi plîns că sînt

solan ? Lasă că o să vezi cum o să mă port de acum înainte..."Și Ionescu nu și-a dezmințit amenințarea. Pentru E. G. adevăratul calvar abia acum începea. Responsabilul nu scăpa nici un prilej să n-o apostrofeze, să n-o jignească. Să se fi dus din nou la director ? Nu-i fusese de-ajuns o singură dată? De întîmplat s-au întîmplat destule, despre care conducerea O.C.L. cunoaște suficiente amănunte : Ionescu a continuat să lovească atît în avutul statului cît și în interesele si demnitatea salariaților magazinului.

celei luate de dînsul. „în urma criticilor ce i s-au adus — arăta tovarășul Ciocan — Ș. G. a luat o poziție sănătoasă, ceea ce prezintă garanția că se va îndrepta" (? ! ?) Cît de „sănătoasă" a fost poziția despre care vorbea tov. Ciocan și, mai ales, cît de promptă a fost îndreptarea garantată tot de dînsul, rezultă cu prisosință nu numai din cele cuprinse în scrisoarea sus-amintită, ci și din întrevederea pe care semnatarul a- cestor rînduri a avut-o cu Ș. G.„Am să-i dau afară ! Nu merită nici salariul de bază și ei mai au pretenții ? Cu mine nu le merge" — spunea el, fără să-și poată stăpîni furia care îl cuprinsese de îndată ce venise vorba despre autorii sesizării.Cît de greu poate fi redată în cuvinte starea penibilă în care ți se înfățișează un om care se străduiește să răstălmăcească realitatea, cînd cunoști despre el incomparabil mai mult decît își închipuie 1 Dar dacă, într-un fel. atitudinea unui asemenea ins este explicabilă, deoarece el își apără, prin orice mijloace, propriile interese, nu poate fi înțeleasă, în schimb, optica celor care iau sub aripa lor ocrotitoare un asemenea om. Și pentru că nu am avut prilejul să discutăm cu tov. Ciocan despre „efectul măsurilor" luate inițial față de Ș. G„ am vrea să știm, totuși, de ce a fost nevoie ca pentru stabilirea adevărului, pentru curmarea activității de șicanare a unor oameni cinstiți și, în ultimă instanță, pentru tragerea la răspundere a celui vinovat să intervină pînă la urmă bi-

persecutați pentru că ar fi sesizat celor în drept aspecte de necinste — a răspuns dînsul cu cel mai autentic ton oficial posibil, grăbindu-se parcă să încheie chiar în acel stadiu •o convorbire inutilă sau în orice caz al cărei inițiator greșise adresa. Dintre motivele care ne îndreptățiseră vizita, am expus tov. director Micloș — din lipsă de timp — numai unul : cazul casierei Felicia Georgescu, care s-a prezentat la dînsul „cu toată încrederea", așa cum susținea femeia, încă în luna octombrie 1967, pentru a reclama activitatea intolerabilă a fostului gestionar de magazin I. Ionescu.„Nu mai pot suporta să lucrez în subordinea acestui om — îi spusese atunci F. G. directorului Micloș. Ionescu este necinstit. Ne pretinde bani. Dacă seara nu găsește plusuri la casă (? !) se face foc, ne înjură. Ne ordonă să „ciunim" și noi de la cumpărători. Este bețiv și imoral. Toată ziua consumă ajcool în magazin. Se poartă urît cu întreg personalul și mai ales cu salariatele tinere...".„Nu cunosc nici un caz în care salariații noștri să se fi plîns...". Cît de straniu vibra ecoul acestor cuvinte care încă îmi stăruiau în memorie în timp ce tovarășul director Micloș casiera— A, cunosc una dintre cele mai vechi salariate. O femeie foarte conștiincioasă... Intr-adevăr... parcă a avut dînșa unele neplăceri... cu ce nu mi-a întîmplat? (!) poate pretinde cunoască sau să șurile salariaților mai ales într-o întreprindere cu o fluctuație de salariați si cu unități dispersate cum este O.C.L. Alimentara. Nimeni nu contestă eforturile, grija și răspunderea directorului pentru îndeplinirea planului, meri- H tele sale în această privință — așa H cum a ținut să sublinieze însuși to- “ varășul Micloș. Îndeplinirea planu- n lut... Indiscutabil, trebuie să consti- g tuie principala grijă a unui direc- S tor. Dar pe planul eticii socialiste, - cum stati cu realizările, tovarășe di- fa rector Micloș ? Grija față de plan | poate fi separată de grija față de corectitudinea oamenilor din subor- R dine ? Necinstea unora dintre aceș- | tia nu lovește direct în planul va- H loric al întreprinderii ? In aseme- n nea împrejurări, cum acționați ? H Cum se manifestă receptivitatea față g de sesizările salariaților cinstiți ? Care sînt măsurile întreprinse pen- H tru verificarea reclamațiilor ? Sînt H încurajați cei care demască faptele “ ilicite ? Vă întrebați, de ce nu v-a n spus casiera Georgescu ce s-a mai B întîmplat ? Iată de ce : u„Spre uimirea mea — se destăi- ra nuia femeia la cîteva zile după a- H mintita audiență din octombrie 1967 y — cînd am ajuns de Ia direcție la n magazin, m-am și trezit „luată în primire" :— Vasăzică, așa, doamnă — a țipat Ionescu la mine — ai fost să mă reclami. Sînt bețiv, nu ? Mă port gro-

își aducea, totuși, aminte de Georgescu.da. Tovarășa Georgescu. O de foarte multă vreme. Este
IOneScu. Dar de spus ce s-a mai Firește, nu i s- unui director să țină minte toate pă- din subordine,

Pagubele produse de el au fost suportate, o parte de către stat, prin acordarea maximului de „pierderi legale", o alta, de către salariați, deoarece răspunderea era colectivă, contestațiile nefiind luate în considerare. O legătură logică între lipsurile din gestiune și aspectele de necinste reclamate de casiera F. G., și nu numai de dînsa — ca și între a- cestea și cheltuielile exagerate făcute de Ionescu (inclusiv pentru cumpărarea unui Fiat) — nu s-a „obosit" să facă nimeni dintre cei în măsură să aprecieze și să hotărască.Cu niște șefi atît de „cumsecade", responsabilul a continuat să sfideze normele de conduită, transformînd magazinul într-un fel de feudă personală, fără să mai țină seama că va trebui totuși odată să dea socoteală. Așa se. face că la verificarea gestiunii care a avut loc în luna mai a. c. a fost constatată o pagubă de 88 000 lei. Acestea fiind faptele, se pune întrebarea : de ce nu s-a dat curs normal, la timnul oportun, reclamației casierei F. G. ? Și, în special, cum, prin ce „minune" a aflat Ionescu atît de repede despre cele discutate în cabinetul directorului ?— Nu-mi dau seama cum s-a întîmplat, dar se poate ca eu să-1 fi luat imediat la rost prin telefon și el să fi bănuit probabil... mite, ipotetic,Să admitem

puțin în parte, este verosimil. Dar dacă s-a petrecut așa, cum poate fi calificat procedeul prin care „s-a rezolvat" o asemenea problemă majoră ? Spuneam apoi că nu numai casiera Georgescu a reclamat conducerii O.C.L. Alimentara din sectorul 8 neregulile de la magazinul gestionat de Ionescu, precum și de la alte magazine. Merceologul E. Dochinoiu a adus la cunoștință conducerii, nu o dată, că la magazinul respectiv se petrec fapte îngrijorătoare, că salariații se plîng de comportarea responsabilului, susți- nînd că el consuma deseori cu diverși cunoscuți băuturi scumpe în magazin, fără să achite la casă contravaloarea, și că pagubele pricinuite astfel le suporta pînă la urmă întregul colectiv.„Nu este treaba dumitale. Te a- mesteci în prea multe" — i-a replicat tov. director Micloș.Dar „receptivitatea" nu s-a oprit aici. La un moment dat, merceologul E. Dochinoiu s-a trezit cu contractul de muncă desfăcut. Cît de „temeinic" a fost motivul acestei măsuri o demonstrează faptul că instanța judecătorească a dispus reîncadrarea sa în același loc de muncă. Despre comportarea imorală a lui I. Ionescu, despre jignirile personale pe care le-a ca și despre diverse fapte ilicite observate în magazin, în afara u- nor răspunsuri Vagi — „bine, o să vedem noi despre ce este vorba" — reclamanții n-au cunoscut nici o măsură întreprinsă de factorii de răspundere.Din declarațiile fostelor s°’ariate D. Țincă și L. Tudor rezultă că acestea au considerat de datoria lor să sesizeze șefului biroului personal, tov. Samoileanu, faptul că gestionarul A. Toma consuma alcool în magazin, ajungînd în stare de e- brietate și că, într-o zi, din a- ceastă cauză a răsturnat lăzile cu ouă. Conducerea O.C.L. Alimentara din sectorul 8 „nu-și amintește însă asemenea cazuri...". Mai încaDe îndoială că dacă astfel de sesizări găseau ecoul cuvenit la factorii de răspundere, cel puțin în parte, consecințe ca cele mai sus amintite puteau fi evitate ? Nici o îndoială.Spiritul de dreptate și echitate socială promovat de partidul nostru, susținut de masele largi de oameni ai muncii, impune înlăturarea hotărîtă a unor asemenea practici, crearea unui climat favorabil demascării faptelor retrograde, deoarece, așa cum sublihia recent tovarășul Nicolae Ceausescu ..... să nu uităm nici un moment că fiecare membru al societății socialiste românești poartă răspunderea față de tot ce se înfăptuiește țara noastră".

adus acesta

in urmă cu cîteva săptămini v-am 
făcut cunoștință, în coloanele acestei 
pagini, cu un personaj 
numit „Cel ce aduce 
la ora aceea, raza de 
pecfivului se limita la 
relativ restrlns — urbea 
în cuprinsul căreia 
Sirugaru, ’”! 
vreme, , 
activitatea imundă de reclamagiu 
profesie, de calomniator deprins 
ultragieze oameni serioși, cinsliji, 
pună pe drumuri reprezentanți 
autorităților pentru a verifica zeci 
învinuiri nefondate, mincinoase.

lată însă că lui Gheorghe Sfrugaru 
nu-i mai ajunge un teritoriu atît de 
limitat, ci reclamă „spafiu vital" pen
tru intensa sa activitate. Și-a făcut 
apariția și în Capitală, manifestîndu-și 
inten/ia precisă de a se... răzbuna 
cumplit pentru articolul prin care i se 
demonta mecanismul — de altmin
teri destul de primitiv — al acțiunilor 
sale de denigrare și învrăjbire.

Metoda 1 Bine cunoscută I Memorii 
peste memorii, expediate la diferite 
foruri. Dacă vreuna dintre aceste hirtii 
ar ti continui un 
care să infirme 
aspectele sau una 
chetei noastre I 
morii nu sînt altceva decît... certificate 
de bună purtare, cu caracter general, 
lără absolut nici o referire la faptele 
concrete care au făcut obiectul ar
ticolului nostru. Toate cu un scop 
precis : să-l scoată basma curată pe 
învrăjbitorul din Botoșani și, totodată, 
să sugereze lipsa de obiectivitate a 
anchetei ce a dus la sus-amintilele 
concluzii.

Am cercetat cu atenjie cîteva din 
memoriile sosite la diferite foruri din 
Capitală, memorii care pledau „cau
za” Iul Gh. Strugaru. Ne-a frapat de 
la bun începui nu numai caracterul 
vădit formal al memoriilor, ci și o iz
bitoare asemănare a... scrisurilor (deși 
fiecare din aceste memorii era sem
nat de o altă persoană). De aceea,

pe care l-am 
vrajbă". Pină 

aejiune a res- 
un perimetru 

Botoșanilor — 
el, Gheorghe 

își desfășura de multă 
cu aplomb și dezinvoltură, 

de 
să 
să 
ai 

de

fapt cil de mărunt 
măcar unul din 

din concluziile an- 
Dar aceste me

am supus două din aceste hirtii 
„semnată" de Mana Strugaru, sofia îm
pricinatului, și alta de un anume loan 
Untanu, salariat la I.G.O.-Botoșani — 
laboratorului central de expertize 
al 
o 
peientă, cu caracter oficial. 
extras din adresa pe care am primif-o 
din partea respectivei instituții : „In 
urma analizei comparative efectuate, 
s-a stabilit că textul ambelor scrisori a 
fost executat de una și aceeași persoa
nă”. în realitate, printr-o confruntare 
cu scrisul lui Gheorghe Sfrugaru, s-a 
văzut că ambele memorii au fost 
scrise de... Gheorghe Strugaru cu 
propria sa mînă. Prin urmare, pe lingă 
toate celelalte, calomniatorul este și 
un plastograf dovedit.

Dacă ar fi numai atît... Faptele 
demonstrează însă că Gheorghe Stru
garu își continuă și în prezent acțiu
nea sa nocivă de măcinare a nervilor 
celor din jur, de purtare pe drumuri 
a reprezentanților autorităților și a 
cetățenilor din orașul Botoșani. O scri
soare primită recent din partea unui 
grup de vecini ai învrăjbitorului de pe 
strada Parcul Tineretului 113 ne in
formează că „indurăm mai departe 
nelegiuirile acestui individ care se 
crede liber să ne facă viata amară...'

O întrebare — pe care ne-am 
pus-o și în încheierea articolului an
terior — se cuvine repetată cu atît 
mai vîrtos acum, cînd calomniatorul 
de profesie s-a dovedit și un invete- 
rat plastograf: de ce oare continuă 
să rămînă indiferente la asemenea 
atitudini și manevre forurile compe
tente din Botoșani ? Oare pe plan lo
cal nu se poate găsi nici un leac 
eficace împotriva unei activităji atît 
de vădit dăunătoare colectivității ? 
Credem că e momentul — și nu de 
ieri, de azi, ci de foarte multă vreme I 
— ca locul contemplației pasive fafă 
de asemenea indivizi să fie luat de 
măsuri capabile să aducă liniștea acolo 
unde se tulbură apele ei și să producă 
satisfacția actului reparator și echitabil.

Victor BÎRLADEANU

Ministerului Justiției 
cercetare grafologică

pentru 
com- 

lată un

ad- tovarășul director, și noi, pentru că, cel Mihai GROZAVU

rîdea 
Visa frumos, 

că locuiește

bu- 
unui 

frece 
somn. 

Se fă- 
împre- 
într-un 

camere 
14, sc.

topi. Nimic, dar absolut ni
mic din cele apărute in vis. 
Nu tu apartament în elegan
tul bloc B 14, nu tu televi
zorul „Grigorescu", nu fu 
motoretă, nu tu...

își aprinse o țigară Chester-

ceasfa spre garajul în care 
se odihnea „Opel"-ul său 
care avea la bord 19 131 
kilometri. Deodată se des
chise fereastra altui dormitor 
și se auzi In grădină vocea 
sofiei lui :

ECES22

Schiță satirică de Nicută TĂNASE

îndeletni- aceea că

fenomene în involu- darul de a ridica din însușirii a cît mai
ție implică și adînca,

întrebat fiind ce e mai greu pe lume, Chilon din Sparta, împovărat de ani, răspunse : să păstrezi o taină, să poți îndrepta o nedreptate, să întrebuințezi bine timpul liber — dificultatea acestei din urmă ciri constînd probabil în nimeni nu te poate ajuta cu sfaturi desăvîrșite. Dar societatea nu te lasă părăsit în alegerea și adjudecarea posibilităților ; ca și natura, îți pune la dispoziție felurite mijloace și te îmbie a le încerca. Contracția cerebrală și mușchiulară implicate în procesul muncii își află astfel un pandant compensatoriu în „activitatea" recreativă și relaxantă — poate tot atît de necuprinsă în varietate ca și creația umană.S-ar putea oare catagrafia vreodată felurimea distracțiilor ? Ele se alătură și se înșiră în cele mai neprevăzute chipuri, pe scara abstractă a temperamentelor și deprinderilor \ ica și pe cea mai concretă, a geogra- . \J.fiiior și vîrstelor : simpla preumblare "" calmă pe aleile asfaltate ale parcului sau vînătoarea în ținuturi sălbatice, spectacolul ori lectura, reveria în fața frumuseții sau pătimașa încleștare cu hazardul, petrecerea cu prietenii ori singuratica odihnă sub stele, sporturile sau dezlegarea rebusurilor. însă prin această infinită și necatalogabilă diversitate vibrează linia imperceptibilă dincolo sau dincoace de care noțiunea își pierde calitatea, începînd a semnifica altceva.Superioritatea societății socialiste în loacelor printre cestora cultură.

tului primitiv ; opiniei publice,_ în care e inclusă și critica, îi revine, în asemenea condiții, îndatorirea u- nui plivit energic și sistematic.Există, firește, și modalități de petrecere a timpului liber în afara cîmpului culturii. E îndoielnic, însă, dacă — indiferent de natura lor — pot fi și independente de stadiul cultural al individului sau de ambianța generală a existenței sale. Bunul simț comun a statuat demult că piuă și distracțiile mărunte pot configura uneori o fizionomie, un carac-

î

noastre sfera difuziunii mij- de divertisment constă, altele, în încadrarea a- într-un larg concept de ________  E o condiționare pe care o generează atît exigențele, sociale de ansamblu cît și justificatele pretenții intelectuale ale individului ca personalitate. Situarea concentrică a acestor noțiuni a și născut, de altfel, expresia de „cultură a divertismentului" sau „cultură a locului de agrement", definindu-se astfel o preocupare și o perspectivă. Peisajul spiritual românesc devine intolerant pentru buruienile divertismen-

Dumifru Cantor, capelmai
stru! restaurantelor și 
fetelor din capitala 
judef prin care nu 
Dunărea, rîdea în : 
Visa.
cea 
ună cu familia lui 
apartament cu trei 
din elegantul bloc 8
A 3. Se făcea că avea și 
carte de vizită la sonerie, și 
că tocmai terminase ratele 
pentru mobilă. Se făcea că 
avea un frigider Fram, că 
avea două covoare persane 
și un televizor „Grigorescu". 
Ba, chiar, se făcea că avea 
un bar cu sticle de coniac 
„Dacia" și „5 stele". Se trezi 
tocmai cînd semna contrac
tul pentru cumpărarea in rate 
a unei motorete „Carpaji" 
necesară pescuitului.

Se trezi brusc. Aprinse lu
mina și visul lui frumos sa

field, își luă halatul model 
japonez pe umeri, trecu pe 
la bar, își turnă Intr-un pahar 
de cristal niște whisky engle
zesc, puse cîteva cuburi de 
gheaja. Oftă și ieși apoi in 

, curte.
„Ce vis frumos am avut*, 

își zise el, căutînd să-și a- 
mintească imaginile dispă
rute. Și privi de data a-

— Iu ești, Mitică ? Tu ești 
acolo I

— Eu.
— Ce dumnezeu e cu ti

ne ? Ce faci in miezul nopjii.
Coborî și dumneaei. Se 

așeză și-l întrebă pe Mitică :
— De ce nu dormi ?
— Am visat că mă duceam 

la pescuit cu o motoretă. Cu

o motoretă pe care o cum
părasem in rate.

— Nu te duci la pescuit cu 
„Gaz"-ul întreprinderii ? N-ai 
„Opel"-ul ? Du-te cu „Opel"- 
ul dacă ai poftă, dar ai grijă, 
nu-l băga în noroaie, e păcat 
de el, ne-a costai o grămadă 
de bani.

— Am visat că locuiam în 
blocul 8 14...

— Se zbate atîta să pună 
mina pe vila asta, cheltuiește 
alifia bani cu renovarea, dă 
cadouri încoace și 
el visează... Blocul 
e cu fine, Mitică ?

— Am visat că

biele și toți banii care-i găsește prin casă și pleacă să facă „o partidă", revenind de-abia spre miezul nopții cu buzunarele goale, mîinile amorțite și o nesfîrșită lehamite.Ce fel de petrecere a timpului liber e aceasta ? Mai curînd o auto- mutilare, prin refuzul deliberat (nu și conștient) a tot ceea ce poate re- creea, odihni, înnobila sufletul și reconforta trupul. Distracția e. în- tr-adevăr, o chestiune strict personală a fiecăruia, dar omul responsabil față de sine nu poate fi gîndit in

fracție necivilizată", închizînd în ea accentul contrariat, reprobator, al colectivității care își simte întinat — chiar și într-o împrejurare măruntă — idealul. Nu o dată sînt sancționate moral, printr-o atare calificare, barbarele și zgomotoasele „jocuri de societate" soldate de obicei cu contuzii și traumatisme ; sau odioasele înjurături anonime Ia telefon, vădind trista soartă a unor suflete încrețite, ce viciază atmosfera chiar și cînd se joacă.Distracția potențează o anume

ter, un sistem personal de relații cu lumea.Poate că nu exagerăm dacă spunem că în concepția despre distracție a unui om se poate desluși credința sa de viață, sursa de lumină care-i călăuzește existența, opinia despre drumul propriului său destin. Cunosc, de pildă, un om, inginer în- tr-o întreprindere bucureșteanâ, care, considerînd că dispune exclusiv de sine la capătul unei săptămini de muncă, își părăsește familia sîmbăta după-amiază ca să se distreze „ca între bărbați'1 și se întoarce — sau e adus duminică noaptea, după monstruoase beții, năuc, tăvălit, învinețit, zgîriat, cu veșmintele ferfeniță. Cineva îmi povestea cu lux de amănunte despre modul de a se distra al unui prieten de-al său, contabil în- tr-o întreprindere, care, venit de la slujbă, ia mai în fiecare zi ta-

afara contextului social, a unui mediu familiar, uman. Iar acest context este luminat de un ideal de civilizație. Idealul nostru de civiliza- inegalabila bucurie a cunoașterii, a descoperirii noului, a mobilării necontenite a spiritului, pentru ca aportul fiecăruia la înfrumusețarea vieții tuturor să. fie cît mai substanțial. Aici e și una din explicațiile atît de amplei răs- pîndiri a artei amatoare în țara noastră, artă practicată cu pasiune de sute de mii de oameni ; sau a dezvoltării considerabile a turismului, datorită căruia nenumărați tineri descoperă, cu uimirea proaspătă a anilor fragezi, frumusețile patriei, sporindu-și mîndria, conștiința de sine.Dar sînt și „distracții" din al căror perimetru de idei a extras, probabil, vocabularul comun expresia „dis-

stare de spirit a omului civilizat, receptivitatea la frumusețe, și il tonifică sub raport spiritual. De aceea incapacitatea de a gusta frumosul e socotită adesea ca o infirmitate — dar cauzele nu sînt naturale și fenomenul nu e ireversibil ; el provine din sclerozări ale obișnuințelor, printre care și aceea de a duce o existentă vegetativă. Am urmărit cu intrigată luare-aminte cuplul de oameni maturi care veniseră cu mașina în week-end, în pădurea Pustnicul : au stopat automobilul într-un loc umbros, au scos la iveală cîteva sacoșe cu mîncare și sticle cu bere — consumate apoi îndelung, tacticos, cu evlavie mută — și s-au culcat pe o pătură în imediata apropiere a vehiculului. Pe la cinci după-amiază s-au trezit, au desfăcut din nou sacoșele și au întins iar o masă copioasă. După care, strîngînd pătura și res-

turtle, s-au urcat în mașină, bărbatul comunicînd satisfăcut femeii : „am petrecut bine...".Dincolo de aparența comică se străvede substratul amar : în orizontul mărginit și obtuzitatea funciară a acestor oameni nu încăpea nimic din freamătul crîngului și unduirile lacului, din lumina de miere a asfințitului și exultanta mulțimii zbengu- indu-se veselă pe mătăsoasele pajiști. Natura le era străină, petrecerea robită viscerelor, somnul fără vise, mort. Cînd se întîmplă să călătorească în străinătate, nu văd nici copleșitoarele catedrale, nici tăcutele muzee, nu privesc măcar forfota policromă a străzii inedite ; în timp ce grupul de turiști se îndreaptă nerăbdător spre nu știu care străveche basilica, ei o pornesc în trap spre halele de vechituri și magazinele de mărunțișuri ieftine. Medicul D„ care 
a fost ca turist în opt țări, n-a avut curiozitatea să vadă nici o manifestare artistică, să viziteze măcar o singură instituție științifică ; ține minte însă prețurile tuturor băuturilor tari și dădea, generos, consultații despre cele mai avantajoase posibilități de a schimba, într-o capitală europeană sau alta, o sticlă de coniac pe o pereche de ciorapi sau lenjerie de relon, pe un tacîm de alpaca. Pentru asemenea turiști excursia e o afacere veroasă din care nu ră- mîne decît amintirea slinoasă a combinațiilor de tarabă dar nici o idee, nici o îneîntare, nici o dorință de revedere.Sînt. desigur, ție. Ele au însă nou problema multă frumusețe într-o viață de om, prin acțiuni și mijloace din sfera umanului. Căci, în sensul cel mai cuprinzător, distracția, buna întrebuințare a timpului liber, cum zicea filozoful din vechime — în viața unui om întreg din vremea noastră — e și ea un moment de împlinire, de tensionare a bucuriei de a trăi.

am cum
părat în rate mobilă „Bîlea 2” 
și tocmai achitasem ratele... 
A1-am visat fericit.

— N-avem mobilă „Ludo
vic XIV” ? Ce-fi trebuie „Bî
lea 2”. Nu te infeleg. Tu 
aiurezi, Mitică.

— Nu aiurez. M-am visat 
fericit. Dacă mîine, să zicem, 
sinfem întrebat! : „De unde 
avefi dumneavoastră, domnule 
Dumitru, vila asta, de unde 
avefi „Opel"-ul, vila de 
Sinaia, garajul, covoare 
Buhara, combină muzicală 
televizor japonez, pian 
coadă.

— Cine să ne întrebe ?
— Are cine.
— Le spunem că din sala

riu. Da' de ce să ne întrebe l 
Ce să aibă cu noi ?

— O să ne cam întrebe. 
Tu nu citești ziarul, n-ai auzit 
de cuvîntul „ilicit" l

— Ba da. Dar nu 
la noi. Nu e cazul 
Mitică. Tu lucrezi și
cile, ai muncă nenormată. Ai 
fost lăudat și la minister, te-au 
trimis și la Paris în schimb 
de experiență... Ti s-au dat 
și prime în fiecare trimestru...

— Am calculat eu și pri
mele, chiar și fondul de la 
ajutorul reciproc. Dacă 
mîncam nimic zece 
nu ne ajungeau banii.

— Să le spunem 
primit o moștenire
De la cine să spunem 
că am primit o moștenire ?

— Nu-fi bate capul de po
mană. Există documente, exis
tă acte de vînzare-cumpărare. 
N-ai cum să-i păcălești. Parcă 
și văd comisia aia alurisită. 
Afurisita aia de comisie. 
Parcă-I aud pe președintele 
ei : „Ai agonisit", domnule 
Dumitru, ai „agonisit".

— Stai. Stai, Mitică. Am 
găsit.

la 
de 
cu 
cu

e cazul 
la tine, 
dumini-

ani

că 
de

Valentin SILVESTRU

nu 
tot

am 
la... 
noi

Le spunem că am avut o 
crescătorie de iepuri.

— Taci. Poate vrei să le 
amintim și de crescătoria 
noastră de porci îngrațafi pe 
„spinarea" restaurantelor?... 
Ce știi tu ? I Comerful se face 
cu auforizafie.

— Cu relafiile pe care la 
ai, nu poji face rost de-o 
auforizafie retroactivă ?

— Vorbești prostii. Cît de 
fericit mă visam. Apartament, 
mobilă „Bîlea 2", Fram...

— Ce-ar fi să le spunem 
că avem o rudă în Califor
nia și că ea ne-a ajutat ?

— Nu au autobiografia 
mea ?

— Și chiar ai auzit că...
— N-am auzit nimic, dar..,
— Mitică...
— Spune.
— Cu ce se ocupă domnul 

Costică ? Negriciosul ăla cu 
mustață, care are nevasta 
profesoară la... Profesoara aia 
drăguță, care a 
mine la Revelion... 
are bărbatu-su !

— E procurorul 
rașului. Ce-fi veni 
Irebi de el ?

— Alaltăieri cînd luam 
benzină am invilal-o în „O- 
pel". Nici mai mult, nici mai 
pujin mi-a întors spatele.

te-o li recunoscut, 
m-a recunoscut. Era

stat
Ce

lingă 
muncă

al o-șef 
să mă în-

— Nu
— Ba

cu sofia avocatului Stere. Ea 
s-a urcat, l-a plăcut „Opel"-ul 
nostru. După masă vine pe 
la mine cu sora ei. O cunoști 
pe sora nevestii avocatului ?

— O cunosc.
— S-a invitat cu sora ei 

pe la mine. Puteam să le 
reluz ? Mitică, m-ai băgat 
la idei cu... Al auzit ceva ? 
Crezi c-o să ne întrebe ?

— N-am auzit nimic, dar..,
— Mitică, sora nevestii a- 

vocatului cu cine-l măritată l 
Ce e bărbatul ei ? De-și dă 
atîtea ifose ?

— E directorul penitencia
rului... Te rog, dacă mă iu
bești, du-te în casă. Du-fe în 
casă și lasă-mă.

Rămas singur, Dumitru Can
tor dădu ocol cu privirile 
exteriorului „agoniselii” lui și 
afipi. Alipi și visă. De data 
aceas'a se visa în vechiul său 
apartament (cu două camere și 
dependințe) din Blocul T 8, 
scara 1 B. Se făcea că se cer
ta cu administratorul blocu
lui. Se făcea că acest admi
nistrator îi luase de două ori 
banii pe întreținere. Se certa 
în vis, dar rîdea fericit.
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în domeniul transplantărilor de țesuturi — devenit atît de actual prin senzaționalele transplantări de cord efectuate cu succes în ultimul timp — este de cea mai mare importanță diversitatea biochimică individuală. Respingerea grefelor de la alte persoane se produce datorită unei reacții imunologice fată de an- tigenele prezente în celulele transplantate. Cu alte cuvinte, primitorul tratează anumite substanțe (probabil în majoritate proteine) prezente în țesuturile donatorului ca substanțe străine.Reacțiile de acest fel constituie una dintre multiplele preocupări ale geneticii umane, ramură a biologiei care urmărește să afle în ce măsură deosebirile multilaterale dintre oameni — sub raportul caracteristicilor fizice, fiziologice, mintale, al sensibilității față de anumite boli — se datoresc unor însușiri înnăscute. Genetica umană caută așadar răspunsul la întrebarea în ce mod diferă între ei membrii speciei noastre în privința constituției lor ereditare, în ce fel aceste diferențe genetice influențează sau determină nenumăratele deosebiri ce se observă între oameni.în prezent, chiar dacă nu este posibilă examinarea genelor unei persoane în mod direct, se crede totuși că ele sînt exprimate prin enzimele și proteinele a căror sinteză o controlează și a căror structură poate fi examinată cu mare precizie. Astfel, cercetînd deosebirile dintre enzimele și proteinele diferiților oameni, ne putem forma o idee despre limitele și natura deosebirilor existente între genele lor.în trecut, se credea că la majoritatea membrilor speciei respective există implicit un model standard și uniform al sintezei enzimeloi’ și proteinelor, iar diversele deviații întâmplătoare păreau a fi doar excepții care confirmă regula. In ultimii ani s-a văzut însă, din ce în ce mai clar, că acest tablou este ultrasim- plificat, că oameni sănătoși și normali pot fi adesea clasificați în tipuri diferite, după modul în care sintetizează o anumită enzimă sau proteină și că aceste tipuri pot apărea cu oarecare frecvență într-un a- numit grup de populație. Deosebirile, sînt transmise ereditar într-un mod simplu și par a fi de obicei datorate unor gene alternative — sau allele — care produc forme structural diferite de proteine enzimatice. Asemenea sisteme sînt denumite po- limorfisme, termen mult utilizat în genetică pentru a desemna orice situație în care membrii individuali ai unei specii, net deosebiți prin anumite caracteristici ereditare, coexistă ca membri normali ai unei populații, fiecare tip fiind întâlnit relativ frecvent.Descoperirea multor exemple de polimorfism enzimatic și proteic în ultimul deceniu se datorește, în mare măsură, progreselor tehnice în separarea proteinelor. în organism sînt sintetizate numeroase enzime și proteine diferite. Dacă teoria actuală este justă, trebuie să presupunem că structura precisă a fiecăreia din ele este codificată în cel puțin una sau, adesea, în mai multe gene bine definite. în plus, mai există poate și alte gene care intervin în ritmul de reglare al sintezei proteinelor specifice. Ne întrebăm, de fapt, ce proporție din numărul total de enzime și proteine prezintă un polimorfism genetic în populațiile umane. Cunoștințele noastre se refera, desigur, doar la o parte infimă a enzimelor și proteinelor a căror existență ne este cunoscută. De aceea, este greu

Harry HARRIS
membru la „Royal Society”, 

profesor la Universitatea din Londra

de tras o concluzie generală asupra frecvenței globale a fenomenului, în principiu, e posibil să obținem un răspuns măcar aproximativ la această întrebare, studiind amănunțit o serie de enzime sau proteine selecționate arbitrar, la indivizi aleși la întîmplare. Pentru fiecare enzimă, ar trebui să vedem dacă se poate demonstra o variație comună ereditară și, în cazul cînd aceasta s-ar confirma, dacă e vorba de un fenomen neobișnuit sau de unul destul de frecvent.în mine iect. de anumăr de oameni diferiți, diti între ei, cel puțin cîteva sute la număr și, în unele cazuri, peste o mie. Majoritatea studiilor s-au făcut pe populația din Anglia, dar, deoa-

ultimii ani, colegii mei și cu am lucrat la un asemenea pro- Metoda adoptată a fost aceea examina fiecare enzimă la un neînru-

rece se știe că în privința unor poli- morfisme există diferente destul de apreciabile de la un grup de populație la altul, enzimele au fost studiate, ori de cite ori a fost posibil, și la alte grupuri de populație.Este greu să se aprecieze în mod satisfăcător numărul total de enzime diferite și de proteine existente în organismul uman și care sînt probabil codificate de gene separate. Ele sînt în număr de cel puțin cîteva mii, poate chiar zeci de mii. Există deci sute sau mii de polimor- fisme, fiecare din ele privind o enzimă sau o proteină diferită. Dovezi din ce în ce mai numeroase duc la concluzia că polimorfismul genetic, exprimat prin deosebiri discrete în sinteza anumitor enzime și proteine, este un fenomen răspîndit și comun în populația umană. Datorită acestor variații, pare extrem de neverosimil ca doi indivizi să fie exact identici în imensa diversitate de combinații de diferite enzime și proteine sintetizate de organismul uman. De aceea, se poate spune că fiecare individ are constituția sa unică de enzime si proteine, impusă de formele speciale ale genelor pe «care le-a moștenit de la părinții săi.

De cînd. supunîndu-se legilor căderii libere, mărul lui Newton și-a părăsit creanga, problema gravitației nu a încetat să-i fră- mînte pe oamenii de știintă. Problema îi preocupă și pe cercetătorii de la Dubna, care. într-o comunicare științifică. au argumentat cu riguroase date matematice posibilitatea efectuării unei experiențe „antigravltatio- nale". Iată-mă deci la Dubna, în laboratorul de energii înalte. La masă, M. I. Podgorcțki, doctor în științe fizico-matematice și cercetător principal la Institutul unificat de cercetări nucleare, unul din autorii comunicării:— Așadar, vă interesează perspectivele antigravitatiei ? Vă voi dezamăgi în- trucîtva. deoarece nu este vorba nici de „cavorita" care ecranizează gravitația, ca în romanul lui Wells, nici de „farfurii zburătoare". indiferente la atracția Pămîntului, nici de încălcări ale legii conservării materiei...Fizica modernă, în limbajul formulelor maternalice. neagă categoric antigravitatia. Corpurile nu pot fi decît atrase unul de celălalt. Dar despre ce fel de corpuri este vorba ? Cele cu care avem de-a face în mod obișnuit ? Se ridică aici o întrebare firească : ce se va întâmpla dacă unul din corpuri este „obișnuit", iar celălalt alcătuit din... antimaterie ? Se vor atrage sau. dimpotrivă, se vor respinge ? Tocmai acest lucru nu l-a verificat încă nimeni...Pentru o mai bună înțelegere. să recurgem la o

analogie. Trăim într-o lume în care acționează două tipuri de sarcini electrice : pozitive și negative. Ele se atrag reciproc. Acum să ne închipuim o lume în care există numai sarcini electrice pozitive. Locuitorilor unei astfel de lumi li se va

Așadar, ce anume forțe iau naștere la „locul de joncțiune" al antimateriei 1 întrebare ar punde, fără a duri, doar locuitorii unei lumi din materie „cu sarcină dublă". Dar. din pă-
materiei și La această putea răs- sta pe gîn-

In căutarea
anti
gravitației

Convorbire cu dr. M. I. PODGOREȚKI,
cercetător principal la Institutul unificat de cercetări 

nucleare de la Dubna

părea că forțele electrostatice sînt totdeauna și exclusiv forte deTeoriile fizice s-ar baza, în mod firesc, numai pe acest fapt, în aparentă incontestabil. Oare nu facem și noi o greșeală similară în legătură cu gravitația ? Se știe doar că experiența umană cunoaște numai „sarcini gravitaționale" de același semn !

respingere. cate, o astfel de lume nu există : materia și antima- teria, venind în contact, se distrug. se transformîndu-se . în gime în radiații.— Dacă va reieși că antigravitatia considerați oare că posibilitatea unor aplicații practice ? Nu cred ca din antimaterie să poți face, de pildă, un avion. Intervine anihilarea 1

anihilează, între-totuși există, există

— Depinde ce se înțelege prin „aplicarea practică". Pentru astronomi și fizicieni este de lucru berechet de pe acum...Pe Pămînt, orice ticulă reprezintă raritate. Ea poate dusă" în acceleratoare puternice, captată în camere speciale. MicrOuniversul materiei obișnuite nu conține antielectroni și anti- protoni. In macrocosmos, însă, pot exista galaxii și universuri întregi alcătuite din antimaterie. Cunoașterea contemporană permite imaginației noastre să populeze spațiul cu asemenea lumi misterioase. Dar de ce, în acest caz, natura a repartizat atît de neuniform antimateria ? Este o întîmplare sau o legitate ? Ce forță anume a împrăștiat la distante atît de mari universuri atît de diferite, iar acum le ferește cu strășnicie de o întâlnire care ar duce la pieirea lor? Să nu fie tocmai enigmatica forță a antigravitatiei?Pentru a verifica această presupunere, ar trebui să punem sub urmărire o antiparticulă, generată în accelerator și lansată orizontal. Dacă va devia de pe traseu înseamnă că este respinsă, că nu mai este atrasă. Dar cum să se măsoare o abatere atît de mică, reprezentând — la un parcurs de 10 m — a mia miliar- dimea parte dintr-un cm ? Aici ne vine în ajutor o proprietate interesantă a mezonilor k-zero neutri. Unele din aceste particule elementare se dezintegrează foarte repede, în timp ce altele „trăiesc" destul de mult. Cînd ajung la „bă-

antipar- o mare fi „pro-
trînete". particulele eu „viată scurtă" se descompun în două, iar cele cu „viață lungă" în trei părți, in camerele nebuloase, se văd destul de bine atît „furcile", cît și „stelele cu trei raze" ale dezintegrării.Analiza detaliată a acestor proprietăți a permis ca această experiență unică să ia forme matematice. S-a hotărît apoi ca un fascicul de anti-mezoni k-zero' să fie lansat sau în sus, pe verticală, sau cu o oarecare deviere de la orizontală. Dacă mezonii de diferite „soiuri" se vor dezintegra ca de obicei, înseamnă că pentru ei nu există antigravitatie. Dacă însă particulele dispun de antigravitatie, atunci, la o ascensiune verticală, se va schimba forma dezintegrării, ceea ce va permite să se studieze mult așteptatul fenomen...După cîtva timp, m-am întîlnit din nou cu M. I. Podgorețki, de astă dată la Moscova, la o consfătuire consacrată particulelor Mi-a relatat că cercetările- continuă. Fizicienii .americani de la Universitatea Stanford pregătesc șir' Experiențe în acest domeniu, însă cu alte particule.Iși vor demonstra proprietățile electronul și antipodul său, pozitronul ? Există antigravitatia ? Răspunsul îl va da desfășurarea în continuare a cercetărilor.

interacțiunii elementare.

V. GRIGORIEV 
redactor al revistei 
„Tehnika-Molodioji* 
Moscova
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Lîft;

științifice și 
mijioace din 
investigare a 
să dea omu-

Desfășurarea revoluției 
tehnice mondiale reclamă 
ce în ce mai fidele de 
lumii înconjurătoare, care 
lui posibilitatea de a urmări comod
procese ce se desfășoară în spații în
chise sau fenomene și obiecte inac
cesibile vederii directe. Principalul mij
loc de acest fel este televiziunea, care 
se dovedește utilă, ba chiar indispen
sabilă, în cele mai variate domenii de 
activitate : industrie, biologie, medi
cină, transporturi, cercetare științifică.

Dorind să fixăm cîteva aspecte noi, 
ca și probabila evoluție a televiziunii, 
am solicitat cont. dr. ing. Vasile Cătu- 
neanu răspunsul la cîteva întrebări le
gate de această temă atît de actuală.

— Ce 
bile s-au 
domeniul

preocupări și realizări nota- 
înregistrat în ultimul timp în 
televiziunii l

— Televiziunea zilelor noastre se 
caracterizează prin legătura puternică 
dintre cele două ramuri ale sale, cea 
radiodifuzată și cea în circuit închis. 
Prima realizează transmisia informației 
video la distanțe mari, utilizînd undele 
radio. In cele mai multe cazuri, pro
gramele ei sînt destinate marelui pu
blic. T. V. în circuit închis este carac
terizată prin aceea că semnalele video 
se transmit la distantă mică, prin ca
bluri, legînd dispozitivul de captare a 
imaginii cu cel de reproducere. Deși 
principiile de realizare a captării și re
dării imaginii sînt identice cu T. V. ra
diodifuzată, simplitatea relativă a trans
misiei face ca, în circuit închis, tele
viziunea să găsească cele mai neaștep
tate aplicații. Cu ajutorul unor camere 
de televiziune speciai construite se
ușurează, spre exemplu, munca grea 
în adîncul apelor, prezența omului ne 
mai fiind necesară. in condițiile 
mare nocivitate, cum sînt cele din 
dustria chimică, industria atomică, 
derurgie, televiziunea în circuit închis 
face posibilă conducerea unitară și efi
cientă da la distanță a proceselor de 
producție. De mare utilitate s-a dovedit 
T. V. în circuit închis și în geologie, 
dînd posibilitatea de vizualizare a pe-

de 
in- 
si-

„AutoreproducereaIf' '

belgiană a elaborat tehnologia
Sticlă ce suportă greu 
tatea unui automobilO firmă de fabricare a unei sticle extrem de rezistente. O foaie din această sticlă este capabilă să suporte greutatea unui om sau chiar a unui automobil de dimensiuni medii. Sticla poate fi înfășurată sub formă de rulou cu raza de 30 cm, fără ca foaia respectivă să se spargă.
Microbii... 
minerilor

lor cu semnele stocate în dispozitivul de memorizare. Mașina de sortare asigură, de asemenea, distingerea corespondenței recomandate și obișnuite, după forma mărcilor poștale. culoarea și
Congelare • 
de bisturiu

m loc

din dușman
mașinilor

în Uniunea Sovietică a fost găsită o metodă originală pentru a combate gazul nociv-grizu. Inginerii Institutului de mine din Moscova au descoperit că o scrie de bacterii se hrănesc cu gazul metan pe care îl descompun în gaz carbonic și apă. Cul- tivînd aceste bacterii în mine, ele devorează pur și simplu gazul metan, înlăturînd pericolul formării de grizu. Microorganisme și mai ahtiate după gaz metan sînt crescute in prezent în laborator pentru a fi puse la dispoziția întreprinderilor miniere.

Cibernetica vine tot mai mult în ajutorul 
medicinei. Aparatul din imagine poate 
efectua, în timp de o oră, peste 700 de
analize ale serului sanguin, cu privire

12 componente 12 nori fost păstrați transformat curînrl în ploaie, ceilalți 7 rămînînd amenințători. favorabili apariției uraganelor.
reacție s-au pulverizat astfel iodură de argint, iar 7 nori au ca „martori". Primii 12 s-au CU

După ce a fost transformat în prieten, frigul este tot mai pe larg folosit în diferite domenii ale medicinii și chirurgiei. Recent au fost comunicate și primele operații care utilizează congelarea în loc de bistițriu. In S.U.A. au fost extirpate pe această cale prostata, amigdalele și tumorile hipofizare. Organul bolnav a fost „înghețat" pînă la —180° cu ajutorul azotului lichid și transformat astfel într-un bulgăre de gheață, care se desprinde, și este eliminat apoi rapid. Operațiile au decurs fără nici o complicație, congelarea neafectând țesuturile învecinate.
Medicamente cu. 
autoservire

)

va rămîne o ficțiune ?
5> J ■ :r :: x._—•

Convorbire cu prof. Michael D. ARBIB
Universitatea Stanford din California (S U.A.)

Pentru „dizolvarea" 
uraganelorPentru combaterea urmărilor grave ale uraganelor care pot dezvolta pe zi o energic echivalentă cu cea a bombelor cu hidrogen s-au făcut o serie de experiențe interesante.Știut fiind că aproape 90 la sută din energia uraganelor este datorită vaporilor de apă pe care îi conțin s-a trecut la „pulverizarea lor" cu ajutorul iodurii de argint. Prin intermediul avioanelor cu

Sortarea electronică 
a corespondențeiIn Japonia a fost pusă în funcțiune o mașină pentru sortarea corespondenței poștale, Mașina sortează scrisorile citind numerele de pe plic, sub formă de cifre arabe, scrise de mînă cu mașina sau cu șablonul. Dispozitivul de citire al mașinii include o telecameră cu vidicon și circuite logice de recunoaștere în care se efectuează analiza contururilor geometrice ale semnelor cifrice aplicate pe plic și compararea

prescrie medicul un uităm să luăm cite o să o luăm pentru căDe cîte ori nu ne medicament, dar noi doză sau nu putem ne aflăm la serviciu sau în tramvai ?Pentru a remedia acest inconvenient, laboratoare farmaceutice din Franța au pus la punct o nouă formă de administrare a medicamentelor : „chronu- lele" (de Ia radicalul ,,chronos“ = timp). învelite în membrane de rășini naturale dispuse în straturi multiple, aceste pastile permit oraganismului să se autoservească cu dozele fractionate din medicamentul necesar. In acest fel. doctoria indicată pentru o administrare de 4—6 ori în 24 ore poate fi luată de bolnavi o singură dată la 24 ore.
vAAA/WWV'*AAAAAAAAAAAAAA/^/VAAAAAA/>^^AAv\AAAAAAAAAAAAAA^AA^AAA XAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/

refilor puțurilor de foraj, intr-un mod 
simplu și lipsit de pericole.

După cum este știut, imaginea T. V. 
se obține prin suprapunerea unui mare 
număr de linii și cadre, 
misia 
pentru a obține informații 
bieclelor slab iluminate, 
un număr redus de cadre ; este vorba 
de sistemele cu baleiaj lent (baleiajul

Pentru frans- 
iniaginilor la mare distanță sau 

asupra o- 
se folosesc

® B H O
ginilor la foarte mare distanță. Și pen
tru că am amintit de acestea din urmă, 
trebuie să spunem că, după forma ,vi- 
deo-informafiei, sistemele se clasifică 
în analogice și numerice (digitale). In 
sistemele numerice. video-informația 
are formă discretă, făcînd posibilă pre
lucrarea acesteia direct cu ajutorul cal
culatoarelor numerice. In prezent, te
leviziunea numerică este utilizată în

!n paralel cu dezvoltarea televiziunii 
radiodifuzate, crește și la noi interesul 
pentru utilizarea avantajelor oferite de 
televiziune în economia națională. Ast
fel, instalația de la Institutul de fizică 
atomică permite supravegherea proce
selor din apropierea reactorului ato
mic ; la spitalul clinic Fundeni, prin in
termediul camerei de luat vederi 
„avem acces* în sălile de operație ; la

PREOCUPĂRI ACTUALE

Ifil DOMENIUL
TELEVIZIUNII

fiind operația de explorare cu ajutorul 
unui fascicul electronic după o anu
mită regulă, a țintei pe care se for
mează imaginea, atît la captare, cît și 
la reproducerea ei pe ecranul tubului 
de la recepție). In ultimul timp, se in
troduc metode de comandă și reglaj 
automat cu ajutorul traductoarelor ima- 
gine-curerif (dispozilive ce transformă 
energia luminoasă, reflectată de obiec
tul a cărui imagine 
curent eiectric).

Pentru rezolvarea 
dicate de știință și
create instalații speciale, cum ar fi sis
temele sensibile la radiații intra și 
ultra vizibile sau de transmisie a ima-

o transmitem, . în

unor probleme ri- 
tehnică au fost

trarismisia imaginilor pe liniile telefo
nice, a imaginilor din spațiul cosmic.

Nu putem încheia această trecere 
în revistă a realizărilor televiziunii fără 
a aminti de televiziunea in culori, ex
presie concludentă a muncii și gîndirii 
inginerești a ultimelor două decenii.

— Care sînt realizările cercetătorilor 
din (ara noastră in această ramură l

— După cum este știut, în Directi
vele Congresului ai IX-lea a' partidu
lui se prevede ca producția de recep
toare să atingă, în 1970, nivelul de 
200—250 mii bucăți anual, țață de 100 
mii, cît produceam în 1965. Creșterea 
nivelului producției de 2—2,5 ori im
pune, firește, șl cercetătorilor sarcini 
corespunzătoare.

Convorbire cu cont dr. ing
Vasile CĂTUNEANU

decanul Facultății de electronică 
și telecomunicații

a Institutului politehnic Bucureșii

Combinatu! siderurgic Galați, micul 
ecran contribuie la desfășurarea riguros 
științifică a procesului de producție. 
Pentru conducerea centralizată a activi
tății se preconizează, de asemenea, in
troducerea televiziunii în sistemul 
hidro-energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier.

La Institutul politehnic București sînt 
în curs investigațiile unui colectiv care 
se preocupă de dezvoltarea televiziunii 
în culori. Aici se studiază „pe viu” ca
racteristicile sistemelor de T.V.C exis
tente, se formează un grup de specia
liști în această problemă de perspecti
vă, care desfășoară o fructuoasă muncă 
de cercetare. De remarcat, de pildă, 
realizarea unui dispozitiv de corecție

automata a unor distorsiuni da 
loara prin care se evită redarea 
naturală a culorilor la recepție. De 
fel, prin noutatea tehnică pe care o 
aduce, acest dispozitiv a fost înregis
trat ca invenție. In Institutul de cerce
tări în telecomunicații 
fabricarea releelor de 
piese românești și de 
ansamble vor fi astfel 
să poată fi utilizate și 
ferea programelor televiziunii în cu
lori.

— Ce ne rezervă viitorul în acest 
domeniu al investigației științifice l

— Televiziunea în culori rămîne în 
continuare în atenția cercetătorilor de 
pretutindeni. Este un exemplu de core
lare a cercetării aplicative cu cea fun
damentală, în sensul că problema redu
cerii spectrului privește un aspect de 
ordin teoretic, dar cu implicații imedia
te în structura aparatului de televi
ziune.

Dezvoltarea spectaculoasă a miniatu
rizării circuitelor și a circuitelor micro- 
integrate va avea, neîndoielnic, o pu
ternică înrîurire asupra televiziunii, prin 
reducerea gabaritelor, creșterea siguran
ței de funcționare a aparaturii. O pro
blemă nerezolvată încă rămîne prețul 
de cost ridicat al receptoarelor în cu
lori, acesta fiind dictat de tehnologia 
complexă de fabricare a tubului cine- 
scop fricrom cu mască. Ecranul acestui 
tub este formal din „pachete" 
trei granule luminofore, care 
energia fasciculului electronic 
plorare, emit lumină roșie, albastră, res
pectiv verde.

Funcționarea tubului se asigură prin- 
tr-o mască metalică cu un număr im
presionant de orificii. Pentru a înțelege 
finețea și precizia reclamate de execu
ția acestuia, amintesc că un ecran cu 
diagonala de 49 cm, de pildă, necesită 
357 000 de orificii I Cercetările viitoare 
cred că se vor orienta spre o tehno
logie simplificată a producerii aparatu
rii, spre îmbunătățirea permanentă a 
sistemelor de televiziune în culori și 
în relief.

cu- 
de- 
alt-

se pregătește 
retransmisie cu 
import. Aceste 

construite, incit 
pentru ti-ansmi-

de cite 
primind 
de ex-

Ing. Victor VULPE

Fantezia autorilor de literatură științifico-fantastică a folosit din plin posibilitățile oferite de dezvoltarea ciberneticii și a altor ramuri științifice bazate pe studiul analogiilor structurale dintre procesele ce se petrec în organismele vii și cele care au loc în circuitele electrice. A devenit familiară din această literatură și ideea mașinilor apte să se „reproducă" singure — ipoteză ce trece astăzi din sfera anticipației în cea a realității științifice, cu reale șanse ca mîine să reprezinte realizări industriale. Este domeniul în care a adus importante contribuții teoretice matematicianul Michael D. Arbib, profesor la Universitatea Stanford din California. Astăzi, în vîrstă de numai 28 de ani, el este autorul volumului „Creierul, mașinile și matematica", publicat în 1964, urmat de alte lucrări importante, care l-au făcut' binecunoscut'în lumea științifică pentru investigațiile sale în domeniul automatelor cu au- toreproducere.Recent, tânărul savant american a făcut o scurtă vizită în țara noastră, pentru un schimb de informații de specialitate, cu oameni de știință români. Am solicitat distinsului oaspete răspunsul la cîteva întrebări :
— V-am ruga, pentru început, să 

explicați în ce ramură științifică se 
situează cercetările pe care le între
prindeți. In ce constau ele ?— Studiind analogiile existente între sistemele biologice și calculatoarele electronice, oamenii de știință s-au familiarizat cu programele incluse în codul genetic, care comandă creșterea, multiplicarea și celelalte procese ale celulei vii. Ei n-au ajuns însă să priceapă multe dintre amănuntele ce privesc funcționarea acestui program biologic. Scopul ce mi l-am propus este de a înțelege aprofundat modul - cum. programul genetic inclus inițial într-o singură celulă ajunge să controleze dezvoltarea pe termen îndelungat a întregului organism. Pe de altă parte, studiez programele după care funcționează creierul uman, felul cum recepționează informațiile primite prin organele de simțuri și controlează cornportarea organismului, față de lumea înconjurătoare. Analizez din punct de vedere matematic proiectarea unor mașini posedînd unele din caracteristicile inteligentei sistemelor vii, în speranța că, pe a- ceastă cale, va deveni posibilă elaborarea mai adecvată a experimentărilor pe sisteme biologice. încercăm să construim mașini care să posede în structura lor dispozitive pentru depistarea oricăror defecțiuni, precum și programe adecvate pentru a reconstitui segmentele avariate. Pentru a compensa în mod automat aceste segmente, se pune deci problema includerii în. astfel de cazuri a unor programe care să comande autorepararea sau autoreproducerea unor părți ale mașinii. Biologia nu cunoaște încă în suficientă măsură programele care controlează procesele de creștere și, cu atît mai puțin, cele de gîndire. aceea, conceperea firește, deocamdată sar reale — care clarificarea problemelor fața biologilor. Știința care se preocupă de aceasta, cibernetica, înțeleasă într-un sens mai larg, cuprinde bionica, neuromatematica, construirea de „mașini inteligente" etc. Este vorba de două direcții principale de investigare, urmărind înte-

legerer. atît a proceselor de control, cît și a celor de comunicare. Lucrările mele sini legate de ambele aceste direcții, de interrelațiile dintre studiul mașinilor și al animalelor, urmărind o mai profundă înțelegere a modului cum este transmisă informația.— Care este stadiul actual al cer
cetărilor și ce perspective se între
zăresc în acest domeniu ?— Aria generală de cercetări a ciberneticii a fost schițată de Norbert Wiener în 1948, prin publicarea volumului „Cibernetica sau control și comunicație la animale și mașină". In prezent, numeroși oameni de știință cercetează aceste fenomene, unii folosind calculatoare electronice pentru elaborarea experimentelor pe creier, alții încercînd prin programarea ordinatoarelor să investigheze diversele aspecte ale funcționării inteligenței omului etc. Deocamdată există prea puține elemente teoretice, de sistematizare a acestor experimente. Problemele sînt atît de complexe însă, îneît modelele elaborate nu sînt decît. reprezentări schematice, „caricaturi" ale proceselor reale ce se desfășoară în creier.Intr-o fază ulterioară, chirurgii creierului vor putea să studieze a- profundat pacientul pentru a obține prin calculatoare un model foarte apropiat de cel al creierului. Experimentând apoi prin diferite extirpări operate pe model, ei vor ști ce anume operații sînt necesare pentru vindecarea maladiei, realizîndu-le cu efecte secundare minime. Nu poate fi ignorat faptul că pentru a trata astăzi epilepsia, spre exemplu, chirurgul deteriorează însăși capacitatea de memorare a creierului. In faza amintită, el va experimenta pe model, înainte de a opera efectiv creierul pacientului. Studiul automatelor cu autoreproducere va permite în viitor și alte aplicații, de pildă, în perfectionarea ordinatoarelor instalate pe navele cosmice.In . rezumat, pentru cercetările actuale se prevăd mai multe direcții de dezvoltare care vor duce destul de curînd la anlicatii privind atît comportarea creierului cît și construcția de mașini, capabile de auto- rebarații, pe baza unor programe alcătuite chiar de ele însele.

îmi nronun. de unor mașini — nu în mod nece- să contribuie la aflate în

— De aici decurge în mod firesc 
întrebarea dacă mașinile electronice 
de calcul vor ajunge vreodată să 
îndeplinească toate funcțiile pe care 
le deține creierul omului.— în principiu, sînt convins că nu există vreo limită în privința gradului de complexitate a mașinilor pe care omul este capabil să le construiască. în practică, însă, cred că n-ar fi înțelept ca’ el Să creeze mașini extrem de complicate, care ar putea, la un moment dat, să se „revolte" împotriva sa. Nu putem permite ca hotărîrile privind, de pildă, folosirea bombelor nucleare să fie luate exclusiv de calculatoarele electronice, căci acestea sînt apte de a da soluții perfect juste din punct de vedere matematic, dar ignorînd complet factorul uman. Cred deci, că putem extinde oricît capacitățile o- mului, construind mașini tot mai perfecționate, care să funcționeze complementar. aiutîndii-1. dar ar fi cu totul imprudent să creăm mașini care ar lua controlul din mîinile oamenilor. impunind acestora cum a- nume să se comporte.

Lucian SACHELARIS
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Cronica zilei
I

Deschiderea Expoziției încheierea vizitei in tara Note de drum din Republica Populară Ungară

SOSIREA IN CAPITALĂ
A MINISTRULUI JUSTIȚIEI

DIN R. P. BULGARIA

La invitația ministrului justiției 
din Republica Socialistă România 
marți seara a sosit în Capitală 
Svetla Daskalova, ministrul jus
tiției din R. P, Bulgaria, care va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
erau prezenți Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, membri ai condu- 

«cerii ministerului, funcționari supe
riori din acest minister.

< Au fost de. față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei.

Acad. Athanase Joja, vicepre
ședinte al Academiei, a plecat în 
Franța unde va participa, ca invi
tat, la sesiunea Consiliului inter
național al limbii franceze.

în continuarea vizitei în Franța, 
acad. A. Joja va lua parte la lu- 

. arările pregătitoare pentru sesiu
nea Federației mondiale 
ni lor de știință, al cărei

• este. ■

industriale suedeze noastră a delegației Federației

a '>ame- 
membru

VIZITA MINISTRULUI 
TRANSPORTURILOR ȘI NAVI

GAȚIEI DIN INDIA

Marți seara a sosit în Capitală 
dr. V. K. R. V. Rao, ministrul 
transporturilor șl navigației din 
India, care va face .o vizită în 
țara noastră. La sosire, pe aeropor
tul Băneasa, oaspetele a. fost în- 
tîmpinat de Ion Baicu, ministrul 
transporturilor auto, . havale și ae
riene, Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. Au 
■"ost ■ prezenți Amrik Singh Mehta, 

basadorul Indiei la București, și 
arhf ibn ai ambasadei.
^e^

★

La invitația prezidiului 
miei Republicii Socialiste 
ne vizitează țara prof. Jean Dieu- 
donne, decanul Facultății de ma
tematică a Universității din Nisa.

După o serie de conferințe pe 
teme de specialitate, ținute în fața 
profesorilor și studenților de 
Facultatea de matematică 
București, oaspetele francez va 
face joi după-amiază, în aula Aca
demiei, o expunere pe tema „Con
siderații asupra școlii Bourbaki".

★

In sala clubului Finanțe-Bănci 
din Capitală, Uzinele optice „Mu- 
vek“ din Budapesta au organizat 
o expoziție de instrumente și apa- 

■ rate pentru laboratoare. Sînt pre
zentate spectofometre, ultracentri
fuge, detivatografe, aparate de 
control termometrie, calorimetre 
industriale și pentru laboratoare 
etc.

Acade-
România

la 
din

★

■Marți seara, Gheorghi Bogdanov, 
Populare 

Bulgaria la București, a organizat 
o întîlnire cu oameni de cultură 
români cu ocazia vizitei în țara

★

Marți seara au sosit în Capitală
dr. Fawzy El-Sayed, secretar gene- ' ambasadorul ^Republicii
ral al Confederației Internaționale 
a Sindicatelor Arabe, și Hosni Sa
leh, secretar general adjunct, care 
Ia invitația Consiliului; Central, al. noastră a poetei bulgare Elisaveta 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România vor face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul BâneâSa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Du
mitru , Gheorghiu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al U.d.S.R., 
Larisa Munteanu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.. de ,ac 
tiviști âi sindicatelor.

Bagreana.
Au luat' parte acad. Zaharia 

’ Stancu, președintele Uniunii Scrii
torilor din. Republica Socialistă Ro
mânia, scriitori, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, reprezentanți, ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ai 
unor edituri.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 octombrie. în tară : Vreme relativ călduroasă, cu înnorări mai persistente în jumătatea de nord a . țării, unde vor . cădea '. ploi locale. în ‘ rest, -cerul va fi

variabil, iar ploue vor avea caracter izolat. Vîntul va sufla potrivit, . predominînd din sectorul vesțic. Temperaturile minime vor fi •cuprinse între 2 și 12 grade, iar ma- ■i ximele între .14 și 24 grade. în București : Vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul va sufla slab pînă Ta potrivit predominînd din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă. ,■ ,, ...

în ziua de 7 octombrie 1968, a 
încetat din viață, în urma unui 
tragic accident, academicianul 
Emil Petrovici, personalitate mar
cantă a vieții noastre științifice și 
culturale, lingvist de reputație in
ternațională, membru’ al Prezidiu
lui Academiei, profesor la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj.

Născut la 4 ianuarie 1899, și-a 
desăvîrșit pregătirea prin studii 
superioare la Cluj,-Paris și Sofia, 
obținînd titlul de doctor în litere: 
Eminent profesor, a contribuit la. 
formarea a numeroase cadre, de 
specialiști.

Intelectual patriot, bun cunoscă
tor al limbii, tradițiilor și aspira
țiilor poporului român, acad; Emil 
Petrovici s-a situat, după elibera
rea țării, în primele rînduri ale 
celor care au luptat pentru dez
voltarea învățămîntului superior 
și a culturii românești. Profesor de 
slavistică la facultatea de filologie 
a Universității din Cluj, a publicat 
un număr important de lucrări din 
acest domeniu. Savant renumit, a 
desfășurat o bogată activitate ști
ințifică în domeniul filologiei, dia
lectologiei, onomasticii, etimologiei, 
foneticii și fonologiei limbii ro
mâne, concretizată în numeroase 
lucrări apreciate în țară și peste 
hotare.

Numele academicianului E. Pe- 
. trovici rămîne legat de unele din
tre 
lingvisticii românești 
Atlasul lingvistic 
asupra

locuri și cele asupra sistemului fo
nologie al limbii române, texte 
dialectale.

Rodnica sa activitate științifică 
s-a bucurat de aprecierea unanimă 
a specialiștilor români și străini. ■ 
A 'îndeplinit importante funcții di
dactice și științifice: rector al 
Universității din Cluj, director al 
Institutului de lingvistică și istorie 
literară din Cluj, președinte al 
Asociației slaviștilor din Republica 
Socialistă România, președinte al 
filialei , din Cluj a Academiei, iar 
îri ultima vreme președinte al sec
ției de științe filologice. Pentru ac
tivitatea sa științifică a .fost ales 
membru-corespondent și apoi titu
lar al Academiei Republicii Socia
liste România,. precum și membru 
al mai multor academii și instituții 
științifice internaționale

Pentru meritele șale pe tărîm 
științific, didactic și obștesc, a fost 
distins cu titlurile de Laureat al 
Premiului de Stat și’ de Om de 
ință emerit, a fost decorat cu 
dine și medalii ale Republicii 
cialiste” România.

Acad. Emil Petrovici a
membru al Partidului Comunist 
Român.

Prin încetarea din viață a acad. 
Emil Petrovici, știința din țara 
noastră pierde pe unul dintre cei 
mai străluciți și mai devotați sluji
tori ai ei.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
MINISTERUL ÎNVAȚÂMÎNTULUl

ști- 
or- 
So-

fost.

importantele realizări ale 
cum sînt-: 

român, Studii 
numelor românești de

Corpul 
în holul 
t.eratura 
Quinet nr.
este permis miercuri, 9 octombrie.

★

defunctului se află depus 
Facultății de limba și li- 
română din str. Edgar 

7. Accesul publicului

★

orele 9—12.30. Adunarea de 
se va ține miercuri, 9 octom- 
la ora 13. iar înhumarea va

între 
doliu 
brie.
avea loc în aceeași zi, la Cimitirul
Bellu.

Pavilionul din Parcul Herăstrău din Capitală găzduiește începînd de marți Expoziția industrială suedeză, organizată sub egida Asociației generale pentru export din Suedia.La deschiderea expoziției au fost prezenți Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion Baicu, Octavian Groza, Dumitru Mosora, miniștri, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, membri ai conducerii unor ministere economice, reprezentanți ai vieții economice și științifice, ziariști.Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Personalitățile care au participat la deschiderea expoziției au fost întîm- pinate de principesa Christina a Suediei, de ambasadorul Suediei la București, baron Cari Rappe, de Ake Vrethem, președintele Comitetului pentru promovarea comerțului între Suedia și România, și de Georg Tul- lander, directorul expoziției.La festivitatea de deschidere a expoziției a luat cuvîntul Ake Vret- hem, care a spus :Sper că această expoziție va crea o imagine clară despre potențialul industriei suedeze de astăzi, despre rezultatele și eforturile sale. Sînt convins că ea va contribui la obținerea unor rezultate concrete reciproc avantajoase. După cum este știut, în cei cinci ani care au trecut de la deschiderea primei expoziții suedeze în România, exporturile noastre au crescut de 3 ori, îndeosebi cele de mașini și echipamente industriale, solicitate de nemaiîntîl- nitul avînt de industrializare a României.în-cadrul acestui schimb comercial crescînd s-a ivit necesitatea unor legături mai ample și a unei colaborări mai strînse între întreprinderile celor două țări. Acest lucru se reflectă prin acordul de cooperare economică, industrială și tehnică pe care guvernele țărilor noastre l-au semnat cu prilejul vizitei în Suedia din acest an a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.Actuala expoziție reprezintă una dintre primele activități mai importante ale Comitetului pentru promovarea comerțului între Suedia și România, recent creat. Ea constituie dovada dorinței noastre de a strînge legăturile și de a diversifica cooperarea dintre întreprinderile suedeze și române. în timpul celor nouă zile cît va fi deschisă expoziția noastră, publicul românesc va avea prilejul nu numai de a lua cunoștință de produsele noastre, dar vor fi create condiții, de asemenea, ca reprezentanți de frunte ai firmelor expozante să aibă întrevederi cu specialiști din tara dumneavoastră.De la sosirea noastră în România, a spus în încheiere dl. Ake Vrethem, am fost primiți cu simpatie de către poporul român, care, la fel ca și poporul suedez, încearcă, printr-o colaborare între țări, bazată pe sinceritate și respect, să contribuie la creșterea prosperității si,. Ja menti- I rierea păcii în lume." i’:-; .r. :s.'' ■■A vorbit apoi vicepreședintele I Consiliului de Miniștri, Emil Dragă- | nescu.Am deosebita plăcere să salut prezenta în țara noastră a Alteței sale regale, principesa Christina a Suediei, și să exprim calde felicitări A- sociației generale a exportatorilor suedezi pentru inițiativa de a organiza în România această expoziție.Expoziția industrială suedeză, ce se deschide astăzi, precum și participarea țării noastre la tîrgurile internaționale organizate în Suedia, se înscriu pe linia dezvoltării continue a relațiilor economice și tehnico-științifice dintre Suedia, contribuie la o noaștere reciprocă și tre popoarele noastre.După cum este cunoscut, România promovează cu consecvență politica de dezvoltare continuă a relațiilor de colaborare și cooperare economică și tehnico-știintifică cu toate țările lumii, indiferent de sistemul lor social-economic, pe baza respectării reciproce a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității depline în drepturi și a- vantajului reciproc.în continuare, vorbitorul a arătat că acordul comercial pe termen lung, precum și acordul de cooperare economică, industrială și tehnică dintre România și Suedia creează un cadru favorabil pentru dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale și relațiilor de cooperare dintre cele două țări. Stadiul actual al relațiilor româno-suedeze, dinamismul economiilor și resursele variate ale celor două țări ne îndreptățesc să apreciem că există, în continuare, largi posibilități pentru intensificarea colaborării economice dintre România și Suedia.Ne exprimăm convingerea că prezenta în țara noastră a reprezentanților unoi’ importante firme suedeze si discuțiile pe care le vor avea cu partenerii români vor oferi prilejul pentru studierea pieței românești, pentru găsirea unor noi căi de creștere a exporturilor de produse românești în Suedia și de dezvoltare generală a schimburilor comerciale

România mai bună apropiere Și cu- în-

româno-suedeze pe baze reciproc a- vantajoase. In cadrul relațiilor economice româno-suedeze, un rol im-i portant revine cooperării economice și tehnico-științifice. Primii pași în acest domeniu au și fost făcuți, prin realizarea unor acțiuni de cooperare cu firme suedeze, iar alte acțiuni sînt în curs de negociere.In încheiere, vicepreședintele Consiliului de Miniștri a urat succes deplin organizatorilor expoziției.Principesa Christina a Suediei a declarat apoi deschisă expoziția și a Salutat pe cei prezenți. în scurtul cuvînt rostit cu acest prilej, principesa Christina a subliniat că această importantă manifestare economico- comercială va contribui într-o măsură însemnată la dezvoltarea și a- dîncirea relațiilor de prietenie și e- conomice dintre Suedia și România.Asistența a vizitat apoi expoziția* unde aproximativ 50 de firme producătoare din Suedia înfățișează cele mai reprezentative realizări obținute în principalele ramuri ale e- conomiei suedeze. Astfel, pe o suprafață interioară și exterioară de a- proape 5 500 mp, sînt prezentate produse ale industriei constructoare de mașini, printre care mașini și . aparate de sudură și tăiere, mașini și utilaje pentru șantierele de construcții, mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor și a lemnului, echipamente pentru industria minieră, de foraj, mașini tipografice, aparate’ de măsură și control, mașini și utilaje pentru industria alimentară, autovehicule de tip „Volvo", rulmenți, echipament medical pentru pentru laboratoare chimice instalații pentru ambalajele bile. Alte standuri ale expoziției cuprind produse. ale industriei metalurgice ca : semifabricate din cupru, aluminiu și aliajele lor, o mare varietate de oțeluri, produse finite din oțel, pile tehnologice, precum și diverse bunuri metalice de și industrial, materiale de tie etc.

spitale,- mobile, flexi-
uz casnic construc-
deschide-Marți seara, cu prilejul rii expoziției industriale suedeze președintele Camerei de Comerț, Victor Ionescu, a oferit un cocteil în saloanele hotelului Athenee Palace.Printre persoanele prezente se a- flau Constanta Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Mihai* Suder. ministrul industriei tiere, Vasile Șandru, adjunct nistrului afacerilor externe, zentanți ai conducerii unor tere economice, conducători s întreprinderi românești de comerț exterior.Au participat, de asemenea, principesa Christina a Suediei și ambasadorul Suediei- la București, baron Cari Rappe.

fores-' i al mi- repre- minis- ai unor

combatanților antifasciști
ț 1

din R. $. Cehoslovacă
Intre 

legație 
antifasciști din Republica Socia
listă Cehoslovacă, condusă de Jo
sef Husek, președintele Comitetu
lui Central al federației și vice
președinte al Federației interna
ționale a rezistenților, a .făcut o 
vizită în România, la invitația Co
mitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist.

în timpul șederii în țara noas
tră, membrii delegației au vizitat 
obiective economice și social-cul- 
turale din București, Brașov, Va
lea Prahovei, Constanța și stațiu
nile de pe litoral.

Oaspeții au fost primiți de per
sonalități ale vieții politice și cul
turale din aceste județe, s-au în- 
tîlnit cu oameni ai muncii din 
uzine.

Delegația a manifestat deosebit 
interes față de realizările, obți
nute de. poporul nostru în diverse 
domenii ale construcției socialis
mului în țara noastră.

Delegația s-a întîlnit la Bucu
rești cu vechi militanți ai mișcă
rii de rezistență din țara noastră, 
.cu foști luptători români în bri
găzile internaționale din Spania, 
în mișcarea de rezistență din 
Franța, au avut convorbiri cu 
membri ai conducerii Comitetului 
organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist și al Comite
tului foștilor deținuți antifasciști 
din Republica Socialistă România.

1 și 8 octombrie, o de- 
a Federației combatanților

★

Marți la amiază, delegația Fe
derației combatanților antifasciști 
din Republica Socialistă Ceho
slovacă a părăsit Bucureștiul îna- 
poindu-se în patrie.
• La plecare, oaspeții au fost sa
lutați de generalul de armată la- 
cob Teclu, președintele Comitetu
lui organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist, Nicolae Gui- 
nă, președintele Comitetului foști
lor deținuți antifasciști din Repu
blica Socialistă . România, precum 
și de membri ai conducerilor ce
lor două comitete.

Armonii industriale

la Dunaujvăros
„Vă salut în Dunaujvăros". Cuvintele acestea apar în fața ochilor de pe o movilită de pămînt, ridicată la intrarea în oraș, din buzele roșii ale miilor de flori presărate pe conturul fiecăreia dintre literele ce o compun. Este urarea de bun sosit în orașul tinereții, „decanul de vîrstă al orașelor noi" și cetatea de oțel a Ungariei.In dimineața aceea, ceasul de pe clădirea modernă a sfatului popular arăta o oră matinală. Se părea că toți locuitorii erau ieșiți în stradă. Pe bulevardele largi, flancate de siluetele zvelte ale clădirilor, a căror vîrstă nu măsoară decît cîțiva ani, forfota abia începută atingea totuși unul dintre momentele ei de vîrf : mii de locuitori se îndreptau spre locurile lor de muncă. Grosul mulțimii lua drumul uneia dintre întreprinderile cu care se mîndresc, pe bună dreptate, nu numai locuitorii orașului, din care fiecare al patrulea om lucrează aici, ci și întreaga țară. Este vorba de cunoscutul combinat siderurgic, creație a regimului socialist, principalul furnizor de fontă, oțel și laminate al tării.Dotat cu mașini și utilaje moderne, importate din U.R.S.S., R. F. a Germaniei și Austria, combinatul concentrează în diferitele lui compartimente creații tehnice la înalt nivel, care amplifică străduința miilor de muncitori. Aici, interesul general al creșterii continue a producției și rentabilității, al asigurării unor condiții de lucru dintre cele mai bune sînt complet armonizate — remarca un coleg de breaslă. Și din această simbioză, potențată de voința și perseverența oamenilor muncii, se nasc anual cele peste 800 000 tone de oțel, alte cîteva sute de mii tone de fontă, 25 000 tone de cărămizi șamotă, zeci de mii de tone laminate. Produsele realizate sînt rezultatul muncii celor 11 000 de salariați ai combinatului.Dar Dunaujvărosul industrial nu înseamnă numai combinatul siderurgic, deși această mare întreprindere deține ponderea covîrșitoare în economia orașului. în afară de combinat s-au dezvoltat și alte întreprinderi, a căror naștere este de asemenea de dată recentă. Așa cum ne-au arătat gazdele, din primii ani ai existentei orașului s-a urmărit să

se creeze o serie de locuri de muncă pentru femei, in bună parte soții ale siderurgiștilor. Au apărut în acest fel, puternic stimulate și de dezvoltarea combinatului siderurgic, mai întîi o serie de mici ateliere de croitorie, tricotat, piese de ceasornice ș.a,, care azi sînt unități în plină extindere, cum ar fi fabrica de confecții și de lenjerie, fabrica de tricotaje și fire de lină, fabrica de ceasuri și a- parate optice, fabrica de sandale — unde ponderea femeilor angajate variază între 70 și 90 la sută. S-a asigurat, în acest fel, un grad destul de ridicat de ocupare în producție a forței de muncă feminine. Potențialul economic al orașului a mai fost, întregit, în ultimii ani, și cu o fabrică de celuloză din paie și una de hîrtie, cu o întreprindere de prefabricate. care produce anual elemente pentru mai bine de 1 000 de apartamente.Efortul creator al cetățenilor orașului — a căror medie de vîrstă e de numai 30 de ani — își găsește o pregnantă expresie în dorința oamenilor muncii de a folosi o bună parte din timpul liber pentru a învăța și a se instrui în continuare. Trebuie spus că fiecare al doilea locuitor din Dunaujvăros învață. Cei 11 000 de elevi care frecventează diferitele școli în orele de dimineață predau ștafeta învățăturii părinților sau fraților lor abia întorși de la lucru. Alți 11 000 de elevi-muncitori sînt înscriși la diferite școli, în bună parte serale.Cu toată tinerețea sa, orașul și-a scris o istorie proprie, densă în evenimente. Ea începe cu anul 1950 cînd, la chemarea partidului, mii de tineri și-au dat întîlnire aici, pe șantierul „viitorului oraș", care este astăzi Dunaujvăros. Cea mai mare parte a lor s-au legat de oraș și au rămas aici. Brigăzile de muncă patriotică ale tineretului răspund și astăzi prezent ori de cîte ori dezvoltarea orașului o solicită.La plecarea din Dunaujvăros am trecut printr-o zonă unde se turnau fundațiile unor blocuri de locuit. Ghidul ne-a explicat că e vorba de un nou cartier, respectiv de o nouă etapă în dezvoltarea orașului, care în 1975, potrivit prevederilor, va cuprinde peste 70 000 de locuitori.(Agerpres) V. SĂLĂGEAN
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Un mobil al dinamismului uman
X I.(țjasaâre din pag. I) „fixare" este deseori „bru-. iat" de concomitenta și dis- interesul pentru meseriile. ’ Wbuția pluridirecțională a amintite ? Nu, pentru ca. dincolo de această atracție emoțională difuză, el nu mai dispune de nici un fel de altă experiență. El vorbește despre acele meserii de pe pozițiile unei viziuni superficiale și globale, fără să-și fi format încă o reprezentare clară, analitică asupra particularităților și conținutului lor tehnic și operațional. Lipsindu-i contactul viu cu obiectul spre care se simte a- tras, tînărul rămîne la discreția jocului impresiilor inițiale care îl „plimbă" lejer dintr-un domeniu în altul, dar nu-1 ajută să se ..fixeze". Or, interesul implică tocmai această „fixare", depășirea înclinațiilor ..sezoniere" și unificarea preferinței afective cu e- fortul de investigare și cunoaștere activă a unui anumit sector al realității.Desigur, mai ales în pragul alegerii profesiunii, e- fortul de deliberare și

zonelor de interes. întîlnim adolescenți care sînt interesați de literatură sau istorie și în același timp se simt atrași spre profesia de medic ; adolescenți cărora le plac fizica sau geografia, dar, concomitent, doresc să se afirme în domeniul artei. Si, întrucît practic ei nu vor putea să se specializeze deodată în . două șau în,trei profesiuni.sarcina procesului educativ este ca, fără să înăbuș» înclinațiile determine rarhizarea preferinței cesu! este de faptul arată unele cercetări de specialitate — la adoles-. cenți și chiar și la preadolescent se constată. în linii mari, o legătură între o- biectele de învățămînt preferate și tendințele în alegerea. profesiunii. Dar chiar si atunci cînd profesia este aleasă și viitoarea traiecto-

fără să! colaterale, să gruparea și ie- ac“'*ora m iî'rul dominante. Pro- ușurăt deseori că — așa cum

,rie determinată, concomitenta mai multor interese poate dăinui. Omul lucrează, să zicem, într-o întreprindere chimică — și lucrează cu „tragere de inimă", cu interes — dar o bună parte a timpului său liber o „cheltuiește" urmărind asiduu realizările zborului cosmic. Altul lucrează intens ca matematician, dar se preocupă activ și de tainele poeziei. Evident. în asemenea cazuri nu este vorba de „pendulări" sau fluctuații, ci de fenomenul complex al dezvoltării multilaterale a persoanei, care, în virtutea educației și a instrucției primite, a devenit capabilă să-și condenseze energiile în jurul mai multor nuclee preferențiale sau „centre de interes".Asistăm uneori și . la un alt fenomen, la un fenomen pe care l-am putea numi extrapolare în sfera intereselor. Omul vădește interes nu nemijlocit, pentru activitatea cu care se ocupă.- ci dii pentru avantajele de or- in personal, material ți

social pe care i le asigură, momentan sau în perspectivă. exercitarea activității respective. Faptul se răs- frînge negativ atît asupra celui în cauză, care — lipsit de interesul sau de motivul direct ' pentru activitatea dată — lucrează, parcă, „în •silă", pe un fond de plictiseală și monotonie afectivă. cît și asupra societății, care trebuie să tolereze la locul respectiv de muncă o persoană necorespunzătoare din punctul de vedere al atitudinii față de aceaal atitudinii fată muncă.Legarea omului fesiune comportă, două momente esențiale : pe de o parte, perfecționarea continuă a intereselor omului pentru a le pune de acord cu cerințele obiective ale profesiunii și a se obține. astfel, un contact durabil cu aceasta ; pe de altă parte. îmbunătățirea continuă a conținutului și structurii profesiunilor, pentru ca acestea să devină interesante si agreabile celui care le efectuează.

de pro- așadar,

• IAȘI. - central din zentativ de susține un compania Test important pentru fotbaliștii români, acest meci va prilejui antrenorilor naționalei concluzii asupra formei celor chemați să îmbrace tricourile tricolore în partida de la sfîrșitul acestei luni, cu Portugalia, în cadrul preliminariilor campionatului mondial.Pentru astăzi, se contează pe următorii jucători : Coman, Suciu, Datcu (portari), Sătmăreanu, Boc, D. Nicolae, Hălmăgeanu, Mocanu, Deleanu (fundași), Ghergheli, Dinu, Petescu (mijlocași), Pîrcălab, Dobrin, DembrovSchi, Oblemenco, Voinea, Lucescu, Tarălungă (înaintași).• SOFIA. — In capitala Bulgariei, prima reprezentativă a tării gazdă, avînd de asemenea în vedere preliminariile „mondialelor" de fotbal, întîlnește astăzi după-amiază o selecționată divizionară română. Printre fotbaliștii noștri care au făcut deplasarea la Sofia se numără Gornea (U.T.A.), Stocker (Jiul), Vlad (F. C. Argeș), Pojoni (U.T.A.), Pan- tea (Steaua), Grozea (Petrolul), A- xente (U.T.A.), Sălceanu (Dinamo București), Strîmbeanu (Universitatea Craiova) etc.• TÎRGOVIȘTE. „Metalul" găzduiește amical internațional, tionata de juniori a mește replica selecționatei similare a R. D. Germane.Ieri, la Tg. Mureș s-a disputat meciul amical de fotbal dintre formația A.S.A. Tg. Mureș și echipa austriacă Grazer S. K. Fotbaliștii mureșeni au obținut victoria cu scorul de 6—3 (3—0).

- Astăzi, pe stadionul localitate, lotul repre- fotbal al tării noastre meci de verificare in selecționatei Poloniei.

— Stadionul azi un meci în care selec- României pri-

Inedit pe Stadionul 
Republicii

în cadrul unui turneu mondial, o selecționată australiană de fotbal va susține duminică dimineața, la ora 10,30, pe stadionul Republicii din Capitală un meci demonstrativ de fotbal australian, în compania unei echipe de aborigeni.Consiliul municipal București pentru educație fizică și sport, organizatorul acestui inedit spectacol sportiv, anunță în cadrul programului dansuri tribale specifice prezentate de un grup folcloric australian, precum și concursuri demonstrative de aruncarea bumerangului și a altor arme indigene. De asemenea, publicului spectator ii vor fi prezentați de către oaspeți și doi canguri albi (specie declarată monument al naturii).

© 100 000 de oameni așteaptă la Teotihuacan sosirea „focului sacru" ® Sfatul lui 
Zatopek : „Respirați mai repede !" • Este reală perspectiva recordurilor de valoare ?

„Triumfar es trabajo de todos" — a triumfa este munca noastră a tuturor, cam așa ar suna în traducere liberă formula „olimpică" pe care o întîlnești zilele acestea pe toate străzile „Orașului Olimpiadei". Ea se află pe un afiș, în care un atlet în plin efort este ' 'roși cetățeni ai Mexicului, gata nevoie pentru a-și realiza scopul propus.Așa cum este cunoscut, pe cerul orașului Mexico, unde seninul spiritului o- limpic se asocia ca o coordonată organică, au existat din păcate în zilele din urmă nori întunecați, întreaga ambiantă locală fiind zguduită de tragicele evenimente petrecute în legătură cu mișcările studențești. Izvorîte din cauze și surse greu de apreciat pentru un nou venit pe aceste meleaguri, interpretate în mod deosebit de diferitele cercuri locale, aceste evenimente au creat momente de neliniște și încordare, ridieîndu-se chiar întrebarea dacă deschiderea olimpiadei va mai avea loc conform programului stabilit. In ziua de 6 octombrie, Consiliul național al grevei studenților mexicani a, făcut cunoscut că, în prezent, din anumite considerente renunță Ia orice manifestație de masă pe străzi, fără a renunța la dreptul constituțional de a se reuni și a-și exprima părerea. De asemenea, președintele Comitetului olimpic internațional, Avery Brundage, a declarat că Jocurile Olimpice vor avea Ioc ca urmare a asigurărilor guvernului mexican că poate exercita controlul asupra situației.Intrată acum cîteva zile pe teritoriul mexican, flacăra olimpică este așteptată să sosească la piramidele de la Teotihuacan vineri seara. Momentul solemn va a- vea loc în cadrul unui grandios spectacol de sunet și lumină. în prezenta a 100 000 de oameni.Multă curiozitate stîrneș- te în capitala mexicană faptul că pe ultimele sute de metri ale traseului, „focul sacru" va fi purtat — pentru prima oară în istoria J. O. -• de o femeie ■ atleta mexicană Enriqueta de

înconjurat, de nume-să-i ofere tot ce are

Basilio. Interesant de relevat sînt și alte aspecte legate de festivitatea de deschidere a olimpiadei mexicane — sîmbătă, pe stadionul Universitar : predarea stindardului olimpic către primarul capitalei Mexicului și rostirea jurămîn- tului olimpic vor fi marcate de lansarea spre înaltul cerului a 40 000 de baloane multicolore și, respectiv, a 6 000 de porumbei.Prezența în satul olimpic „Liberator Miguel Hidalgo" a peste 7 000 de atleți. sosirea celor peste 3 000 de ziariști și, îndeosebi, des-

Atleții au și dat un „extemporal"și, din lectura rezultatelor, ca și din ușurința cu care au participat In aceste întreceri-test, se poate deduce lesne că la marele examen se vor prezenta în plenitudinea forțelor.Din rezultatele obținute la antrenamente, din compararea loi’ cu rezultatele superioare ale anului reies subiecte de pasionant interes sportiv. Se știe astfel că vreme îndelungată disputarea Jocurilor la o altitudine de peste 2 000 m a fost privită cu presupunîndu-se căIul performantelor vatemere, nive- fi

torii în lungime. Negrul a- merican Ralph Boston — care ca și ceilalți atleți de culoare din echipa S.U.A. poartă la reverul hainei, în semn de protest pașnic împotriva inegalității rasiale din țara sa, etichete cu inscripția : „Proiect o- limpic pentru drepturile u- mane" — speră să sară chiar 8,50 m.Apele limpezi ale piscinei olimpice sînt de asemenea brăzdate necontenit de înotători și de poloiști, de săritorii de la trambulină. Etiopianul preferă în
CORESPONDENȚĂ DIN MEXICO DE LA TRI

MISUL NOSTRU, VALENTIN PAUNESCV

fășurarea sesiunii comitetului olimpic internațional în sala de recepții a hotelului „Camino Real", au marcat începerea de fapt a „orei olimpice".Fiind o „treabă a tuturor", Ia care se adaugă curiozitatea amatorului de sport de pretutindeni, olimpiada ocupă cea mai mare parte din timpul liber al cetățenilor orașului, chiar și în această perioadă de a- vanpremieră, cînd se desfășoară doar concursuri de acomodare. Și chiar dacă pe una dintre arenele orașului este o coridă, chiar dacă hipodromul se află în plină activitate, în față, la Villa Olimpica, înșiruiți pe două rînduri. mii de locuitori ai orașului sau din împrejurimi așteaptă răbdători și disciplinați să li se îngăduie să viziteze sa- ' tul olimpic. Această așteptare este răsplătită printr-o plimbare de 15 minute prin satul olimpic.Delegația noastră, întrunită acum in totalitate, a trăit emoționanta ceremonie a ridicării steagului național. Sportivii români sînt înconjurați cu simpatie și interes de localnici, presa mexicană publicînd ample reportaje. în care sînt comentate șansele de a urca pe podiumul lau- reaților.O scurtă vizită în satul olimpic. Terenurile, sălile de antrenament sînt pline dimineața pînă seara.

mai scăzut, datorită procentului scăzut de oxigen în aer. O serie de rezultate obținute pînă acum la antrenamente chiar în orașul gazdă a J.O. a- rată însă că acest dezavantaj poate fi învins și, mai mult, oferă sportivilor interesante compensații care ar putea contribui la realizarea unor performanțe- remarcabile. Este vorba de rarefierea aerului— deci de o oarecare „slăbire" a rezistenței unuia din principalii adversari ai sportivilor.A făcut vîlvă vestea că în cursul dimineții de luni, pe velodrom, cicliștii italieni au mai bună ță mondială în proba de urmărire pe e- chipe crețul țe de dițiile existent remarca vă". Emil multiplu campion— constă în

stabilit cea performan- (4’20”83/100)- 4 000 m. „Se-unor performan- valoare în con- aerului rarefiat la altitudine — „omul-locomoti- Zatopek, fost olimpic accelerarea respirației". Legat de acest aspect, dar mai faptul că Mexico mai aproape de decît, să zicem. — discul, sulița, sînt mai ușoare grame, existînd deci posibilitatea aruncării lor mai departe decît in mod obișnuit. Beneficiari ai a- cestei forțe gravitaționale mai slabe par a fi și sări

ales de este mult Ecuator Helsinki, greutatea cu cîteva

Bikila Abebe timpul liber o partidă de ping- pong la clubul sportivilor. Parteneri găsește repede. fiecare sperînd să aibă o victorie — chiar și la ping-pong — asupra a- cestui „rege al maratonului", căruia, de altfel, i se acordă prima șansă în infernala cursă a celor peste 42 de kilometri. Vreau să menționez totuși că la această probă unii specialiști îl consideră contracandidat la medalia de aur pe belgianul Roelants, deși, după cum se știe, proba preferată a acestuia este 3 000 m obstacole.La centrul de presă aflăm vești de ultimă oră. La atletism vor lua parte 1013 sportivi și 340 sportive. Recordul de participare pe probe îl deții 2 maratonul : 83 de înscriși : la 100 m plat — 82 ; la 110 m garduri feminine și suliță cîte 16 neul de proximativ 350 liști din 70 de țări — cifre neîntîlnite pînă acum în istoria acestui sport.Cînd transmit aceste sumare însemnări, aici este amiază, în timp ce la noi în țară oamenii se pregătesc de culcare. De la al 15-lea etaj al hotelului Maria Isabel, parcă aud respirația greoaie și neliniștită a marii metropole, respirația unui oraș de peste 6 000 000 de locuitori, respirația unui oraș care traversează zile de încordare maximă. A unui oraș care vrea să triumfe, să demonstreze că discuțiile privind oportunitatea organizării J. O. aici au fost inutile.

77. Probele de disc, greutate vor avea doar concurente. Tur- box reunește a- de pugi-



LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U.NEW YORK 8. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : La tribuna celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. continuă ampla trecere în revistă a vieții politice mondiale.în ședința de marți dimineața a luat cuvîntul delegatul Tunisiei, urmat de reprezentanții Republicii Chile, Danemarcei și Ghanei. Ministrul de externe al Tunisiei, Habib Bourguiba jr. a consacrat o importantă parte a intervenției sale situației din Orientul Apropiat. „Pentru a grăbi restabilirea ordinei, a spus el, trebuie ca Israelul să se conformeze exigențelor rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, cu alte cuvinte să accepte fără echivoc termenii ca și spiritul acestei rezoluții și să coopereze fără rezerve cu misiunea Jarring".

Dineu oferit 
de ministrul afacerilor 
externe al României 

in onoarea delegațiilor 
unor tari socialisteNEW YORK 8 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, șeful delegației române la cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.. a oferit luni seara un dineu în onoarea membrilor delegațiilor unor state socialiste membre ale O.N.U. La dineu, care a avut loc în saloanele misiunii permanente a României la O.N.U., au participat, din partea delegației R.S.S. Bieloruse — A. Guri- novici, ministrul afacerilor externe și G. Cernusenko, reprezentant permanent la O.N.U. ; din partea delegației Bulgariei — Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe și Milko Taraba- nov, reprezentant permanent la O.N.U.; din partea delegației Cehoslovaciei — Vaclav Pleskot, ministrul afacerilor externe în funcțiune și Zdenek Cernik, reprezentant permanent la O.N.U.; din partea delegației Cubei — Alarcon Quesada, reprezentant permanent la O.N.U. ; din partea delegației Mongoliei — L. Toiv, ministrul afacerilor externe și M. Du- gersuren, reprezentant, permanent la O.N.U. ; din partea delegației Poloniei — Bohdan Tbmorowicz, reprezentant permanent la O.N.U. ; din partea delegației R.S.S. Ucrainiene — D. Belokolos, ministrul afacerilor externe și M. Polianisko, reprezentant permanent la O.N.U. ; din partea delegației Ungariei — Jânos Peter, ministrul afacerilor externe și Kăroly Csatorday, reprezentant permanent la O.N.U. ; din partea delegației U.R.S.S. — A. Gromîko, ministrul afacerilor externe, I. Malik, reprezentant permanent la O.N.U., V. Semionov, locțiitor al ministrului afacerilor externe și A. Dobrînin, ambasadorul Uniunii Sovietice la Washington.Din partea română, la dineu au participat, de asemenea, Mircea Ma- lița, adjunct al ministrului afacerilor externe, ambasadorul Gheorghe Dia- conescu, reprezentant permanent la O.N.U., Petre Tănăsie, director în M.A.E. și alți membri ai delegației.Dineul, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, a prilejuit totodată un schimb de păreri în legătură cu principalele probleme înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni.
Scena politică portugheză 
sub semnul incertitudinilor
(Urmare din pag. I)Opoziția populară față de politica salazaristă își are rădăcinile în tragica experiență de 42 de ani a unui sistem care este, în același timp, un amestec de paternalism autoritar și puritan, de fascism și feudalism.Micul profesor din Coimbra, numit în 1929 la conducerea Ministerului de Finanțe, devenit apoi dictator al Portugaliei, lasă în urma sa o tară slăbită, vlăguită de războaiele coloniale și în care capitalul străin a dobîndit poziții puternice. Este absolut evident că guvernul portughez nu ar fi în stare să suporte enorma povară a războaielor coloniale dacă nu ar dispune de sprijinul N.A.T.O. Pentru a-și păstra „provinciile" de peste mări, Salazar n-a ezitat nici un moment să vîndă cu toptanul patrimoniul national din metropolă. Așa se face, de exemplu, că prințul de Liechtenstein a devenit proprietarul a 500 ha de teren în provincia Algavre, între Albufeira și Armațao de Pera (provincia este situată în sudul tării — n.r.), unde a inițiat construirea a cinci hoteluri și a 800 de moteluri. Societatea americană „Great Lakes Properties" oferă, de asemenea, plasamente bune. Proiectul este grandios și afirmă că domeniul său (hoteluri și moteluri) va fi mai vast decît Coimbra, al treilea oraș din Portugalia. Lectura presei portugheze este edificatoare în ace,ut sens : un cotidian din Lisabona a citat. Intr-un singur articol, 64 de societăți străine care au investit capitaluri în Portugalia. în goana după profit, guvernul lui Salazar oferă una dintre garanțiile cele mai apreciate de către patronat: mină de lucru ieftină.Grupurile financiare internaționale au pătruns cu vigoare prin „poarta larg deschisă" de Lisabona. Băncile americane și-au făcut o puternică intrare începînd din 1962. împrumuturile lor erau, în 1965, de ordinul a 2 800 000 de conturi pen

Ministrul de externe al Danemarcei, Poul Hartling, a subliniat în intervenția sa necesitatea construirii în Europa a unui climat de destindere, arătînd că în acest scop este necesară „o atmosferă de încredere mutuală, ca o condiție indispensabilă". Danemarca dorește ca această condiție să fie îndeplinită în perspectiva deschiderii căii pentru o soluționare justă a problemelor securității europene, inclusiv problema reunificării Germaniei". Șeful delegației daneze a arătat că adoptarea tratatului de neproliferare și discuțiile care au avut loc în legătură cu acesta au „reafirmat necesitatea urgentă a adoptării unor măsuri privind dezarmarea, esențială pentru menținerea păcii și securității internaționale".
întrevedere

Corneliu Mănescu
Gunnar JarringNEW YORK 8 (Agerpres). — Șeful delegației române la cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a avut o întrevedere la palatul Națiunilor Unite cu ambasadorul Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U., U Thant, în Orientul Apropiat. A avut loc, cu acest prilej, un schimb de păreri privind evoluția situației din această regiune.

Proiect de lege privind 
federalizarea Cehoslovaciei
PRAGA 8 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. transmite : La 7 octombrie 
la sediul Adunării Naționale din 
Praga, președintele Consiliului Na
țional Ceh, C. Cisar, și președin
tele Consiliului Național Slovac, 
O. Klokoc, au înaintat președinte
lui Adunării Naționale a R.S.C., 
J. Stnrkovsky, proiectul. legislativ 
de inițiativă al legii constituțio
nale privind federalizarea Ceho
slovaciei.

Primind proiectul de lege, J. 
Smrkovsky a subliniat că Aduna
rea Națională a primit această sar
cină încă atunci cînd a adoptat

Delegații primite 
de președintele Svoboda

PRAGA 8 (Agerpres). — Președintele R. S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda, a primit la 7 octombrie la Hradul din Praga o delegație a Comitetului cehoslovac pentru apărarea păcii, în frunte cu președintele comitetului, acad. I. Macek, o delegație a Comisiei pentru reabilitare, a C.C. al Uniunii luptătorilor antifasciști și a Frontului Național, 

tru sectorul public și 2 500 000 pentru sectorul particular.în asemenea condiții, chiar și statisticile oficiale înregistrează e- șecul politicii economice a lui Salazar. Portugalia se situează pe ultimul loc în rîndul țărilor europene în ce privește randamentul la hectar la grîu, porumb, secară și orz. Dar nu s-a întreprins nimic pentru a se remedia deficientele structurale ale agriculturii. 800 000 de țărani nu au deloc pămînt; iar 500 000 de mici proprietari au mai puțin pămînt decît cei 500 de latifundiari care stăpînesc sectorul rural.Ritmul producției industriale a încetinit în mod considerabil din 1965. „Economia în ansamblul său— menționează un studiu al O.E.C.D.— n-a dobîndit dinamismul cuvenit și continuă să depindă nemijlocit de impulsurile din afară". în fine, penetrația capitalului străin este însoțită de imixtiuni în ce privește orientarea evoluției economice, politice și militare a țării.Acestea sînt cîteva dintre aspectele moștenirii lăsate de Salazar.In sfîrșit, nu se poate evoca situația din Portugalia fără a se a- minti de drama pe care o constituie menținerea în închisoare a multor patrioți. Eliberarea deținuti- lor politici este o revendicare națională. Condițiile de detențiune la Peniche sau la Caxias sînt extrem de dure. Ajunge ca poliția politică să considere că un individ este „periculos pentru societate" pentru ca pedeapsa cu închisoarea să fie prelungită timp de mai multi ani,, fără ca pentru aceasta să fie necesară sentința unui tribunal. în fine, autoritățile au redeschis lagărul de concentrare de la Tarrafal (insulele Capul Verde), iar printr-un decret s-a autorizat deportarea opoziționiș- tilor din metropolă. Solidaritatea internațională este un ajutor prețios pentru democrații portughezi în lupta desfășurată pentru amnistie generală — condiție esențială a u- nei adevărate democratizări a tării.

Vizita delegației 
guvernamentale române 

in Uruguay
MONTEVIDEO 8 (trimisul spe

cial Agerpres V. Oros transmi
te) : La 7 octombrie, conducăto
rul delegației guvernamentale ro
mâne, Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, s-a întîlnit cu vicepreșe
dintele Republicii Orientale a U- 
ruguayului, Alberto Abdala. în ca
drul întrevederii, desfășurată in
tr-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă, s-a discutat 
despre căile și mijloacele de a 
dezvolta relațiile economice între 
cele două țări, în diferite sec
toare. în aceeași zi, șeful de
legației guvernamentale române 
a avut convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe, Venancio Flo
res, cu ministrul industriei și

ACORD ROMÂNO-SOVIETIC
PRIVIND TRANSPORTUL RUTIER

DE CĂLĂTORIINTERNATIONAL
MOSCOVA 8. — Corespondentul 

Agerpres N. Cristoloveanu, trans
mite : între 2 și 8 octombrie 1968 
au avut loc la Moscova tratativele 
între delegațiile guvernamentale

— încă în 
care au 

importanță

Declarația-Prograrn a guvernului, 
care pornește de la sarcinile prin
cipale ale programului de acțiune 
al P.C.C. Faptul că noi am pornit 
pe calea reorganizării federative a 
R.S.C. — a arătat el 
săptămînile și lunile 
trecut a avut o 
hotărîtoare în zilele critice ale 
lunii august. Aceasta _........._
nifestat din plin în poziția ho- 
tărîtă a celor două popoare, care 
într-o unitate frățească nemaiîntîl- 
nită s-au aflat pe deplin pe 
poziția orînduirii de stat ceho
slovace.

s-a ma-

în frunte cu președintele comisiei, M. Troianova, și o delegație a C.C. al Partidului Popular din Cehoslovacia, în frunte cu președintele partidului, A. Pospisil și cu secretarul general, J. Pauly. Delegațiile l-au încredințat pe președintele Svoboda de participarea organizațiilor lor la rezolvarea actualelor probleme din țară.

Marți dimineața a 
avut loc o reuniune 
a cabinetului brita
nic care a examinat 
problema oportuni
tății unei întâlniri 
anglo-rhodesiene la 
nivel înalt. Un comu
nicat dat publicității 
la sfirșitul reuniunii 
anunță că premierul 
britanic, H. Wilson, 
și primul ministru 
al regimului rasist 
din Rhodesia, Ian 
Smith, se vor intîlni 
miercuri,. 9 octom
brie, la bordul cruci
șătorului „Fearless", 
in apropierea coas

telor Gibraltarului. 
Comunicatul preci
zează că discuțiile își 
propun „să caute da
că este posibil să se 
ajungă la o reglemen
tare reciproc accep
tabilă a problemei 
rhodesiene”.

Ceea ce stârnește 
vii comentarii în 
cercurile politice și 
de presă sint pers
pectivele acestei reu
niuni, știut fiind că 
rasiștii de la Salis
bury au încălcat in 
mod brutal drepturi
le populației africane

agențiile de presă transmit:
Rezultatele alegerilor 

municipale din Finlanda. Duminică și luni au avut loc în Finlanda alegeri municipale. Partidele coaliției guvernamentale (social-de- mocrați, centriști, Uniunea democratică și Uniunea socialistă) au obținut 44 la sută din sufragiile exprimate, revenindu-le în consiliile municipale 4 217 locuri. Partidele rural și conservator au înregistrat un important spor de voturi față de alegerile precedente. Ele au obținut 56 la sută din voturi, revenindu-le 7 229 de locuri în consiliile municipale.
La Brioni președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit pe președintele partidului revoluționar 

comerțului, Peirano Facio, și 
cu ministrul agriculturii, Frick 
Davies La întîlnirea cu minis
trul industriei și comerțului au 
fost examinate posibilitățile de a 
încheia un acord comercial ro- 
mâno-uruguayan. în același timp, 
grupele de lucru, alcătuite din 
membri și experți ai delegației, 
au purtat tratative cu reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, industriei . și comerțului, 
Băncii Centrale a Republicii, Ad
ministrației naționale a căilor fe
rate și ai altor organisme econo
mice privind modalitățile concre
te de intensificare a colaborării 
economice între România și Uru
guay.

ale Republicii Socialiste România 
și Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste pentru încheierea acor
dului privind transportul rutier in
ternațional de călători între cele 
două țări.

în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, la 8 
octombrie acordul a fost semnat 
din . împuternicirea guvernului Re
publicii Socialiste România de că
tre Pavel Ștefan, adjunct al minis
trului transporturilor auto, navale 
și aeriene, iar din împuternicirea 
guvernului Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste de către S. I 
Șupleakov, adjunct al ministrului 
transporturilor auto și drumurilor 
al R.S.F.S.R.

La semnare au fost prezenți 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S., și membrii celor două de
legații guvernamentale la tratative.Ministrul comerțului exterior al Românieia sosit în OlandaHAGA 8 (Agerpres). — La invitația ministrului afacerilor economice al Olandei, Leo de Block, a sosit la Haga Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior al Româ-niei.Ministrul român a avut convorbiri cu Leo de Block, ministrul afacerilor economice al Olandei și s-a întîlnit cu H. J. de Koster, secretar de stat în ministerul afacerilor externe al Olandei.Seara, ministrul afacerilor economice olandez a oferit un dineu în cinstea oaspetelui român.

și au sfidat de fie
care dată cererile in
sistente ale opiniei 
publice mondiale de 
a pune capăt regimu
lui de teroare din 
Rhodesia „Sint nu
mai cîteva zile — 
scrie Agenția France 
Presse — de cînd 
congresul anual la
burist a respins ori
ce idee de nego
cieri care n-ar fi în
temeiată pe aplicarea 
principiilor, prevă- 
zînd in substanță ac
cesul rapid al africa
nilor la puterea poli
tică".

din Republica Dominicană, Juan Bosch.
Lucrările celei de-a 15-a 

sesiuni a Consiliului Exe
cutiv al Federației Mon
diale a orașelor înfrățite s-au deschis la 8 octombrie la Praga. Din partea orașelor din țara noastră, membră a acestei organizații, la sesiune participă tov. Gheorghe Cam- bose, prim vicepreședinte al Gomi- tetului Executiv al Consiliului Popular al municipiului Iași, membru în Consiliul Executiv al F.M.O.I.

0 expoziție românească de pictură modernă, în care sînt prezentate lucrări de Simona Vasiliu Chintilă, s-a deschis la Uppsala.

Astăzi se împlinesc <>ase ani de la proclamarea independenței Ugandei. 
în fotografie : vedere din orașul Kampala, capitala țârii

La Belgrad s-a încheiat

Sesiunea Comisiei mixte 
româno - iugoslave 

pentru Porțile de Fier
BELGRAD 8. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Marți au luat sfîrșit lucrările celei de-a 10-a sesiuni a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru Porțile de Fier, care a avut loc la Belgrad între 3 și 8 octombrie. Delegația română a fost condusă de Adrian Georgescu, adjunct al ministrului e- nergiei electrice, iar cea iugoslavă de Hasan Șiliak, adjunct al secretarului federal pentru economie. La lucrări a participat și Ion Avram, prim-adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.în cadrul sesiunii s-au analizat problemele curente legate de realizarea sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier. S-a constatat că lucrările decurg conform prevederilor planului anual de execuție. Comisia a aprobat planul de lucrări pe anul 1969. S-au adoptat, de asemenea, măsurile corespunză

vietnamul de sud Continuă acțiunile 
forțelor patrioticeSAIGON 8 (Agerpres). — La sud- vest de Da Nang, unde forțele a- mericane încearcă să degajeze tabăra „forțelor speciale" saigoneze de la Thoung Duc, încercuită de 10 zile de forțele patriotice, marți dimineața au continuat să aibă loc lupte violente. O ciocnire de două ore și jumătate s-a desfășurat la șase kilometri de această tabără, ciocnire în cursul căreia forțele americane au trebuit să recurgă la ajutorul avia

Consfătuire a miniștrilor 
invățămintului din 

unele țări socialiste
SOFIA. — Corespondentul A- 

gerpres, Gh. leva, transmite: La 
stațiunea Zlatni Piasatzi (Nisipu
rile de Aur) de lingă Varna au în
ceput marți lucrările Consfătuirii 
miniștrilor învățămîntului din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Discuțiile ce 
vor fi purtate au ca obiectiv învă- 
țămîntul superior în condițiile ac
tuale ale dezvoltării tehnico-știin- 
țifice. Din țara noastră participă 
o delegație, conduși) de tovarășul 
Miron Constantihescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

Tribunalul militar din Kinshasa l-a condamnat marți la moarte pe Pierre Mulele, fostul ministru al educației îri'guvernul lui Patrice Lumumba. Mulele, u- nul dintre liderii rebeliunii de la Kwilu din 1963, a revenit recent la Kinshasa de la Brazzaville, după ce primise asigurări din partea ministrului de externe congolez, Bomboko, că va beneficia de amnistia decretată în luna august. Mulele a fost arestat și deferit unui tribunal militar special, constituit printr-o ordonanță prezidențială. După pronunțarea sentinței de condamnare la moarte, Mulele a înaintat președintelui Mobutu o cerere de grațiere. Cererea sa a fost respinsă.

toare în vederea realizării în comun de către cele două părți a uneia dintre cele mai importante etape din punct de vedere tehnic a lucrărilor — zăgăzuirea completă a Dunării, care va fi înfăptuită în anul viitor.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de colaborare și înțelegere deplină.
★însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Belgrad, Ion Roșianu, a oferit un cocteil cu ocazia semnării protocolului celei de-a 10-a sesiuni a Comisiei mixte româno-iugoslave pentru Porțile de Fier. z\u participat membrii celor două delegații, reprezentanți ai Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe și ai Secretariatului federal pentru economie, precum și alte persoane oficiale.

ției și artileriei. Marți dimineața au continuat și luptele începute luni la 8 kilometri nord-est de Trang Bang.Se anunță că luni seara, forțele patriotice au supus unui bombardament de artilerie pozițiile inamice de la Binh Chanh, la numai 16 kilometri de Saigon. A fost bombardată și tabăra „forțelor speciale" de la Sapa, aflată la 200 kilometri nord- est de Saigon.
Sesiunea Adunării 
Populare a Bulgariei

SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat lucrările Sesiunii A- 
dunării Populare a Bulgariei. în 
ședința de după-amiază Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de 
Miniștri, a prezentat o expunere 
cu privire la unele probleme actua
le ale situației interne și interna
ționale. Adunarea Populară a a- 
doptat o hotărîre prin care se 
aprobă politica guvernului bulgar.

Crearea primelor 
comitete ale Partidului 

Comunist German
BONN 8 (Agerpres). — Comitetul 

federal pentru crearea Partidului 
Comunist German a difuzat o in
formație în care face bilanțul ac
tivității desfășurate pînă în prezent 
în R. F. a Germaniei. în informa
ție se arată că declarația din 25 
septembrie 1968 a Comitetului fe
deral cu privire la crearea din nou 
a Partidului Comunist German a 
găsit un larg ecou Chiar în primele 
șapte zile de Ia publicarea declara
ției în toate landurile Republicii 
Federale a Germaniei au fost în
ființate comitete pe landuri pentru 
crearea partidului comunist. în 
peste 70 de mari orașe ale R. F. a 
Germaniei funcționează comitete 
ale partidului. Comitete ale parti
dului se creează, de asemenea, în 
diferite comunități, pe cartiere, în 
întreprinderi.

Sesiunea
F. A. O.

OPTIMISM
PRUDENT

După cum s-a anunțat, la Roma și-a început luni lucrările cea de-a 51-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.). Actuala sesiune este dominată de dezbaterile pe marginea raportului directorului general al F.A.O., dl. Addeke Boema, despre situația mondială a limentației și agriculturii ț' perioada 1966—1968.,.-U' * ‘ Td.discutate, de asemem u, p _ nul indicativ mondial pem dezvoltarea agricolă și măsu- 'T' rile de reorganizare a F.A.O. și orientarea activității sale.
Pentru al doilea an consecutiv, 

experții F.A.O. manifestă un oare
care optimism. Și nu fără motive: 
producția alimentară a sporit net 
anul trecut în toate regiunile în 
curs de dezvoltare — relevă direc
torul. general al acestei organizații. 
Rezultatele favorabile din anul 
1967 au determinat pe unii specia
liști să considere că situația mon
dială a alimentației și agriculturii 
a intrat „într-o etapă de tranziție 
și de speranțe". Totuși, pronosticu
rile asupra evoluției alimentației 
mondiale sint mult mai nuanțate, 
iar unele contradictorii. Pentru 
profesorul suedez Gunnar Myrdal, 
situația mondială în acest domeniu 
ar fi „catastrofală". Economistul 
elvețian Gilbert Etienne nu e însă 
la fel de categoric.

Raportul pe anii 1966—1968 asu
pra evoluției agriculturii și ali
mentat’ei în lume nu exclude imi
nența foametei în anumite zone 
geografice. Dar, același raport sub
liniază că, după o lungă perioadă 
în care producția alimentară pe 
locuitor în regiunile în curs de 
dezvoltare a crescut atît de lent in
cit perspectivele păreau dintre 
cele mși nefavorabile, este posibil 
să se asiste de aici înainte la un 
progres mult mai rapid. Optimis
mul prudent pe care îl manifestă 
F.A.O. este explicabil. Dacă pro
ducția alimentară a țârilor în curs 
de dezvoltare a sporit cu 6 la sută 
în 1967, acest fapt nu este sufi
cient de convingător, deoarece ea 
râmîne inferioară cu unu sau doi 
la sută celor mai bune recolte din 
anii precedenți. înseamnă deci că 
rămânerea în urmă datorată celor 
doi ani de puternică secetă, 1965— 
1966, nu a fost, decît în parte recu
perată. Totodată, dacă rezultatele 
din 1967 au fost îmbucurătoare, nu 
este mai puțin adevărat că ele au 
depins într-o măsură mare de con
dițiile climaterice favorabile și. de 
creșterea prețurilor provocată de 
lipsa de alimente din anii ante
riori.

Iată și un alt aspect deosebit de 
complex al problemei alimentare. 
Situația agriculturii mondiale, ca
racterizată ca „neașteptat" de 
bună în anul 1967, ar fi potrivit 
aprecierilor unor comentatori occi
dentali un argument în favoarea 
slăbirii asistenței din partea țări
lor capitaliste dezvoltate. Or, 
F.A.O. a ținut să avertizeze că a- 
sistența internațională este azi, 
mai mult ca oricînd, indispensa
bilă pentru susținerea eforturilor 
proprii ale țărilor în curs de dez
voltare. în pofida acestui fapt, 
după cum se arată în raoortul 
F.A.O., nu se poate aștepta într-un 
viitor apropiat la o sporire sub
stanțială a asistenței externe Cele 
două țări. Statele Unite și Anglia, 
cărora le revenea cea mai mare 
parte din ajutorul acordat de ță
rile capitaliste dezvoltate statelor 
în curs de dezvoltare au de făcut 
față unor serioase dificultăți ale 
balanțelor lor de plăti. Creditul 
pentru ajutor economic cerut anul 
acesta de Administrație Congre
sului american este cel mai scăzut 
de pînă acum.

Fără a ignora importanța asis
tenței internaționale, una dintre 
laturile așa-numitei „strategii 
globale a dezvoltării", vrem însă 
să facem o remarcă. Pînă azi, ță
rile industrializate din Occident 
au acordat cu bună știință priori
tate programelor de. distribuire a 
alimentelor, consacri nd acestora .5 
parte importantă din valoarea 
globală a asistenței externe și re- 
zervînd doar cîteva procente pen
tru modernizarea agriculturii țări
lor în curs de dezvoltare. Felul în 
care este acordat acest ajutor de 
către cele mai multe din țările ca
pitaliste dezvoltate reamintește 
de un vechi proverb, care spune : 
„Dacă îmi dai un pește atunci cînd 
mi-e foame, mîine îmi va fi din 
nou foame. Dar dacă mă înveți să 
pescuiesc, nu îmi va mai fi foame 
niciodată".

în acest context F.A.O. și-a pro
pus să axeze principalele sale e- 
forturi în direcția sprijinirii țărilor 
rămase în urmă din punct de ve
dere economic, pentru ca aceste 
țări să-și poată dezvolta agricul
tura.
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