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ÎN ZIARUL DE AZI:

O O intensă activitate politico - organizatorică în perioada de 

pregătire a adunărilor de alegeri @ Dacă planificarea producției 

în cooperativa agricolă nu ține seama de realitate... © Perse

verență și finalitate în organizarea științifică a producției și a 

muncii © Diletantismul nu este intrinsec culturii de masă

DISCERNĂMlNT

PENTRU SOLICITĂRI DELa consfătuirea de anul trecut privind activitatea în domeniul comerțului exterior, cît și ulterior cu alte prilejuri, conducerea . partidului și statului nostru a atras atenția întreprinderilor și organelor economice centrale că au datoria să drămuiască cu înaltă exigență fiecare leu-va- lută folosit pentru import, accentu- înd necesitatea de a se analiza cu maximă răspundere posibilitățile de diminuare a importului industrial prin valorificarea mai intensă a resurselor de materii prime și materiale indigene, creșterea aportului industriei constructoare de mașini la dotarea tehnică a economiei, astfel îneît din alte țări să fie aduse numai materialele, mașinile, și utilajele strict necesare producției și obiectivelor aflate în construcție. Este o sarcină economică care continuă să-și mențină pe deplin valabilitatea. Aș spune chiar, că, în momentul de față, cînd se precizează necesarul de import pentru parcursul anului 1969, această sarcină este deosebit de pregnantă.Din analiza recentă făcută de organele de control și revizie ale Ministerului Finanțelor rezultă că conducerile multor întreprinderi și organe economice centrale au examinat riguros tot ceea ce se poate renunța la capitolul import, integrînd gospodărirea cît mai rațională a fondurilor valutare în acțiunea de creștere continuă a eficienței activității economice. Dacă anul trecut unele din întreprinderile coordonate de Direcția generală a industriei petrochimice, maselor plastice șl cauciucului din Ministerul Industriei Chimice se remarcaseră prin ușurința cu care blocaseră sume importante de valută în diverse materiale, mașini și utilaje fără trebuință imediată, de astă dată, cînd s-a stabilit necesarul de import pentru anul viilor, prin măsurile luate de forul de resort, s-a ajuns ca plafoanele valutare să fie stabilite cu discernă- mîrit șl spirit sporit de responsabilitate. Aceeași grijă pentru cheltuirea rațională a fondurilor manifestă și specialiștii din întreprinderile coordonate de Direcția generală a industriei medicamentelor din același minister, care s-au\ străduit să investigheze multiple- căi de diminuare a unor importuri de materii prime și materiale, apelînd tot mai insistent, la posibilitățile existente pe plan intern.Totuși — deși analiza nu a fost încă încheiată în toate ramurile, —• nu puține sînt încă situațiile în care conducerile de întreprinderi nu au chibzuit în mod aprofundat a- supra ceea ce este. absolut necesar și inevitabil să se aducă din import, acționînd și în prezent în virtutea obișnuinței din anii tre- cuți. Examinarea cîtorva cazuri semnificative mi se pare extrem de bogată în învățăminte pentru multe alte unități industriale, care mai sînt tentate să urmeze aceleași căi, mai ales că în aceste luni activitatea de contractare la import tinde să atingă curba ei maximă.Ca și în alți ani, mai persistă la unii conducători de întreprinderi optica dăunătoare potrivit căreia „mai bine să prisosească, decît să lipsească". De neînțeles este că același raționament este împărtășit și cadre de da resort

tere. Pe ansamblul Direcției generale a industriei siderurgice din Ministerul Industriei Metalurgice, de exemplu, au fost identificate 50 de cazuri de solicitări din import de materiale, piese de schimb etc, peste necesarul impus de planul de producție pe anul 1969 și a rezervei de siguranță pentru asigurarea continuității fabricației în anul 1970, prisos care totalizează aproape 5 milioane lei valută. Analiza pe cauze a arătat că în asemenea situații stabilirea necesarului de piese de schimb pentru utilaje și mașini s-a efectuat fără a se ține seama de numărul pieselor montate și de durata lor de funcționare. Concludent este că, pornind de la astfel de aprecieri generale, conducerea Combinatului siderurgic Hunedoara a prevăzut numai pentru 4 mașini și utilaje un excedent de piese de schimb în valoare de peste 200 000 lei valută. In alte cazuri, tot în întreprinderile siderurgice, la determinarea necesarului de aprovizionat nu s-au luat în calcul resursele existente în stocuri și restanțele în livrări pe, anul în curs. De exemplu, la cilindrii pentru laminoa- rele de profile mijlocii, benzi și semifabricate, tot de la C.S. Hunedoara, stocurile și restanțele în li-

vrăfi, existente la data controlului, asigurau atît consumurile pentru realizarea sarcinilor de plan pentru anul viitor, cît și desfășurarea activității pe o perioadă de 5—9 luni din anul 1970. O situație similară s-a constatat și la C.S. Galați, care a prevăzut importul a 4 cilindri verticali în valoare de 200 000 lei valută, cu toate că avea asigurată această cantitate din fondul de investiții.Dacă conducerile acestor unități au privit cu certă ușurință folosirea fondurilor valutare, o analiză atentă la nivelul Direcției generale siderurgice era cu atît mai mult necesară. Nu avea ea oare datoria să ceară un calcul fundamentat care să exprime necesitățile reale ale u- nităților în subordine ? Se vede însă limpede că nici în direcția generală nu s-a creat încă un curent de maximă exigență în problema cheltuirii economicoase a fondurilor valutare. Aceeași remarcă este valabilă și la adresa Direcției generale construc-
Nicolno HÂRȘU controlor revizor general adjunct în Ministerul Finanțelor

(Continuare în pag. a IlI-a)

în cursul dimineții de marți, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, Ilie Ver- deț, Maxim Berghianu, Emil Drăgă- nescu, Manea Mănescu, Dumitru Popa și Gheorghe Gaston Marin au făcut o vizită la Expoziția industrială suedeză, organizată sub egida Asociației generale pentru export din Suedia, în pavilionul din Parcul Herăstrău din Capitală.La intrarea în expoziție, conducătorii de partid și de stat au fost în- tîmpinați de ambasadorul Suediei la București, baron Cari Rappe, de Ake Vrethem, președintele Comitetului pentru promovarea comerțului între Suedia și România, și Georg Tullander, directorul expoziției.Erau de față Gheorghe Cioară, Ion Marinescu, Octavian Groza, Dumitru Mosora, miniștri, George Ma- covescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Victor Ionescu, președintele Camerei de comerț.Expoziția înfățișează realizări reprezentative obținute în principalele ramuri ale economiei suedeze. In timpul vizitei, oaspeții s-au oprit în fața a numeroase standuri în care sînt prezentate produse de înaltă tehnicitate ale industriei constructoare de mașini, industriei metalurgice, utilaje pentru șantierele de construcții, echipamente pentru industria minieră, mașini tipografice, aparate de măsură și control, instalații medicale și pentru industria alimentară, autovehicule, o gamă variată de rulmenți, diverse bunuri metalice de uz casnic

și industrial, materiale de construcții. Directorul expoziției, reprezentanții unor firme producătoare din Suedia și alți specialiști suedezi au dat conducătorilor de partid și de stat ample explicații asupra exponatelor și au demonstrat modul de funcționare a unor mașini și utilaje.Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat au dat o înaltă apreciere exponatelor și au felicitat pe reprezentanții firmelor participante.După încheierea vizitei, oaspeții s-au întreținut cu organizatorii expoziției. Președintele Consiliului de Stat și-a exprimat speranța că această expoziție va constitui un pas înainte spre dezvoltarea relațiilor comerciale și îndeosebi a cooperării în producție între cele două țări, spre întărirea prieteniei dintre cele două popoare, a căror năzuință comună este de a contribui la consolidarea păcii în Europa.Președintele Comitetului pentru promovarea comerțului între Suedia și România, Ake Vrethem, a exprimat în humele organizatorilor și al reprezentanților firmelor participante cele mai călduroase mulțumiri pentru vizita conducătorilor români la această expoziție. El a subliniat necesitatea promovării unor cît mai bune relații în domeniul schimburilor comerciale și al cooperării în producție între cele două țări și a arătat că, întoreîndu-se în țară, reprezentanții producătorilor suedezi vor face totul pentru realizarea acestui obiectiv.
(Agerpres)
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conducere din ale anumitor de unele forurile minis-
Printre măsurile luate de partid și guvern întru apărarea drepturilor salariaților, un loc din cele mai importante ocupă elaborarea unei legislații a muncii, a cărei respectare constituie o condiție de seamă pentru desfășurarea corectă a întregului complex al raporturilor de muncă.Cum se aplică această legislație ? în general, lucrurile se desfășoară în cadrul legal stabilit. Totuși, unele date care ne stau la îndemînă sesizează fie greșita aplicare, în unele, cazuri, a legislației muncii, fie chiar încălcarea acesteia: ' ■...Unui salariat de la Autobaza T. A. din Cîmpulung Muscel i s-au făcut în continuare reținerile pe baza unei imputații, după ce aceasta fusese anulată de organul de jurisdicție a muncii, iar întreprinderea forestieră „Moldova Nouă" a refuzat să restituie sumele reținute unui angajat, cu toate că organele competente constataseră că ele au fost ilegal Imputate celui în cauză. O salariată de la Uzina mecanică din Sinaia, mamă a unui copil sub uri an, deși avea dreptul la program redus, a fost obligată să lucreze 8 ore pe zi; la întreprinderea de foraje București, unei salariate aflate în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutorul nu i s-a plătit în cuantumul la care avea dreptul, iar la cooperativa de consum din Baia de Arieș o salariată a fost nevoită să facă nesfîrșite demersuri spre a obține alocația de stat legal cuvenită pentru copilul ei. De demersuri repetate a fost nevoie și pentru a se corecta eroarea făcută în calcularea unor norme de lucru la Schela de extracție din Tg. Ocna, fapt prin care au fost prejudiciat! 30 de muncitori.Sînt cîteva dintre cazurile recente de greșită aplicare sau de încălcare

e
Tu ultimele zile, ca urmare a îmbunătățirii timpului și a măsurilor luate în vederea organizării mai bune a muncii, ritmul lucrărilor agricole de toamnă a fost intensificat. Pînă Ia această dată a fost însămînțată cu grîu și secară o suprafață care reprezintă 63 la sută din prevederi. Față de situația anterioară au înregistrat progrese însemnate în ce privește semănatul îndeosebi cooperativele agricole din județele Ialomița, Constanța, Galați, Ilfov, Brăila, Buzău, Prahova. Argeș, Teleorman, unde s-au realizat peste 80 la sută din suprafețele prevăzute. Aseară ni s-a comunicat de la Comitetul județean de partid Ialomița că în cursul zilei de ieri întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole din acest județ au încheiat însă- mînțarea griului. De asemenea, și întreprinderile agricole de stat din cadrul Trustului zonal Craiova au terminat semănatul principalelor culturi de toamnă. Semănatul griului continuă incă intr-un ritm nesatisfăcător, îndeosebi în județele Covasna, Harghita, Brașov, Mureș, Sibiu, Maramureș, Caraș-Severin.In aceste zile a fost intensificat, de asemenea, și ritmul recoltatului culturilor tîrzii. Pînă la această dată în întreprinderile agricole de stat porumbul a fost strîns de pe 60 la sută din suprafețe, iar în cooperativele agricole, în proporție de 53 ia sută.Intrucît timpul s-a încălzit, iar pămîntul s-a zvîntat în cele mai multe locuri, este necesar să fie intensificate lucrările agricole de toamnă, pentru ca atît coltatul, cit și semănatul să se termine în timpul mai scurt.Din harta alăturată rezultă procentul realizăriiprafețelor propuse a fi insămînțate cu grîu și secară în cooperativele agricole.
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a legislației muncii. în alte cazuri, potrivit constatărilor făcute de către organele în drept, s-a întîmplat x să se prelungească în mod ilegal, cu mai multe luni, termenul de încercare prevăzut de Codul muncii pen-
berarea carnetului de muncă (la plecarea din serviciu) sau a unor alte acte de vechime, plata conform legii a orelor suplimentare, ori a altor drepturi.De cele mai multe ori, asemenea

puncte de vedere

Dr. Leonid MILLER

tru angajare sau să se nesocotească ordinul de repartizare la lucru emis de organul competent, să se desfacă, în timpul concediului de maternitate, contractul de muncă al unor salariate (deși legea o interzice în mod categoric), orj să se refuze de către unitate trecerea unor femei gravide la o muncă mai ușoară, eli-

fenomene sînt datorate insuficientei cunoașteri a prevederilor legislației muncii sau faptului că nu există, din partea celor chemați să le aplice, o preocupare corespunzătoare pentru corecta înțelegere și stricta respectare a acestor prevederi. Alteori, atari situații își au sorgintea în poziția greșită a unor angajați cu func

ții de răspundere față de ordinea prioritară în care trebuie îndeplinite diferitele sarcini ale întreprinderii, în tendința lor de a îndeplini unele sarcini economice (în primul rînd pe acelea ce pot afecta îndreptățirea la premiu sau la alte avantaje materiale) prin orice mijloace, fie. chiar și cu prețul nesocotirii regimului de protecție pe care dreptul nostru socialist îl garantează angajaților în raporturile lor de muncă. în șfîrșit,. în unele cazuri s-ar putea să fie vorba despre încercarea unoi’ funcționari de a „corecta legea" în procesul aplicării ei, de a o devia la finalitatea ei reală.Dar, indiferent care ar fi cauzele lor, situațiile menționate rămîn, e- vident, fenomene negative, de natură nu numai de a leza interesele legitime ale celor ce muncesc, de a ridica în mod artificial opreliști în calea valorificării de către aceștia a drepturilor lor, dar și de a știrbi interesele generale, prin perturbările provocate în activitatea unor colective de muncă.Desigur, împotriva unor asemenea fenomene sistemul nostru de drept nu este dezarmat. Există, astfel, pe de o parte, pe linie de stat, controlul exercitat de către procuratură (supravegherea generală a respectării legilor) și — ca o formă specifică domeniului de care ne ocupăm — controlul exercitat de Ministerul Muncii asupra stabilirii, desfășurării și încetării raporturilor de muncă. Există, pe de altă parte, jurisdicția muncii, adică ansamblul organelor (înglobînd și instanțele judecătorești,
(Continuare în pag. a IX-a)
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C S-a scris și vorbit 
C de-a lungul timpului 
S despre responsabilita-> tea profesorului în e-> ducarea și învățarea< tinerilor, se va scrie desigur și în viitor;
y fenomen explicabil 
S prin rolul hotărîtor> ce-1 are în procesul< de învățămînt oricare< ar fi nivelul la care< este realizat.Se afirmă că în e- 
z poca noastră respon-< sabilitatea profesoru- » lui trebuie reconside- 
2* rată datorită apariției< predării și examinării< mecanizate și a dez- 
C voltării extraordinare, » cel puțin în unele țări,> a învățămîntului fără< frecvență și prin co-< respondență. (în ase-< menea eventualități.> profesorul în sensul> tradițional dispare, 
Z fiind înlocuit de un< distribuitor de mate-> rial didactic și de un> examinator cît mai o- 
Z biectiv posibil, insen-< sibil adeseori la aspec-< tele calitative ale per- 
y sonalității studentu-> lui). S-a emis, de ase- 
Z menea, opinia despre< rolul educativ al pro- 
y fesorului și al lecției 
y de catedră ca forme> aparținînd trecutului, 
z ele fiind înlocuite de 
Z alte organisme,sgțime-< canisme. Din prima 
y categorie fac parte 
S organizațiile colective> care formează tinere- 
Z tul, pe baza unui pro-< gram care sintetizează 
y politicul, socialul și 
y umanul în același> timp. Multiplicarea 
Z tratatelor, a manuale-< lor și a cursurilor ti- 
y părite, lecția televiza-> tă sau transmisă prin> magnetofon , sînt tot 
z atîtea argumente îm- 
Z potriva lecției magis-< trale ca modalitate 
y curentă de predare » cel puțin în învăță- 
z mîntul universitar.< Fără a minimaliza » importanta formelor

noi de transmitere didactică a informației, trebuie să totuși lecția neral orice activitate în profesorul permanent prin specificul și prin profunda ei acțiune umană asupra elevilor. Este însă evident vorba de lecțiile care îndeplinesc condițiile pedagogice, de conți-

acceptăm și în ge- formă de comun cu ca fiind valabilă

nut și de metodă. Orice profesor cu o formație corespunzătoare și cu o conștiință înaltă despre natura și rosturile muncii profesorale știe ce pregătire complexă necesită o lecție. După părerea mea, o lecție este reușită în măsura în care conținutul el este- retr-ăit--printr-o dramatizare prin care se obține mobilizarea afectivă și spirituală a elevilor. Dacă se obține această tensiune, lecția se transformă într-un mesaj, care vehiculează în același timp un conținut de- banalizat, un fel de a gîndi și creează implicit o stare universal receptivă. în asemenea condiții, profesorul realizează o unitate spirituală între el și clasă. Nu este vorba deloc de „oratorie didactică", ci de o modalitate educativă capabilă să modeleze gîn- direa și afectivitatea

tinerilor în formație. Marii profesori au știut să introducă marile idei și probleme ale umanității și ale vieții noastre personale, în predarea unor materii dintre cele mai banale.în unele domenii ale științelor, acest proces este mult ușurat de conținutul și de contingențele lor umane. în această categorie se situează medicina, îndeosebi cea clinică. în altele, calea este deschisă de istoria disciplinei, a marilor descoperiri, de viața și opera marilor creatori de cultură și știință. Nimic mai banal astăzi decît o lecție despre insulină, hormonul secretat de pancreas, folosit mai ales în diabetului. Și totuși, cîte aspecte profund umane și educative pot fi transmise auditoriului ? Un modest medic dintr-un mic o- raș din Canada, Fr. Banting, preocupat de izolarea substanței hipoglicemlante din pancreas, are într-o noapte de insomnie o ipoteză tehnică cu șanse de reușită, o expune profesorului de biochimie din Toronto, J. Maclebd, care sesizează imediat importanța problemei și șansele posibile de reușită. îl primește să lucreze în laborator, și-1 desemnează pe Best, unul din asistenții prezenți, să-1 ajute. Ce a urmat se știe; au reușit să izoleze insulina și au primit ulterior premiul Nobel, iar Banting a fost înnobilat. Să ne imaginăm prezentarea cu interes și mobilizarea afectivă a istoriei des-

tratamentul

(Continuare 
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© EXCEPȚIONALA PERFORMANTĂ A VIORICĂI VISCO- 
POLEANU © DINTR-0 SINGURĂ SĂRITURĂ, ATLETA 
ROMÂNĂ A DOBORÎT 4 RECORDURI ! © „SULIȚA DE 

ARGINT" A MIHAELEi PENEȘ

CORESPONDENȚA DE LA TRIMISUL NOSTRU, 
VALENTIN PAUNESCU

La ora cînd săritoarele la lungime au început finala probei lor, cred că nouă, tuturor românilor aflați aici în Mexic, emoția ne „gîtuia" puternic inima, pentru că era vorba de o întrecere în legătură cu care fiecare avea înfiripate tainice speranțe. Poate... Cine știe... Dacă... în această atît de amplă, de vastă și, totodată, atît de aspră și severă, atît de exigentă întrecere sportivă, obținerea unei medalii de aur și încă la atletism — sportul-rege al Jocurilor Olimpice — este o performanță excepțională. Emoțiile, tensiunea pe care le-am trăit cu totii, ziariști și oficiali — împărtășită, firește, cu sportivii — avea să fie de scurtă durată, fiind risipită fulgerător printr-o explozie de detentă, nerv și supremă încordare....Viorica Viscopoleanu s-a prezentat la start, o dată cu celelalte valoroase partenere, la ora 16 (ora locală) Cu toate, erau 14. A intrat în concuis a șasea. Emoțiile firești ale debutului în întrecere se accentuaseră întrucîtva, în urma „saltului" de 6,60 m al englezoaicei Sherwood, una din candidatele autorizate la titlu. Parcă o văd îndreptîndu-se spre capătul pistei de elan. A stat cîteva clipe cu privirea spre pămînt, spre a-și stăpîni emoția, spre a-și impune calmul și, într-un fuleu fin, elegant, de gazelă și-a luat zborul ; a ajuns în prag, a bătut puternic, a planat lung în aer aterizînd departe. Fanionul alb al arbitrului indică săritură regulamentară. Se măsoară și, sub

privirile stupefiate ale spectatorilor, pe tabela electronică de afișaj apar cifre pe care în prima clipă le-am considerat incredibile : 6,82 m — a- dică nou record mondial, nou record olimpic, nou record european, nou record al țării noastre. Patru recorduri dintr-o săritură ! Ropotele de aplauze, murmurul admirativ al tribunelor dau momentului un aspect aparte. Performanța este senzațională. Recordurile mondial, o- limpic și european fuseseră modificate exact după patru ani, în aceeași zi (14 octombrie) în care la Jocurile Olimpice de la Tokio le stabilise atleta engleză Mary Rand.în desfășurarea ulterioară a probei au intervenit momente dramatice pentru Viorica Viscopoleanu. Si datorită asaltului vizibil disperat al adversarelor de a-i depăși performanta (ceea ce, sincer vorbind, nu era chiar așa de ușor...), și datorită faptului — ni l-a mărturisit antrenorul Sdter — că imediat după să- ritura-record ea a resimțit dureri la piciorul de bătaie, cu care de altfel intrase în concurs accidentat. „Nu-i venea să creadă. Mereu mă întreba : este oare adevărat — am stabilit un record mondial ?“ — mi se destăinuia cunoscutul ei antrenor. Si au urmat chinuitoarele două ore de luptă pentru păstrarea supremației în această probă în care „războiul nervilor" se duce într-un calm
(Continuare in pag. a Vll-a)
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telefoniei
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La aniversarea marelui umanist transilvănean

Bila a fost extrasă
Doctorul Vasile Luță, de la 

Clinica de fiziologie din Timi
șoara, a fost pus în fața unui 
caz deosebit: din întîmplare, 
copilul Constantin Drăgan, în 
vîrstă de 14 ani, din Oravița, a 
inhalat o bilă metalică cu dia
metru de 8 mm. Orice instru
ment medical folosit în scopul 
extragerii corpului străin din 
gîtul copilului s-a dovedit ine
ficace. Pentru a evita o inter
venție chirurgicală ’ ce părea i- 
minentă, medicul timișorean a 
folosit un electromagnet de for
ma unei tije, dimensionată spe
cial pentru bronhoscopie. Cu a- 
jutorul acestuia, bila a fost ex
trasă, micul pacient recăpătîn- 
du-și sănătatea- După aprecie
rile specialiștilor, o asemenea 
intervenție este unică în prac
tica medicală românească.Strîmb a fostjudecat dreptIoan Strîmb era paznic la ex
ploatarea minieră Cuciulat- Să
laj. Neavînd somn, a început să 
cotrobăie prin sertarele servi
ciului personal. A găsit ștampi
le, a găsit niște formulare de 
vechime în cîmpul muncii și, 
în timpul lui liber, a găsit și niște „clienți".

— Vreți să vă scot la pensie 
mai devreme ? Vreți să vă fac 
o vechime în cîmpul muncii mai 
mare decît în visul vostru ? Teșiți la zar aici, la băiatu, și vă 
fac o pensie...

Cu procedeul ăsta, loan Strîmb 
a adus prejudicii statului în va
loare de 191 301,80 lei. De data 
aceasta judecătorii au stat drept 
și l-au judecat pe Strîmb ca și 
pe clienții lui, care au luat în
tre 1 și 10 ani.

Lui însă i-au făcut o „pensie" 
mai mare...Condicăde sugestii, pentru ce ?

Un cititor ne scrie: „Alaltă
ieri am fost cu autoturismul la 
unitatea „Automecanica" din 
B-dul Aerogării să-l spăl. Mi 
s-a spus că nu-l poate spăla cu 
presiune pe dedesubt pentru că 
au o defecțiune la instalația de 
apă. Am acceptat să-l spele nu
mai în exterior. Drept plată 
mi-au pretins însă și spălatul cu presiune.— Dar aveți instalația defectă, 
cum îmi cereți bani pentru.-.

— Așa se procedează Ta noi.
Am cerut condica pentru a le 

da sugestia să nu mai ia bani 
pentru o treabă pe care n-o fac. 
N-au vrut să mi-o dea. Eu, to
tuși, doresc să le dau această 
sugestie : Cum să procedez" ?

Așa cum ați procedat 1De undeveniti si unde
9 9mergeți ?

Din simplă curiozitate, orga- 
\ nele de miliție din Brăila au 
. oprit autocamionul 31-GL-2447.

— De unde veniți și unde 
mergeți ?

— Sîntem de la „Frigoriferul" : și să știți că nu am călători 
| clandestini. Duc salariații acasă. 
I Dumnealui e șeful mecanic, dîn- . sul e șeful depozitului de carne, 

tovarășul e șeful serviciului plan 
și organizarea muncii, nea Pa
vel este statistician.

Tot din simplă curiozitate, to
varășii de la miliție s-au uitat 

I și sub bănci. Acolo — sacoșe. în- 
, cărcate cu costiță, carne de porc, 

antricoate, ceafă de porc, carne 
| de mînzat și alte specialități.

— Cu cît le-ați cumpărat kilo- 
I gramul ? De la care măcelărie ?

— Știți... noi lucrăm la „Fri
goriferul" și la noi este carne 
berechet. Am luat și noi cîteva 
kilograme de căciulă. Credeți 
că se cunoaște ?

O să se cunoască precis „cît 
de..- căciulă", după anchetă!A suspendat cursurile

Intr-o zi, profesorii de 
școala generală de opt ani 
satul Seciu, județul Prahova, 
s-au pomenit față în față cu E- 
mil Vișan din Boldești. Cu ochii 
sîngerii de băutură și cu un cu
țit în mină, i-a amenințat pe 
cei de față că dacă nu intră în 
cancelarie, unde vrea să le spu
nă ceva, face moarte de om. Să 
te pui cu omul beat! ? Profe
sorii au intrat în cancelarie. A- 
tunci Vișan s-a repezit la ușă 
și a întors cheia în broască. A- poi s-a dus în sălile de clasă 
și a hotărît ca elevii să plece 
acasă. Mulțumit de fapta lui a 
plecat apoi pe două cărări. Dar 
nu putea fi mulțumit corpul di
dactic de fapta respectivului. 
Dîndu-l pe mina judecății, Vi
șan acum stă și se pocăiește. 
Altcineva a răsucit, de data a- 
ceasta, cheia în broască

la 
din

Rubrică redactată de
Nicolae TUDOR
Gheorghe POPESCU 

cu spriiinul corespondenților 
„Scînteii"

în perioada de pregătire a
ADUNĂRILOR DECum pregătesc alegerile organizațiile de răspuns prins o de bază am solicitat părerea multor activiști de partid. Concluzia generală care se degajă este că perioada de pregătire a adunărilor de alegeri este marcată de intensificarea activității comuniștilor pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor politice și economice Ia locul de muncă. Aceasta constituie o verificare a capacității organizatorice și a forței de mobilizare a organizațiilor de bază, contribuind Ia creșterea rolului lor conducător.— Mi se pare important de relevat. — ne-a spus tov. Anton Lungu, secretar al Comitetului municipal de partid Brăila — că în cele mai multe organizații pregătirea alegerilor nu mai este privită exclusiv, prin prisma întocmirii dării de seamă. Eforturile nu se mai irosesc doar în colectarea de cifre și de statistici, răsfoirea epuizantă a informărilor și rapoartelor elaborate anterior, căutarea de... exemple spre a da, chipurile, mai multă „consistență" dării de seamă, însăși viața pune pe tapet acele probleme majore care reclamă, cu prioritate. rezolvare. Am în vedere folosirea adunărilor de alegeri ca un prilej optim de reevaluare a posibilităților existente pentru dinamizarea muncii de partid și determinarea precisă a coordonatelor acesteia, a preocupărilor de perspectivă. Dar pentru aceasta este necesar să cunoaștem din timp potentele, sele insuficient explorate, să zuim cum, prin ce mijloace și forțe le putem materializa.Semnificative pentru concretizarea acestor preocupări sînt măsurile inițiate la uzina „Progresul". După cum ne-a informat tov. ing. Stelian Iluțu- lescu, secretarul comitetului de partid, după ce au fost instruiți temeinic asupra prevederilor hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind organizarea alegerilor, membrii comitetului de partid al uzinei, ai comitetelor de partid din secții, ceilalți tovarăși din activ au fost repartizați pe organizații de bază spre a ajuta la pregătirea alegerilor (cu precizarea — binevenită — că nu trebuie să se substituie birourilor). Pentru studierea problemelor specifice fiecărui loc de muncă au fost constituite colective, .. alcătuite.. din co'mqniști. cu experiență.;.,.îp, munca, de partid și în producție, conduse.. de. . către un membru al biroului'brgăfii- " zați'ei de bază. în urma unei largi investigări a părerilor, observațiilor, propunerilor oamenilor, s-au putut stabili astfel cele mai importante ■ probleme care urmează a fi supuse dezbaterii comuniștilor.

partid din Brăila ? Căutind acestei întrebări, am între- investigare în organizațiile din cuprinsul municipiului,

resur- chib- cu ce

interurbane

ALEGERI

lui în serviciile de cult, Honterus devine un activ propagator al lor. Marele umanist transilvănean a desfășurat o vastă activitate pentru răs- pîndirea culturii în mase. în acest scop el întemeiază la Brașov prima tipografie din Transilvania, unde au fost imprimate diferite lucrări și manuale în limbile latină, greacă, germană, cît și opere aparținînd marilor filozofi ai antichității : Aristo- tel, Cicero, Quintillian, Platon, Seneca ș. a. Tot aci s-au tipărit linele dintre primele cărți românești, inclusiv cele ale lui Coresi.Lui Honterus i se datorează organizarea gimnaziului german din Brașov pe baze umaniste. Punînd accentul în remarcabila sa activitate pedagogică pe dezvoltarea gîndirii independente, urmărind să apropie școala de cerințele timpului său, el a introdus în programul de învăță- mînt aritmetica și geografia. Animat de dorința de a pune la înde- mîna oamenilor comorile științei si culturii, a întemeiat și o bogată bibliotecă în care a strîns cărți și manuscrise provenite din renumita bibliotecă de la Buda, a lui Matei Corvin, precum și din mînăstirile Moldovei și Tării Românești.în calitatea sa de consilier al sfatului orășenesc al Brașovului și mai ales ca gînditor înzestrat cu spirit de pătrundere a realității, Honterus a avut posibilitatea să cunoască anacronismele justiției medievale. Preocupat de asigurarea unei judecăți drepte, echitabile — în condițiile în care predominau arbitrariul și bunul plac al feudalilor și clerului —el a încercat să elaboreze un sistem juridic. în special în domeniul dreptului civil. Astfel a publicat un „Manual de drept civil pen
tru orașele și scaunele săsești din 
Transilvania" (1544) în care susține, între altele, că „dreptatea întruneș
te în sine toate virtuțile". El dezvoltă o amplă pledoarie, pentru necesitatea elucidării cauzelor adinei ale fiecărui proces, pentru probitatea judecății.Honterus a fost profund preocupat, cum o dovedesc, între altele, biblioteca creată de el. cît și realizarea primelor tipărituri românești, de cunoașterea realităților istorice, demografice. culturale ale Transilvaniei, precum și ale celorlalte principate românești. Lui îi aparține prima hartă tipărită a Transilvaniei, care a fost utilizată pînă în secolul al XVIII-lea ca izvor de căpete-Y nie în cunoașterea geografică a principatului. în lucrarea sa „Choro- graphia Transilvaniae" el evocă — cu unele limite ale viziunii istorice 
— „orașele și cătunele dacilor", vitejia și hărnicia moldovenilor și < muntenilor. într-o scrisoare. Horite-/ rus vorbește' amănunțit despre Molr‘~ dova. fLa capătul unei vieți încărcate de rodul boaat al unei activități multilaterale. Ioan Honterus a închis ochii la. 23 ianuarie 1549.Pent.țpi.’, meriteie,.I.ui .deosebite în . dezyolțareri . științei'si. culturii. Hon- ' tețus..'s.-ă‘rbucilrât ;de’-o; înaltă nr»-" țuire dfn paftea' poporului român. O expresie a acestei prețuiri a Constituit-o sărbătorirea, în . 1898. a patru sute de ani de la nașterea sa. cînd, la Brașov, au avut loc mari serbări, inaugurîndu-se monumentul marelui umanist, situat lînsă Biserica Neagră „Gazeta Transilvaniei" releva atunci eă acel» serbări își aveați 
„însemnătatea deosebită la. încheie
rea veacului în care au răsărit cele 
mai calde raze de lumină, razele 
ideii libertății naționale". La serbările de la Brașov au participat reprezentanți de seamă ai ponorului român ; delegația Acadenuei Române avea în frunte pe A. D. Xenonol. La ■București a fost, tipărită o brnsiafA dedicată festivităților. Figura luminoasă a lui Honterus a inspirat de-a lungii! secolelor creația unor artist! —. în literatură, pictură, dramaturgie.Privit în perspectiva istoriei, Honterus ne apare astăzi ca un sol al epocii moderne, promotor al unui înalt umanism, iar creația sa. ca o pagină de seamă a istoriei culturii, din tara noastră.

Alexandru PORJEANU cercetător științific la Institutul de istorie „Nicolae lorga"

Se împlinesc 470 de ani de la nașterea lui loan Honterus, cărturar u- manist german din Transilvania secolului al XVI-lea, a cărui activitate multilaterală a însemnat o contribuție valoroasă la dezvoltarea științei și culturii, la afirmarea și răs- pîndirea ideilor înaintate ale epocii.Aniversînd această dată, afirmăm încă o dată profunda prețuire pentru valorile trecutului, pentru creația celor mai de seamă înaintași, indiferent de naționalitate. Momentul prilejuiește evocarea tradițiilor seculare de muncă și luptă comună ale oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități care, conviețuind de secole pe aceste meleaguri, au durat prin munca lor valorile materiale și culturale care formează astăzi patrimoniul întregului popor român.Perioada în care a trăit și a creat Honterus a fost dominată de procesul apariției și afirmării burgheziei pe plan european, al dezvoltării marilor curente de idei ale Renașterii și Reformei care au opus ascetismului și misticismului feudal o concepție nouă, optimistă despre lume, au conferit un sens nou însăși valorii umane.S-a născut la Brașov în 1498, fiind fiul unui meșteșugar. La 17 ani pleacă să studieze la Viena, unde își ia. în 1525, titlul de „magister" în „artele liberale" — ceea ce s-ar putea traduce astăzi prin doctor în filozofie. Trece apoi Ia Cracovia, unde cunoaște îndeaproape o serie de lucrări valoroase. Honterus își desăvîrșește pregătirea ca om de știință și cultură la Witemberg și Basel. în 1533 se reîntoarce la Brașov, unde și-a petrecut restul vieții.Om cu vastă cultură, Honterus elaborează și publică în 1530 importanta lucrare științifică „Rudimenta Cos- mographiae" (Elemente de cosmografie), care a constituit timp de peste . un secol unul dintre manualele de geografie și astronomie cele mai u- tilizate pe plan european.Deși teolog ca formație, Honterus combate în această lucrare concepția creaționistă, întemeindu-și descrierea lumii pe concepția heliocentrică a lui Copernic. Preluînd de Ga filozofii antichității ideea despre elementele primordiale ale naturii — pămîntul. apa, focul, aerul — el dezvoltă ideea că acestea „circulă în 
veșnică mișcare". Honterus recurge la noțiuni de matematică pentru a explica fenomene ale naturii ; el semnalează contemporanilor o realitate nouă pentru acel timp : asemănarea dintre organismul uman si cel animal, ceea ce constituia — în plin climat ideologic feudal — o teză îndrăzneață, germenele unor remarcabile descoperiri ulterioare în domeniul științelor naturii.însușindu-șî cu toată convingerea ideile Reformei, care revendică cj tărie folosirea limbii vii a peporu-

Pînă la sfîrșitul acestui an. Ia sistemul telefonic automat interurban vor mai fi conectate municipiile Craiova, Sibiu, Cluj și Timișoara. In a- cest scop, au fost elaborate o serie de măsuri privind urgentarea execuției, precum și organizarea mai judicioasă a aprovizionării cu utilaje, instalații și materiale.Pînă în prezent, telefonia automată interurbană a fost introdusă la București, Constanta, Mamaia, Eforie, Mangalia, Brașov și Ploiești, Pentru anul viitor se prevede ca telefonia automată interurbană să fie extinsă în încă alte șapte o- rașe importante ale țării.(Agerpres)

de aici și pînă la a ni se recomanda „să procedăm pentru pregătirea alegerilor cum am mai procedat și în anii trecuți", consider că e o diferență mare, într-un fel un îndemn la rutină. Or, ce poate fi mai străin muncii de partid decît inerția ?E surprinzător că în unele locuri pregătirea alegerilor este departe de a deține locul cuvenit pe agenda organizațiilor de bază. Instruirea organizată de comitetul municipal de partid a fost, e adevărat, minuțioasă, cuprinzătoare, dar poate oare simpla transmitere a indicațiilor să constituie garanția că pregătirea și desfășurarea alegerilor vor avea loc la nivelul de exigență scontat ?Iată la combinatul de celuloză șl hîrtie, întrebat despre stadiul pregătirilor, tov. Constantin Barbacaru, secretarul comitetului de partid, constată cu seninătate că totul s-a rezumat la instruire. „Se mișcă greu birourile organizațiilor, degeaba se stabilesc măsuri". Ce poate avea comun o asemenea mentalitate fatalistă cu răspunderea comitetului de partid ?Am fost la fabrica de hîrtie, locul de muncă din combinat cu cele mai dificile probleme care-șî așteaptă rezolvarea. Discutăm cu tov. Nicolae Platon, secretarul organizației de bază de la mașina de hîrtie. Nu e în măsură să ne spună despre alegeri decît perioada în care vor avea loc. „Darea de seamă ? Nu-i o problemă. O fac eu într-o noapte. Muncă politică ? Păi, dacă nu facem planul, mai poate fi vorba de muncă politică ?“ La o întrebare asemănătoare, tov. Maria Bodarin, secretara organizației de bază nr. 4. n-a fost în măsură să ne dea nici un fel de relații. Situație cu atît mai greu de înțeles (și de acceptat) cu cît, în condiții cînd la fabrica de hîrtie planul nu este îndeplinit, se înregistrează numeroase absente nemotivate, ar fi fost de așteptat ca adunările de alegeri să fie folosite ca un mijloc de mobilizare a forțelor colectivului pentru înlăturarea acestor neajunsuri.Cele relatate Invită la unele reflecții. Bizuindu-se excesiv pe efectele instruirii, comitetul municipal de partid nu a acționat energic pentru stimularea acțiunilor pregătitoare menite să asigure un înalt nivel calitativ al adunărilor de alegeri. Se așteaptă oare ca acestea să se în- ______________ __________ , ____________ . cheie pentru ca abia atunci clei ,răs-. acțiuni care au imprimat 'un ' ritm /punzători de insuficienta lor pregă-; .tire să fie criticați ? Cu ce eficientă practică ? Dacă în unele organizații de bază se manifestă inerție, spirit rutinier, nu este de datoria comitetului municipal să intervină operativ pentru curmarea neajunsurilor ?Nimeni nu are pretenția ca în fiecare din cele peste 400 organizații de bază din Brăila să vină zilnic activiști ai comitetului municipal. Dar în numeroase unități își desfășoară activitatea membri ai comitetului municipal de partid, activiști ai comisiilor pe probleme, membri ai comitetelor de partid și alti activiști obștești. Tată o mare forță care se cere folosită în pregătirea si desfășurarea alegerilor, iar acolo unde anar dificultăți este nevoie de intervenția promptă, concretă a secretarilor comitetului municipal de partid, a aparatului său.Prin ampla dezbatere analitică pe care o prilejuiește, perioada pregătirii și desfășurării adunărilor de alegeri creează condiții favorabile pentru îmbunătățirea activității tuturor organizațiilor de bază. Important este ca pretutindeni aceste .premise să fie transformate în realitate.

— Această acțiune perseverentă de prospectare minuțioasă a opiniei comuniștilor a creat un climat propice deplinei valorificări a rezervelor de îmbunătățire a întregii activități economice, a înlesnit inițierea unor măsuri concrete în această privință — ne-a spus tov. Vasile Văleanu, locțiitorul secretarului organizației de bază montaj nr. 1. Deși realizăm planul lună de lună, ritmicitatea lasă încă de dorit. în consecință, pe baza unei analize cuprinzătoare, am propus conducerii întreprinderii măsuri privind crearea unui decalaj corespunzător între uzinaj și montaj, uti-
viața 
de partid

Uzarea judicioasă a capacităților de producție, întărirea disciplinei muncii, urmînd ca aceste probleme să fie totodată larg dezbătute în cadrul a- dunării de alegeri.Este firesc ca, în aceste condiții, întocmirea dării de seamă să nu constituie un scop în sine, ci un mijloc de a stabili direcțiile principale spre care se cer orientate eforturile organizației. Aceasta se poate realiza însă numai în măsura în care, prin participarea efectivă la elaborarea ei a celor mai pregătiți comuniști, darea de seamă va constitui o sinteză a gîndirii și experienței colective.Acolo unde apare vădită tendința de depășire a stadiului atins, de combatere a oricăror manifestări de automulțumire, perioada premergătoare alegerilor se caracterizează prin intensificarea activității politice și organizatorice a organizației de partid. La fabrica de confecții, pregătirea alegerilor a prilejuit cîteva inițiative prețioase : o consfătuire privind îmbunătățirea propagandei tehnice; o masă rotundă ne tema perfecționării stilului de muncă al comitetului de partid și birourilor organizațiilor de bază ; schimburi de experiență între propagandiști ; constituirea unui colectiv de analiză a muncii politice de masă în sprijinul îndeplinirii sarcinilor .economice .— mai yiu muncii de partid.. Atrag. .însă, atenția unele anomalii în îndrumarea organizațiilor de bază. <— Nu avem pretenția de a fi „dădăciți", de a ni se spune la fiecare pas ce avem de făcut — ne-a spus j tovarășa Bădița Vîlcu, secretara comitetului de partid pe fabrică : dar
PROFILAXIA
NELEGALITAȚII
(Urmare din pag. I)de la judecătorii și pînă la Tribunalul Suprem) competente să soluționeze litigiile de muncă și activitatea desfășurată de acele organe. Și există, în sfîrșit, controlul obștesc exercitat de către sindicate asupra respectării legislației muncii.Dar chiar dacă — prin acțiunea conjugată a mijloacelor amintite — de cele mai multe ori oamenii muncii (presupunînd că cei nedreptățiți cunosc faptul că dispozițiile legale au fost încălcate) izbutesc în cele din urmă să obțină constatarea ilegalității actului săvîrșit și, eventual, o repunere în drepturi sau chiar o despăgubire pentru prejudiciul ce li s-a adus, totuși opinia publică nu se poate împăca cu ivirea unor asemenea cazuri în colectivitatea noastră. Totodată, trebuie avu! în vedere că uneori, prin însăși natura situațiilor despre care este vorba, acordarea unei reparații nu e cu putință. Așa, bunăoară, angajata care din vină unității nu ar fi beneficiat de program redus în primul an de maternitate nu va mai putea, evident, să-și valorifice dreptul menționat după acea dată și nici să primească vreo compensație pentru avantajul neacordat.Tocmai de aceea merită să se depună toate eforturile pentru ca, în loc de a se înlătura consecințele unor acte de încălcare a legislației muncii, să devină din ce în ce mai numeroase cazurile în care asemenea acte să nu se producă, cu alte cuvinte pentru ca, printr-o sporită eficiență a mijloacelor folosite, să se practice cu precădere și în această materie profilaxia ilicitului.O măsură care ar putea, credem, să contribuie în mod substanțial la atingerea scopului arătat o constituie perfecționarea organizatorică și funcțională a controlului specializat pe care, de la începutul acestui an, Ministerul Muncii îl- exercită prin direcțiile județene (și a municipiului București) pentru probieme de muncă și ocrotiri sociale.După cum se știe, în cadrul acestor direcții, de aspectele la care ne referim se ocupă oficiile pentru raporturi de muncă, încadrate cu juriști (consilieri) și chemate, în primul rînd. să asigure îndrumarea și controlul aplicării legislației muncii, adică a legislației ce cîrmuiește raporturile de muncă ale angajaților. In timpul scurt care a trecut de la înființarea lor, organele teritoriale ale Ministerului Muncii și-au dovedit netăgăduita lor utilitate, printre altele și în sfera raporturilor de muncă. Aceste organe primesc numeroase sesizări, întreprind cercetări pe teren și reușesc într-adevăr, in mare măsură, să descopere cazurile de nerespectare a legislației muncii.Iată pentru ce credem că un pas înainte în această privință ar putea fi făcut prin transformarea — pe

cale de lege — a oficiilor pentru raporturi de muncă în inspectorate de muncă (pentru legislația muncii) și investirea lor cu dreptul de a stabili și sancționa cu amendă contravențiile la normele legislației (altele decît cele de protecție cii, pentru care o asemenea litate există de multi ani), bineînțeles ca, tot prin lege, să fie stabilite și faptele săvîrșite cu vină care constituie atare contravenții. Este, într-adevăr, lesne de înțeles că dacă deplasările făcute în unități de către funcționarii oficiilor pentru raporturi de muncă ar constitui nu simple vizite, ci inspecții, dacă cei care le fac ar fi, deci, nu consilieri, ci inspectori de muncă, dispunînd de toate împuternicirile inerente acestei calități, posibilitățile organelor Ministerului Muncii de a face ca legislația muncii să fie respectată cu strictete ar spori în rabil.Cu alte cuvinte, ar natură a ridica pe o oară activitatea desfășurată în acest domeniu. Dar și atunci scopul urmărit nu ar fi, firește, acela de a aplica sancțiuni, ci ar rămîne acela ca, printr-o acțiune cu puternic efect preventiv, să se instaureze în întreprinderile și organizațiile noastre, pe o suprafață tot mai largă, climatul de deplină legalitate atît de necesar pentru buna și eficienta desfășurare a activității lor economice sau so- cial-cul turale.

muncii a mun- posibi- urmînd

mod conside-fi o mutație de treaptă superi-

Tragerea excepțională Loto 
din 22 octombrie oferă partici- 
panților noi șanse de a cîștiga 
autotu risme.

Un buletin completat cu o 
bună intuiție poate să fie echi
valent cu o mașină mult dori
tă sau cu alte premii valoroa
se. Menționăm că la această 
tragere vor fi atribuite, în nu
măr nelimitat, autoturisme
Volga, Renault 10 Major,
Moskvici 408 cu 4 faruri și ra
dio — pentru variantele cu 3 
numere cîștigătoare din pri
mele 3 extrase. De asemenea, 
vor fi acordate diverse premii 
în numerar. Cu bilete seria F 
de 20 
toate 
mind 
liniat 
10 octombrie, 
de stat I.oto-Pronosport, a dis
tribuit cîștiaătorilor 700 de an 
toturisme de diferite mărci

lei, se poate participa la 
cele 10 extrageri însn- 
120 de numere De sub- 
că anul acesta, pînâ la 

Administrația

Prin . N.T

Locuri

pentru odihnă

și tratament
Doriți să vă procurați bilete 

pentru odihnă sau tratament ? 
Agențiile și filialele Oficiului Na
țional de Turism au pus în vîn- 
zare locuri pentru odihnă și tra
tament pînă la 20 decembrie a.c. 
Pot fi alese, după preferință și 
necesități, locuri în oricare din 
pltoreștile noastre stațiuni bal
neoclimaterice.

Confort, camere bine încălzite, 
liniștite, aer tonifiant, găsiți la 
Borsec, Bușteni, Predeal, Pălti
niș, Sovata, Sinaia, Tușnad, Că- 
limănești, Căciulata, Buzna, Efo
rie Nord, Govora, Ocna Sibiului, 
Olănești, Sîngeorz, Slănic Mol
dova și Buziaș.

De menționat un amănunt 
foarte important: în această pe
rioadă tarifele sînt reduse, iar 
costul transportului cu mijloace 
C.F.R. și auto este scăzut cu 50 
la sută.

ÎN. FOTOGRAFIE : Vedere 
.din Sovata.
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în ultimul timp, din o- rașul Rîmnicu-Vîlcea ne-au sosit la redacție, succesiv, mai multe scrisori care ne semnalau deficiențe cu caracter gospodăresc. „în municipiul nostru — ne scria un vechi corespondent voluntar, Alex. Bezea, s-au construit numeroase blocuri, iar altele așteaptă comisia de recepție pentru a fi date în folosință. Noii locatari, cît și cei mai vechi, nu se pot bucura însă de confortul cuvenit din cauza lipsei de apă".De ce nu au locuitorii orașului apă suficientă? Răspunsul e revoltător de simplu : pentru că cei care au proiectat noile cartiere — D.S.A.P.C.-Argeș și I.S.C.A.S. — nu au avut în vedere faptul că debitul surselor de apă existente nu va face fată dezvoltării ulterioare. Fostul sfat popular regional a încercat să „dreagă" cîte ceva, alocînd anual sume mici. Pînă lă urmă s-a ajuns la concluzia că micile cîrpeli nu vor . rezolva situația. Printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri s-au a- probat sumele necesare executării uhor lucrări de amploare, corespunzătoare necesităților actuale și de perspectivă ale orașului. Vîlcenii au răsuflat ușurați. Dar lucrurile nu s-a_u desfășurat cum au dorit ei. Din cele 24 milioane lei — valoarea totală a lucrării — scadentă în 1969. pentru 1968 Sfatul popular al regiunii Argeș a repartizat doar... 3,5 milioane lei ! în . luna iunie această sumă fusese cheltuită. S-au făcut demersuri pentru suplimentarea sumei, dar abia în septembrie s-a primit aprobarea. Au început lucrările, dar, tocmai cînd vîlcenii nădăjduiau că lucrurile au intrat pe făgașul normal, iar s-au încurcat ițele. In- ginerul-șef al întreprinderii de nească.spunea proastă

Industriei Construcțiilor de Mașini. Era în ziua de 5 octombrie, iar adresa respectivă, purtînd numărul astronomic 2 236 483, fusese expediată din 20 septembrie. Direcția generală de piese de schimb și livrări făcea cunoscut că utilajele necesare uzinei de apă vor fi livrate doar partial- Linele dintre ele, necesare primei etape, urmează să fie primite abia în 1970. iar

Aflam că această problema ■ cade în seama întreprinderii de gospodărie orășenească.— Așa este, ne confirmă 
I. Mărăndici, contabilul-șef al acestei întreprinderi. Noi nu sîntem însă pregătiți pentru a face față acestor treburi. Sectorul nostru locativ a fost creat pe măsura necesităților din 1950, cînd în oraș erau doar circa 1 200 apartamente în

nea, unele nelămuriri dificultăți de învins, bună parte din blocurile noi sînt izolate unele de altele, avînd fiecare o centrală termică proprie. în conformitate cu indicațiile primite, ar trebui ca fiecare asociație să aibă și angaja- tii ei proprii, ceea ce, în condițiile unor blocuri mai mici, de circa 50 de apartamente. cum sînt cele din

Muitiripiul Rm. Vîkea
își așteaptă gospodarii

gospodărie orășe- 
Nlcolae Toma. ne că a primit o veste de la Ministerul

altele, se spune, nu sini nici măcar omologate. Deci, din nou această lucrare vitală pentru oraș se află sub semnul incertitudinii.Cu prilejul unei vizite pe .care am făcut-o în cîteva blocuri noi din Rm. Vîlcea. din discuțiile cu locatarii s-au desprins observații interesante și cu privire la activitatea gospodărească Elena Ionescu. locatară în blocul nr. 11, cartierul 1 Mai, ne-a vorbit despre dificultățile pe care le în- tîmpină cetățenii în efectuarea micilor reparații ale locuințelor.în ultimii ani, zestrea de locuințe a orașului s-a îmbogățit considerabil, ministrarea si. mai întreținerea acestor cuințe este o treabă tre cele mai serioase, de mare răspundere. Cum este ea rezolvată la Rm. Vîlcea ?
Ads'os.lo- din-

imobilele proprietatea statului. între timp, au apărut noi construcții, dar nu s-a operat nici o schimbare în structura acestui sector, în încadrarea lui cu meseriașii necesari, astfel că. la ora actuală, lucrările de reparații curente sau capitale solicitate de populație se fac după multe amînări și nu întotdeauna de calitate corespunzătoare.Cred că ar trebui lutionată cît mai gent această situație.Surprinde faptul că tr-un oraș cu grad municipiu o problemăasemenea importanță este lăsată la voia întîmplării. fără ca cineva să se gîn- dească la pagubele pe care le poate atrage după sine neglijarea fondului de locuințe noi.în legătură cu asociațiile de locatari sînt, de aseme-

în- de de

I

Rm. Vîlcea, ar fi imposibil de realizat. în loc să se reducă, personalul tehnico- administrativ ar crește. Tovarășul Ion Bratu, pensionar, membru în biroul comitetului județean de partid. ne-a spus că, în urma unei consultări largi, cetățenii au formulat următoarea propunere : cele 22 asociații de locatari constituite în oraș să aleagă de comun acord, nu 22. ci doar 6 împuterniciți, care să se ocupe de aprovizionarea, cu combustibil, de încasarea cotelor-părți, de întreținere etc. Va trebui ca factorii responsabili să-și spună mai repede cu- vîntul pentru a nu întîrzia și mai mult reglementarea administrării spațiului locativ.Din discuțiile cu diferi’i reprezentanți ai municipalității a reieșit că

toate acestea bleme de care comitetul executiv se ocupă. Nu am rămas însă cu impresia că acest for face eforturi intense pentru a imprima activității gospodărești și edilitare, întregii înfățișări a orașului, ritmul și caracteristicile impuse de cerințele unui municipiu. O a- semenea părere este confirmată chiar și de o simplă plimbare pe străzi, prin magazine- Vitrinele etalează încă o seamă de mărfuri demodate, iar interioarele magazinelor oferă un sortiment sărac. La începutul lunii octombrie clienții și personalul restaurantului „Bulevard", din plin centrul orașului, tremurau seara în grădină, pentru că localul .nu fusese încă redeschis după renovare... în cartierul Crăs- naru, în preajma u- no.r. poate , fi ac întreg „cvartal' cîteva pentru de pe primelor cartier, pe atunci mărginaș- între timp însă, datorită evoluției orașului, comitetul executiv a dat o decizie prin care. în mod firesc, se interzice creșterea porcilor și a păsărilor în cartierele de blocuri. Dar decizia nu se respectă, iar cei care o încalcă nu pățesc nimic. Deputatul 
Nicolae Matei ne spunea că problema s-a discutat și în- tr-o sesiune, dar tot fără urmări.Există, așadar, un contrast vizibil . între industrializarea orașului, eforturile ce se fac pentru urbanizarea lui. și aceste mărunte dar. persistente mărturii ale neglijențelor edi’i- tar-gospodăresti. Esteo responsabilitate ce revine autorităților locale, șl mai cu executiv popular

preajma blocuri nou-nouțe, - admirat un ............... 1“ numărind zeci de „locuințe" rîmătoare. datîiid vremea construirii blocuri în acest

seamă comitetului al consiliului municipal.
Rodica ȘERBAN
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(Urmare din pag. I)

DACĂ PLANIFICAREA PRODUCȚIEI
COOPERATIVA AGRICOLA

■ r n

în ansamblul factorilor care condiționează sporirea producției și a veniturilor cooperativelor agricole, progresul economic al acestor unități, o însemnătate esențială prezintă stabilirea riguroasă, științifică a profilului producției, a ponderii pe care trebuie s-o dețină fiecare ramură sau sector de activitate, a fiecărui indicator din planurile de perspectivă și anuale. Intrucît sîntem în perioada întocmirii proiectelor planurilor de producție pe anul 1969 am urmărit, în cîteva cooperative agricole din județul Iași, modul în care acționează cooperatorii și organele agricole pentru realizarea a- cestei importante cerințe, măsura în care se ține seama, în această acțiune, de condițiile naturale și economice din fiecare loc, de experiența acumulată și de tradițiile existente, astfel îneît în noile programe de lucru ale cooperatorilor să-și găsească loc prevederi realiste, care, oglindind posibilitățile fiecărei unități, să fie îndeplinite integral.Toți cei cu care am discutat — președinți de cooperative agricole și alte cadre care activează în aceste unități, specialiști din direcția agricolă, lucrători ai uniunii cooperatiste județene, activiști ai comitetului județean de partid — consideră că, în ultimii ani, s-au înregistrat progrese evidente în orientarea producției cooperativelor agricole. Printr-o planificare mai judicioasă s-a asigurat, în multe unități, dezvoltarea acelor ramuri, sectoare sau activități care valorifică mai bine posibilitățile locale de sporire a producției vegetali și animale, a veniturilor bănești. Se semnalează înșă și faptul că în unele locuri continuă să persiste carențe în orientarea producției, neconcordante între indicatorii incluși în plan și posibilitățile crete, reale ale cooperativelor pective.„Din 1962 încoace, spunea președintele 
" l Lețcani, fiecare de plan, Recolta

confestov.Constantin Gribincca, 1 cooperativei agricole din noi cultivăm, în potrivit sarcinilor hectare de sfeclă, care o obținem este mică, de numai 4 000—11 000 kg. la hectar. în ultimii ani am. propus, mereu, organelor a- gricole scoaterea acestei. culturi .din plan. înlocuirea el cu alte plante,’ care dau producții mai bune. Dar situația nu s-a schimbat*.O situație oarecum similară ne-a relatat și tov. Livlu Torni, inginer la cooperativa agricolă Tg. Frumos: „ponderea diferitelor culturi în ansamblul economiei cooperativei nu corespunde în totalitate posibilităților unității noastre. Față de forța de muncă de care dispunem. de întinderile mari de teren în pantă, unde mecanizarea lucrărilor agricole este îngreunată, plantele prășitoare, bunăoară, ocupă suprafețe prea mari. Normal și eficient ar fi să extindem grîul și alte plante care pot asigura o producție-marfă maiy mare, deci un venit mai ridicat. O dată cu aceasta s-ar impune să modificăm și ponderea diferitelor culturi furajere care, momentan, o- cupă suprafețe reduse față de efectivele de animale pe care le creștem".Cooperativa agricolă Bălțați, pe care am vizitat-o în continuare, obține rezultate economice bune sau în orice caz mai bune decît unitățile de care' am vorbit mai sus. Asta nu înseamnă că nu mai dispune de rezerve de sporire a producției. Principalul mijloc pentru a le pune în valoare este, desigur, perfecționarea continuă a metodelor de lucru atit la cîmp, cît și în fermele de animale. Recunoscînd toate acestea, președintele cooperativei, tov. Tudor Constantin, spunea însă că „un rol important îl poate avea orientarea mai bună a producției. Sectorul zootehnic, de exemplu, cuprinde 235 vaci, 376 porcine — numărul scroafelor este de numai 32 — și 2 070 oi. Noi credem că am obține rezultate economice superioare dacă am extinde ferma de vaci pînă la 600 de capete, deoarece avem o experiență bună în creșterea acestor animale și sîntem situați aproape de Iași, care necesită o aprovizionare abundentă cu lapte. Șl efectivul de oi ar merita să fie păstrat, deoarece avem pășunea necesară. în schimb, în locul crescătoriei de porci ar trebui să înființăm o îngrășătorie de cel puțin 200 de taurine. Aceasta ne-ar permite să vindem statului incomparabil mai multă came decît în prezent, cînd livrăm anual circa 250 porci, să valorificăm superior în hrana animalelor puse la îngrășat cantitățile mari de coceni de porumb produse".Așadar, planurile de producție ale unor cooperative agricole din cadrul județului Iași nu țin seama întotdeauna de condițiile concrete naturale și economice specifice, de posibilitățile reale pe care le au pentru realizarea indicatorilor stabiliți, de opinia cooperatorilor. Așa cum s-a văzut mai sus, aceasta a influențat negativ asupra nivelului producției unităților respective. explicînd în mare măsură rezultatele economice necorespunzătoare înregistrate de unele cooperative agricole din județ. De ce nu se iau în considerație propunerile întemeiate ale cooperatorilor, ale specialiștilor care lucrează direct în unități și care cunosc cel mai bine în ce direcții si în ce limite trebuie orientată șl dezvoltată activitatea economică a cooperativei pentru realizarea unei eficiente maxime ?Am discutat aceste probleme cu cîțlva tovarăși cu munci de răspundere în aparatul organelor agricole județene : Gheorghe Danu și Ilie Bu- zilă, directori adjuncțl ai direcției agricole județene. Octavian Broască, șeful secției producție din cadru! uniunii județene a cooperativelor, și cu alți lucrători ai acestor instituții. Cu toții susțin că multe din anomaliile amintite au la origine modul defectuos în care indicatorii planului producției agricole se repar-

an,30pe

tizează pe județe de către Consiliul Superior al Agriculturii.Iată ce relata tov. Gheorghe Danu : „Ni se spune, de multe ori, că județul are pășuni întinse. Așa este. Dar din cauza unor defecțiuni organizatorice și a faptului că nu dispunem de cantitățile necesare de îngrășăminte pentru a asigura obținerea unei producții ridicate de iarbă, pășunile nu produc, decît 4 000—5 000 kg masă verde la hectar, în nici un caz ele nu dau 8 000— 10 000 kg de iarbă la hectar așa cum se ia în calcul la întocmirea balanțelor furajere. Ca urmare, în fiecare an înregistrăm un deficit substanțial de nutrețuri".Organele de resort ale Consiliului Superior al Agriculturii nu-și îndeplinesc corespunzător sarcina de a asigura ca planul de stat pentru agricultura cooperatistă, izvorît din necesitățile economiei naționale, să fie repartizat judicios, rațional, în funcție de condițiile concrete județ.Ani de zile se constată anumit loc unele culturi de animale nu dau rezultate, păgubind atît pe cooperatori, cît și economia națională, dar, cu toate acestea, organele însărcinate cu întocmirea planului în agricultură nu elimină neajunsurile amintite.Fără a diminua cu nimic răspunderea ce revine Consiliului Superior al Agriculturii, se cuvine, totuși, să arătăm că multe dintre deficientele semnalate în orientarea producției în cooperative se datoresc organelor agricole locale, care nu o dată au dat dovadă de formalism și superficialitate în planificarea producției. in înlăturarea anomaliilor semnalate de cooperatori. Sînt numeroase exemple care demonstrează că unele din neconcordanțele existente între ce se planifică și ce poate da rezultate maxime, puteau fi rezolvate. Mai toți președinții și specialiștii din cooperativele agricole au ținut să arate că acele culturi sau specii de animale care nu au condiții optime într-un loc, găsesc asemenea condiții în altul. Iată un caz, relatat de tov. Octavian Broască, șef de secție la uniunea județeană a cooperativelor agricole.„Sînt unități, între care și cea din Șipotele, unde ne dăm seama că nu sînt condiții pentru creșterea vacilor. în schimb, aici, datorită îndeosebi recoltelor bune de porumb care se obțin, se poate dezvolta mult sectorul porcin. în alte locuri — bunăoară la Golăești — situația se prezintă tocmai invers ;■ creșterea porcilor este neeficientă, în vreme ce îngrășarea taurinelor și creșterea vacilor de lapte dau rezultate mulțumitoare. în ultima vreme uniunea

din fiecarecă într-un sau specii

cooperatistă șl direcția agricolă dețeană au început să studieze amănunțit asemenea probleme, pentru a putea reașeza mai rațional, pe unități, speciile de animale, culturile șl diferite alte activități. în unele cazuri s-a și trecut la fapte, dar acțiunea este abia la început*.Deci, dacă ar fi existat mai multă preocupare, inițiativă și spirit de răspundere din partea acelora cărora statul le-a încredințat sarcina să-i ajute pe cooperatori să-și organizeze bine producția, alta ar fi situația în multe unități. Este de aceea util ca organele agricole județene să tină seama de aceste învățăminte acum, la întocmirea planului pe 1969. în legătură cu aceasta trebuie spus că deși s-a făcut mai mult în direcția consultării cooperatorilor în vederea întocmirii unor proiecte de plan, mai realiste, există încă sectoare și activități — în primul rînd cel zootehnic — în care nu se atare nuare, pus în ce ar plan ținîndu-se seama de posibilitățile cooperativelor respective.întocmirea planului de producție în cooperativele agricole, ca de altfel în toate sectoarele producției materiale, nu poate și nu trebuie să fie privită, sub nici un motiv, ca o acțiune funcționărească, birocratică. Ținînd seama de specificul cooperativei agricole, unitate socialistă bazată pe proprietatea obștească asupra mijloacelor de producție este necesar ca elaborarea programului de activitate — cu alte cuvinte determinarea profilului și a ponderii dintre ramuri, stabilirea nivelului producțiilor medii etc. — să fie exercitată de însăși masa membrilor unităților respective, de forul suprem de conducere al cooperativei — adunarea generală.Aceasta nu înseamnă însă nicidecum că direcția agricolă și uniunea cooperatistă județeană pot fi excluse din acțiunea de planificare, de orientare a producției cooperativelor, că rolul acestora ar fi redus, diminuat. Dimpotrivă, uniunea cooperatistă și direcția agricolă sînt chemate să joace un rol activ în această privință, dar care să se manifeste nu prin impunerea birocratică a unor indicatori de plan care nu corespund condițiilor reale, ci prin sprijinirea cooperatorilor, în ■ așa fel îneît să poată valorifica, prin plan, toate posibilitățile materiale de care dispun atît în interesul lor, cît și al întregii noastre economii naționale.

acționează astfel și ca se semnalează, în conti- nepotriviri între ce s-a pro- proiectul de plan pe 1969 și fi trebuit să cuprindă acest

Ing. Radu ATANASESCU

PE ȘANTIERUL

HIDROCENTRALE! DE PE LOTRULa Petrimanu, în zona de construcție a hidrocentralei de pe Lotru, la circa 1130 deschis șantierul captări secundare captate 35 cursuri Oltețul, Pîrîul Rece. Cerna, Lunca- vățul, Horezu și Petrimanu. Lungimea totală a derivației de tunele va insuma 63 de km. La Petrimanu și Galbenul se vor amenaja două baraje din beton, construite în arc — asemănătoare celui de la hidro-

m altitudine, s-a de aducfiuni și sud. Aici vor fi de apă între care
centrala de pe Argeș. De aici o stație de pompare, cu o putere instalată de 35 mW, va împinge apa în lacul principal de acumulare, aflat la o altitudine mai mare. In final, pentru obținerea debitului planificat, la această centrală hidroelectrică vor fi realizate 87 de captări de ape curgătoare, lungimea aductiunilor secundare — nord și sud — totaliynd 135 km.

(Agerpres)
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De ce pe cîmp 
și nu în depozit?

SUCEAVA (redacția ziarului „Zori noi"). — în a- ceastă toamnă, unitățile agricole din județul Suceava au de strîns recolta de cartofi de pe o suprafață de aproape 19 000 hectare. Condițiile pedo-climatice favorabile, ca și măsurile agrotehnice aplicate în cursul anului au dus la obținerea unei recolte bune. Media realizată pînă în prezent depășește 20 de tone la hectar.Iată de ce, paralel cu celelalte lucrări agricole de sezon în județul Suceava se impune să se acorde cea mai mare atenție și recoltării acestei culturi. Pînă în prezent, cartofii au fost scoși numai de pe 10 437 ha ceea ce reprezintă 55,2 la sută, iar preluările la fondul central al statului consemnează minima cifră de 29 000 tone față de 145 000 tone, cantitatea contractată. Există cooperative agricole în care recoltatul se află la început și avansează într-un ritm foarte lent. La Pîr- tești de Jos, cartofii au fost scoși doar de pe 15 hadin cele 145 ha cultivate, la Costîna — de pe 25 hadin 220 ha, la Cașvala — de pe 30 din 300 ha. Siexemple de acest fel sînt multe. în ultimele 7 zilela Pîrtești de Jos recoltatul s-a făcut numai pe 13 ha, ceea ce înseamnă că s-a mers cu o viteză medie zilnică de numai două hectare. în general se spune că această rămînere în urmă s-ar datora ploilor. într-adevăr a plouat mult, ceea ce a îngreunat desfășurarea normală a lucrărilor. Dar există cooperative agricole în care recoltatul s-a încheiat (Fîntînele, Liteni, Hîrtop, Dumbrăveni), iar în altele lucrarea se apropie de sfîr- șit (Rotunda, Rădășeni, Ipotești, Reuseni, Salcea. Pre- lipca, Bălcăuți, Costișa, Calafindești). Nici tarlalele cu cartofi ale acestor cooperative agricole n-au fost ocolite de ploi. Care este explicația rezultatelor bune ? Cooperatorii din satele amintite, consiliile de conducere, brigadierii, președinții, inginerii, n-au așteptat „vreme ideală", ci au acționat cu promptitudine folosind Ia maximum forțele și mijloacele .de care dispun, „feres- . țrele" .de timp, bun de lucru. în multe cazuri s-a lucrat chiar și pe ploaie. Așa ș-a procedat, de exemplu, la Costișa. Aici puteau fi văzuți lucrînd la cîmp, și pe vreme de ploaie, numeroși cooperatori. Din contră, la cooperativa vecină, din Dornești, s-a așteptat vremea bună pierzîndu-se mult timp prețios. Ca urmare, deunăzi recoltarea eră efectuată pe circa 100 ha mai puțin decît la Costișa.Rămînerile în urmă nu sînt efectul „timpului nefavorabil" invocat, cît al deficiențelor de organizare și coordonare a muncii, de neluarea măsurilor pentru cosirea din vreme a vrejilor în scopul forțării maturizării tuberculilor și atenuării urmărilor negative ale prelungirii vegetației, de întîrziere în începerea acțiunii de recoltare. în ultimele zile, cu toate că între 10 și 14 octombrie vremea s-a îmbunătățit, ritmul de lucru este destul de lent, media zilnică a realizărilor la recoltat fiind de numai 2,2 procente. Lucrîndu-se în acest ritm, lucrarea ar însemna să se prelungească încă trei săp- tămîni.Există, de asemenea, și un decalaj mare între recoltare și transportul cartofilor la locurile de depozitare și Ia bazele de preluare. La baza din Fălticeni, pînă la începutul săptămînii în curs, nu s-au preluat, decît 4 800 tone cartofi din planul de 40 000 tone. Este necesară și o îmbunătățire a dirijării și folosirii mijloacelor de transport. La cooperativa agricolă din Șiret, după cum ne declara luni inginerul, agronom Aurel Gurău, ca și în alte locuri de altfel, au fost repartizate puține autocamioane, iar unele dintre ele au o productivitate scăzută. Nu-i mai puțin adevărat că și din partea cooperatorilor se manifestă o slabă organizare a muncii la sortare și încărcare, ceea ce duce la pierderi de timp prețios, la staționări și în final la întîrzieri costisitoare.Este de datoria conducerilor unităților agricole, a specialiștilor, a organelor agricole județene să ia măsuri operative și eficiente pentru impulsionarea ritmului recoltării și depozitării producției de cartofi pentru a se înlătura orice pierderi.

SF. GHEORGHE (redacția ziarului „Cuvîntul nou"). In multe cooperative agricole de producție din județul Covasna, campania de recoltare a cartofilor se apropie de sfîrșit. Acest fapt confirmă cu prisosință importanța hotărîtoare a bunei organizări ,și folosirea cu spirit gospodăresc a mijloacelor existente în unități pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei de cartofi. Cooperatorii din Chilieni, Sf. Gheorghe, Chichiș și Valea Crișului, planificînd judicios mijloacele mecanizate, atunci cînd starea terenului a permis ieșirea lor în cîmp, sau mobilizînd toate mijloacele proprii, cînd terenul a fost înmuiat de ploi, într-un cuvînt folosind toate posibilitățile, printr-o participare entuziastă la muncă, au reușit să recolteze pestș 70 la sută din suprafețele cultivate, obținînd producții medii de peste 15 000 kg la hectar. Numeroase alte cooperative agricole de producție : Belin, Hăghig, Ozun, Catalina, au recoltat cartofii de pe mai bine de jumătate din suprafețe. Experiența lor dovedește, o dată mai mult, valabilitatea înțeleptului proverb : „Omul sfințește locul*. Bunii gospodari au reușit să „păcălească* timpul nefavorabil, îolosind fiecare ceas bun sau, atunci cînd nu se putea lucra în cîmp, și-au dirijat eforturile la transportul sau sortarea cartofilor.Cu toate realizările din unele cooperative procentul suprafeței recoltate pe județ este scăzut. Din totalul de 12 199 hectare, cultivate cu cartofi de toamnă, s-au recoltat, pînă marți, 4 887 hectare, ceea ce reprezintă numai 40 la sută. Această situație se dato- rește serioaselor rămîneri în urmă la un număr însemnat de cooperative. Deși a trecut aproape o lună de la declanșarea campaniei de recoltări, cooperative agricole cum sînt cele din Lemnia, Mereni, Vîr- ghiș, Ojdula, Poian, Bățani, Covasna și altele se află încă tot în faza de început a campaniei.Leit-motivul justificărilor „timp neprielnic* constituie o șubredă argumentare cu care consiliile de conducere din aceste cooperative caută să-și acopere propriile lipsuri organizatorice. Este vorba în primul rînd de insuficienta capacitate de mobilizare și antrenare a membrilor cooperatori la lucrările de recoltare și de folosirea necorespunzătoare a mașinilor existente în dotarea întreprinderilor de mecanizare a agriculturii. întreprinderea de mecanizare din Tg. Secuiesc, de pildă, dispune de peste 150 mașini de recoltat cartofi. Ele au fost însă utilizate la numai jumătate din capacitate, fie din cauză că nu au existat suficiente brațe de muncă necesare la strîn- sul cartofilor, fie datorită începerii cu întîrziere a lucrului la brigăzi și a pauzelor lungi și altor pierderi inutile de timp. Un calcul simplu ne arată că numai în cooperativele deservite de această întreprindere, prin folosirea la capacitate maximă a mașinilor de recoltat, se puteau elibera circa 79 tractoare care puteau fi dirijate la alte lucrări sau pentru suplimentarea forțelor la recoltatul cartofilor.Lucrătorii din agricultura județului Covasna au posibilități pentru recuperarea întîrzierilor la recoltatul cartofilor, de vreme bună, vate, în funcție entuziasm și îna recoltei. Pentru aceasta se cere o mai bună organizare a muncii în fiecare cooperativă agricolă, un sprijin mai eficace din partea organelor județene de partid și de stat.

Cum ? Folosind din plin fiecare ceas mobilizînd mijloacele cele mai adec- de starea terenurilor, participînd cu număr sporit la munca de strîngere

| încă amplei partid științifică a producției și a muncii, conducerea Schelei de extracție Poiana Lacului, specialiștii, întregul colectiv s-au ocupat cu răs- I pundere, seriozitate și com- I petență de studiile și măsurile menite să pună în valoare noi rezerve interne.— De la bun început, a- I ceastă importantă acțiune s-a înscris ca o permanență pe agenda noastră de lucru, de la început ea a devenit o componentă a activității schelei — ne spunea tov. Ing. Traian Ivan, directorul schelei. Iar primele studii au reliefat importante posibilități de utilizare cu randament lui tehnic și podărire judicioasă a fondurilor materiale și bănești, mai înainte ignorate.Ca în toate celelalte .. treprinderi angrenate în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii și la schela Poiana Lacului s-a constituit, mai întîi. un colectiv central, format din ingineri, economiști, maiștri, tehnicieni și muncitori cu o bogată experiență în producție, precum si colective de lucru pe teme de studiu. La începutul lunii iunie a.c. a fost înființat și un serviciu pentru organizarea științifică a prodneției și a muncii, încadrat cu oameni de specialitate, care se ocupă exclusiv de materializarea în practică a studiilor întreprinse și adîncește, în continuare, investigațiile. Pe baza unei documentări temeinice, a examinării a- tente a activității secțiilor.| a fiecărui loc de muncă, a i consultării specialiștilor. *-

de la acțiuni pentru declanșarea inițiată de organizarea

maximum de a potențialu- uman, de gos-
în

s-au elaborat 20 stabilindu-se 38 pentru a fi înnul trecut de studii, de măsuri făptuite neîntîrziat în practică. Dintre ele. 18 măsuri au prins contururi în producție anul trecut, iar restul au termene scadente pînă la sfîrșitul acestui
tare a rezervelor interne. Ca urmare, s-au elaborat alte 4 studii care, împreună cu cele 4 sosite de la Trustul de extracție Pitești, cuprind 14 măsuri cu termen de aplicare în acest an. Este demn de relevat că, datorită preocupării sistematice.

timpul scurs din acest an, de 2 691 000 lei, față de 2 400 000 lei cît s-au planificat. De exemplu, prin înlocuirea tratării electrice a țițeiului cu tratarea chimică s-a asigurat atît îmbunătățirea calității țițeiului. cît și realizarea de e-

care diile tătirea structurii și a gradului de ocupare a forței de muncă. A reieșit astfel că, la unele locuri de muncă, în special la secția de transporturi și la ateliere. ponderea muncitori-
au fost orientate stu- o constituie îmbună-

PERSEVERENȚA Șl FINALITATE
W

w

IN ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICA
A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

săan. Studiile întocmite și măsurile rezultate din ele s-au axat pe laturile e- sențiale ale producției, cum sînt îmbunătățirea tehnologiei de tratare a țițeiului și chiar de extracție, raționalizarea operațiilor de aprovizionare și a transporturilor interne, u- tilizarea cu randament sporit a capacităților mijloacelor tehnice și a forței de muncă.Amploarea studiilor și a măsurilor — ne relata directorul schelei — nu ne-a permis să încetăm nici o clipă investigațiile ci, dimpotrivă, ne-a determinat să ne menținem un pas vioi în desfășurarea fără pauze a acțiunii de depis-

toate cele 32 de măsuri preconizateplicate în răstimpul care a trecut de la 1 ianuariesă fie a- conomii la consumul de e- nergie electrică — de 765 000 lei. Tot în domeniul perfecționării procesului
tribuna experienței înaintate

a.c. pînă în septembrie au fost traduse în viață, dintre care unele cu un avans de cîteva luni.La ce rezultat s-a prin fructificarea crescut simțitor ția de țiței, productivității s-au obținut Ia prețul de
ajuns lor? A produc- pe baza muncii și economii cost, în

tehnologic — de această dată, de extracție a țițeiului — s-a vizat diminuarea consumurilor specifice de materiale și energie e- lectrică, și implicit, s-au obținut economii în valoare de 294 000 lei.Pornindu-se de la specificul activității schelei, o altă direcție principală în

lor auxiliari și necalificați era mare în raport cu numărul muncitorilor de bază, că unii muncitori calificați nu utilizau rațional timpul de lucru. S-a hotărît să se reducă numărul mecanicilor, al conducătorilor auto și încărcătorilor, ei fiind redistribuiti în alte locuri de muncă productive din schelă, ceea ce a asigurat creșterea productivității muncii și economisirea forței de muncă. Tot în urma cercetării atente a situației, colective de specialiști au ajuns la concluzia că autocamioanele și forța de muncă nu erau folosite rațional, din cauză că de la secții se venea la magazia centrală a întreprinderii a-

proape în fiecare zî, după piese necesare, dar mărunte. în consecință, s-a reglementat această problemă în mod eficient, evi- tîndu-se pierderea timpului, obținîndu-se economii anuale în valoare de peste 70 000 lei.Aminteam că două din studiile întocmite în acest an vizează renunțarea la un număr de trolii prevăzute în planul de investiții și aceasta prin folosirea cu randament sporit a celor existente, măsură care va permite realizarea unor e- conomii în valoare de peste 240 000 lei pe an. Iar aplicarea măsurilor rezultate în urma elaborării celor opt studii prezentate mai sus va avea o eficientă de 480 000 lei.— în paralel cu preocuparea pentru î ___tuturor acestor măs’uri — ne. spunea tov. ing. Maria Cristea, șeful noului serviciu de organizare științifică a producției și a muncii — colectivele de specialiști se ocupă intens de întocmirea altor cinci studii, care au termen de realizare pînă la sfîrșitul anului în curs. Ele urmăresc tot laturile esențiale ale producției : optimizarea procesului de pompare a țițeiului în scopul reducerii consumului de energie electrică. modul în care sînt utilizate bateriile de cazane, gradul de ocupare a personalului și altele.Fără îndoială, aplicînd în practică noi soluții tehnico- economice, colectivul schelei de la Poiana Lacului- Argeș va obține noi succese în ridicarea eficientei activității economice.

înfăptuirea

Ion RIZOIU

ții-montaj schele și reparații de utilaj petrolier din Ministerul Petrolului. Uzina mecanică Poiana Cîmpina, pe care o coordonează amintitul for de resort, subevaluind stocurile de piese de schimb preliminate pentru sfîrșitul acestui an și necorectînd operativ renunțările de reparații comunicate de beneficiari, ca și diminuarea volumului de reparații pentru anul viitor, a menținut o cerere majorată de importuri cu peste 165 000 lei valută.Este de la sine înțeles că o asemenea practică de „umflare" a importurilor are multiple consecințe negative, nesocotește interesele economiei naționale, împovărează inutil economia. Pe de o parte, sînt imobilizate fonduri valutare în dauna satisfacerii anumitor cerințe urgente ale altor întreprinderi. Pe de altă parte, importurile neraționale aglomerează în mod inutil balanța de plăți externe. în sfîrșit, materialele solicitate inutil din import se transformă în adevărate izvoare de dobînzi penalizatoare care afectează situația economică financiară a întreprinderilor în cauză.Conducerea de partid și de stat a indicat în repetate rînduri întreprinderilor și ministerelor ca, înainte de a solicita produse din import, să caute toate, absolut toate posibilitățile de procurare din țară a materiilor prime, materialelor și mașinilor necesare. în multe cazuri, așa s-a și procedat. Din păcate, în întreprinderi și ministere se mai întîl- nesc și cadre de conducere, prizonieri ai unor concepții învechite, dezmințite de fapte, care socotesc că ce se aduce din import ar fi întotdeauna mai bun decît ceea ce se fabrică în țară. Și în consecință nici nu se mai gîndesc să sondeze mai adînc posibilitățile și resursele autohtone. Ca de obicei, pentru anul viitor Direcția generală a prelucrării țițeiului din Ministerul Petrolului a apelat la import pentru aprovizionarea unei anumite cantități de furtun de cauciuc. Dacă ar fi fost într-adevăr preocupată să elimine importul la acest material, nu dintre cele mai importante, ar fi reușit lesne să-l obțină de la Fabrica de cauciuc din Brașov. Desi-
v

gur, pînă la urmă, fișa tehnică — ! care prevedea importul a 3 600 ml de furtun — a fost anulată, dar abia după imtervenția organelor de control.Din acțiunea de control a reieșit că, datorită superficialității, importante fonduri valutare se irosesec și prin achiziționarea unor materiale identice cu altele care... stau de mai multă vreme în' stocurile întreprinderilor. De exemplu, Rafinăria Teleajen intenționa să importe în anul viitor 17,2 mc mase ionice, în vreme ce la C.S. Hunedoara se află în stoc o cantitate de aproape 40 mc mase ionice, din care 21,5 mc au caracteristici tehnice identice celor solicitate din import, ceea ce face aptă utilizarea lor în Rafinăria de la Teleajen. Cazul acesta, ca și altele similare, demonstrează convingător cît de necesară a devenit perfecționarea sistemului de aprovizionare pe ansamblul economiei. Aș sugera în acest sens o modalitate. în lipsa unei evidențe generale a stocurilor e- xistente în diverse întreprinderi, cel puțin în situații ca cea amintită, socotesc că locul unde ar trebui să se confrunte cererile pentru importuri de anumite materiale, mașini, utilaje, cu disponibilitățile apărute, ar trebui să-1 constituie întreprinderile de comerț exterior. S-ar evita situații ca cea descoperită, cu^totul întîmplător, anul trecut de organele de control; în timp ce Ministerul Industriei Metalurgice se străduia să obțină la „Ma- șinimport" renunțarea la importul unor autocamioane, pe de altă parte, Ministerul Căilor Ferate se zbătea din răsputeri să introducă tot la „Mașinimport" fișele tehnice pentru aducerea... aceluiași tip de autocamion.Aflată în curs de țiunea de verificare a plafoanelor valutare s-a dovedit întrucîtva fructuoasă. Pînă acum s-au identificat posibilități pentru renunțarea la un import de materii prime, materiale, mașini și utilaje valorînd peste 38 milioane lei valută. Se cuvine să precizez, însă, că, în unele întreprinderi activitatea de control este mult îngreuiată din cauza obstrucțiilor, rezistenței acerbe de care dau dovadă chiar unele cadre de conducere din ministere. De pildă, deși Ii s-a demonstrat specialiștilor din Direcția generală de aprovizionare-desfacere din ministerul Economiei Forestiere că există posibilitatea să se diminueze acestui lioane ză să ia în considerație rile organelor de control
importul sector cu lei valută,

desfășurare, ac-

pe ansamblul peste 4,5 mi- aceștia refu- aprecie- și revizie susținînd că, de fapt, exagerările nu depășesc 25 la sută din cifra indicată de organele de control. în acest fel nu s-a putut face o dezbatere constructivă, obiectivă a constatărilor. Dacă în anii precedenți, față de asemenea atitudini de nesocotire a intereselor majore ale economiei, organele de control și revizie nu puțeau interveni suficient de eficace, în prezent sîntem autorizați să cerem organelor terior valutare cheltuirea, deosebit creșterea de control. Orice cerere de importuri trebuie făcută cu cea mai mare exigență, examinată cu discernămînt de ministerele de resort. în ce privește organele de control și revizie ale ministerului nostru, ele vor dovedi în continuare o atitudine fermă față de manifestările de recurgere cu ușurință la import, atunci cînd nevoile industrializării pot fi satisfăcute din resursele interne, mi- litînd pentru întărirea răspunderii și spiritului de strictă economie în cheltuirea fondurilor aparținînd poporului.

blocareacareEste de eficacității
de comerț ex- acelor fonduri nu-și justifică un element nou, important, pentru activității
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DILETANTISMUL ■m nmiiii m din g. aa» Vatonncarea
Un justificat 

prestigiu artistic,
Ne aflăm în fața lunilor de iarnă, cîtid, mai mult decît oricind, căminele culturale își dau examenul capacității lor de a deveni centrul vieții spirituale a satului ; ne aflăm în momentul în care noii directori de cămine culturale, ocupîndu-și posturile, au început efectiv să organizeze diferite manifestări. Iată de ce aspectele pe care intenționăm să le discutăm își vădesc, îndeosebi în a- ceastă perioadă, aspectul lor practic.
S-a acreditat într-o perioadă ideea 

că modernitatea în activitatea culturală se limitează la folosirea de către așezămintele de cultură a noilor mijloace tehnice de comunicație în masă. Conform acestei idei, simpla prezență a radioului, televiziunii, cinematografului sau magnetofonului constituie o dovadă elocventă de modernitate. Asemenea accepțiune neglijează complexitatea procesului cultural-educativ, reducîndu-1 la un simplu proces informațional. Este a- devărat că mijloacele audio-vizuale reprezintă un element tot mai activ în procesul de instrucție și educație, determinînd adesea schimbări spectaculoase în organizarea și desfășurarea lui. Fenomenul este însă departe de a ne îndreptăți să reducem 
nu numai procesul instructiv-educa- tiv, dar însăși noțiunea de modernitate aplicată acestui proces la prezența și folosirea tot mai amplă a mijloacelor de comunicație în masă.Spiritul modem în activitatea culturală de masă, după cum au demonstrat experiențele reușite din anii din urmă de la unele așezăminte culturale sătești, înseamnă în primul rînd stabilirea clară, precisă, pe baza cunoașterii profunde a realităților umane într-un context social dat, a direcțiilor fundamentale, a obiectivelor prezente și de perspectivă spre care țintește flecare element și fiecare moment al procesului de influențare a conștiinței oamenilor. Cunoașterea temeinică și aprofundată a acestor realități cît și a perspectivelor lor de dezvoltare în lumina politicii partidului șl a statului de desăvîrșire a construcției socialiste reprezintă o condiție „sine qua non" a spiritului 
de modernitate. Spiritul modern al activității culturale de masă este în același timp condiționat de concepția generală asupra acestei activități, de conținutul noțiunii ce definește ansamblul factorilor, a sistemului instituțional și în general a politicii de ridicare culturală a poporului. Ince- tățenindu-se în terminologia de specialitate, noțiunea „cultură de masă" a determinat pe alocuri o înțelegere falsă a procesului cultural-educativ desfășurat în rîndul adulților. Această noțiune a sedimentat în mod tacit și implicit ideea u- nei duble culturi : o cultură evoluată destinată cerințelor citadine rafinate șl o cultură pentru masele largi. In lumina acestei păreri greșite s-au făcut adesea și se mai fac încă uneori concesii exigențelor de calitate în activitatea așezămintelor de cultură. Diletantismul, superficialitatea, improvizația sînt fenomene care în activitatea instituțiilor culturale constituie urmări directe ale unei atari concepții. Or, este știut că, înțeleasă ca ansamblul celor mai înalte valori spirituale umane, cultura socialistă are, prin însăși esența ei, un caracter de masă, chiar dacă într-o etapă sau alta anumite valori spirituale, datorită nivelului și posibilităților de asimilare, nu sînt accesibile maselor largi. A mijloci con

tactul publicului larg cu aceste valori, a dezvolta capacitatea de înțelegere și asimilare a lor, pornind de la situația concretă, de la gradul de cultură al fiecărei colectivități, înțeles într-un proces continuu de evoluție, înseamnă a promova spiritul modern în activitatea culturală de masă. Consecința unei asemenea înțelegeri a procesului cultural-educativ este clară pentru fiecare cămin sau casă de cultură, pentru toți activiștii culturali : nici o concesie calității scăzute, lipsei de exigență în organizarea și desfășurarea activității de instruire și educație a maselor.în această lumină, măsurile care se impun în domeniul activității culturale de masă trebuie să vizeze îndeosebi introducerea în toate sectoarele de difuzare a valorilor spirituale, prin așezămintele de cultură, a unui înalt spirit de exigență menit să lichideze practicile de superficialitate, de diletantism, să asigure îmbinarea armonioasă în procesul activității cultural-educative a difuzării celor mai înalte valori ale creației culte cu stimularea creației și afirmarea valorilor culturii materiale șl spirituale a poporului nostru.Raportul între spiritul modern în activitatea culturală de masă și concepția generală asupra procesului de educație a adulților comportă, însă, și un alt aspect. Ne referim la modul în care este înțeleasă esența a- cestui proces în relația 'educat-edu- cator. Reducem activitatea cultural- educativă la sistemul instituțional și, în general, la ansamblul mijloacelor create pentru difuzarea culturii, sau înțelegem procesul cultural-educativ și ca un mod de organizare pe plan spiritual a maselor, în care a- cestea participă activ la instruirea, perfecționarea șl dezvoltarea capa

cităților lor creatoare ? Conducătorii instituțiilor culturale, respectiv directorii căminelor culturale și caselor de cultură, au datoria să promoveze pe scară largă participarea activă a maselor la viața culturală, stabilirea programelor de activitate, la dezvoltarea bazei ei materiale, la continua perfecționare a mijloacelor și formelor ei de expresie.Dacă un aspect important al spiritului de modernitate în activitatea culturală îl reprezintă și dotarea instituțiilor culturale cu mijloace materiale moderne, cu aparatură audiovizuală adecvată, la nivelul tehnicii avansate, nu e mai puțin adevărat că, din punct de vedere al condițiilor materiale, modernitatea vizează și o schimbare a opticii în domeniul construcției de așezăminte de cultură. Evitîndu-se și prevenindu-se cu fermitate orice tendințe de gigantism, de fast și risipă, optica constructorului trebuie să-și găsească reflectare în dispunerea și structura spațiului acestor așezăminte, în stabilirea funcționalității lor pe baza unei depline concordanțe a acesteia cu necesitățile actuale șl de perspectivă ale vieții culturale.După cum se vede, noțiunea de „modern" în cultura de masă își dezvăluie la o analiză atentă complexitatea. Consecințele pe care ea le implică sînt de asemenea numeroase, pline de sugestii pentru cei care activează nemijlocit în acest domeniu. Iată de ce discuția despre spiritul de modernitate va trebui continuată în mod practic, la fiecare așezămînt de cultură în parte, în fața acelor interlocutori care pot valida justețea punctelor de vedere exprimate : marele public.

Sf. Gheorghe, oraș așezat în perimetrul transilvănean al Carpaților răsăritenl, găzduiește de două decenii un teatru de stat destinat populației de limbă maghiară din această parte a țării noastre.In urmă cu 20 de ani a pornit la drum, din Cluj, o mină de tineri entuziaști, unii cu studii de conservator încheiate, alții numai cu talentul nativ, și s-au așezat aici.Și iată că anii au trecut, teatrul, prin sprijinul primit din partea statului democrat-popular, s-a dezvoltat permanent, alături de celelalte teatre din România. Rezultatele bune obținute (teatrul a prezentat în scurta sa istorie 200 de premiere în fața a peste 2 milioane de spectatori, iar unele din spectacolele realizate aici au fost distinse cu premii la diferite confruntări artistice și concursuri republicane) sînt rodul unei nobile pasiuni pentru arta profesată, unită cu efortul pentru continua îmbogățire a zestrei de cunoștințe a actorilor, de șlefuire a mijloacelor profesionale.Valoarea spectacolelor, varietatea repertoriului, suplețea talentului u- nora dintre protagoniștii trupei, diversitatea modalităților regizorale șl a rezolvărilor scenografice, stimularea inițiativelor sînt tot atîtea mărturii care dovedesc existența în- lăuntrul colectivului a unor germeni de artă autentică, a unor căutări neobosite ; iar acea tinerețe de care vorbeam nu este atestată numai de certificatele de naștere ale actorilor (60 la sută dintre aceștia nu depășesc 30—35 de ani), ci, în special, de calitatea rezultatelor obținute pe scenă.In cei 20 de ani trecuți de la înființare, teatrul a adus o meritorie contribuție la procesul de educare a publicului, de perfecționare a gustului artistic al generațiilor noi, de familiarizare a acestora cu valorile clasice și contemporane ale dramaturgiei. Au fost reprezentate aici lucrări din fondul de aur al teatrului universal.Florian BANC
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• Vera Cruz : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
SALA PALATULUI — 17,30 (seria de bilete 2594). 
e Colivie pentru doi (în cadrul zilelor Ulmului 
REPUBLICA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,45 ; 18,45 ; 21.
O Samuraiul : MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30
20.45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 2
• Fiul iul Tarzan : LUCEAFĂRUL, FESTIVAL. 
«Veșnicul întîrziat : CAPITOL — 8,43 ; 11 
18,30; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
• Lustragiul : VICTORIA — 8,45 ; 11.; 13,30
20.45, " "
o Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Suflete tari (ambele serii) : LUMINA — 9—15,45 în con
tinuare ; 19,15.
a Totul pentru rîs ; Tineretul român la Festivalul de la 
Sofia : Mihaeia : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Testamentul unui pași : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, VOLGA — 10—14 în continuare ; 18,15 ; 20,30. 
e Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
a Trei copii minune : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, GIULEȘTI
— 10 ; 15,30 : 18 ; 20,30.
• Mărturisirile unui domn cu cameră mobilată : FERO
VIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (bilete la casă).
• Aventurierii : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 10 ; 
15,30 ; 17,45 ; 20.
a Planeta maimuțelor : EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căderea Imperiului Roman : FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30.
• Șapte oameni de aur : DACIA — 8—16,30 în continuare ; 
18,45 ; 21.
• A trecut o femeie : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• El Dorado : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15, RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Neînțelesul : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
20.45, AURORA — 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Operațiunea San Gennaro : BUCEGI — 9 ; 11
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 
20,30.
• Surprizele dragostei : ARTA — 9—15,45 în continuare 
18 ; 20,15.

18,30 ;

»
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(Urmare din pag. I)soperirii insulinei; cîte elemente educative și pline de optimism 1 Este posibil pentru un medic modest să facă o mare descoperire dacă are un atașament pentru știință ; înțelegerea și încrederea u- nui profesor arătate unui tînăr pot decide viitorul lui și descoperirea sau insuccesul ; întîmplarea (în alegerea lui Best) a intervenit ca de atîtea ori în descoperirile științifice.Am cunoscut un mare profesor — marele om de șțiință român Fr. Rainer — care a vorbit de necesitatea sincerității ca o condiție a progresului intelectual. Multă vreme n-am sesizat sensul acestui punct de vedere. Ulterior am înțeles că sinceritatea se referea la eliminarea interesului imediat, „a rentabilității cunoștințelor". Ideile și faptele asimilate dezinteresat sînt capabile să fertilizeze mai adînc și durabil gîndirea și simțirea noastră. Ele vor servi fără îndoială la un moment dat, dar nu condiționat în momentul asimilării lor spirituale.Numai în orbita profesorului C. I. Parhon am sesizat sensul social al activității oamenilor de știință și responsabilitatea cetățenească acceptată ca o înaltă datorie umană. De cele mai multe ori în fragmente de lecții, în discuții, formula clar gîndirea lui progresistă, profund a- tașată oamenilor. Generații de tineri au

Marysia șl Napoleon t FLACARA — 15,30 ; 
Studiu despre femei : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Vin cicliștii : POPULAR — 15,30 ; 18. 
Jurnalul unei femei în alb : POPULAR — 20,
Taffy și vînătorul : MUNCA — 15,30 ; 18.
Lady Macbeth în Siberia : MUNCA — 20,ÎS.
Fratele doctorului Homer : UNIREA — 15,30 ; 
Să nu ne despărțim : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
Un dolar găurit : MOȘILOR — 20,30.
Vicontele plătește polița : COSMOS — 15,30 ; 

FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
C Wlnnetou (seria a IH-a) : VIITORUL — 15,30; 
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

Inimă de mamă : VIITORUL — 20,30.
Tarzan omul-maimuță : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
; 18,15 ; 20,30.
Piramida Zeului Soare : PROGRESUL — 15,30 ; II. 
Unchiul meu : PROGRESUL — 20,30.
Frumoasele vacanțe"ț LIRA —45,30; 18 ;.20. . 
Roata vieții : COTROCENI — 15,30 ; 18.
Fragii sălbatici : COTROCENI —,20,30.
Ultima noapte a copilăriei : PACEA — 16 ; 18 ; 30.

o Opera Română : Trubadurul — 19,30.
« Teatrul de Operetă : Contesa Marltza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Becket — 19,30 ; (sala Studio) : Topaze — 19,30.
« Teatrul de Comedie : Nicnlc — 19,30.
m Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahla nr. 76 A) : Dansul morțil — 20.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala mare) : Lovitura — 19,30 ; 
(sala Studio) : „Femei singure" — 20.
e Teatrul Mic : Amooor 1 — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțll necunoscuți — 9,30. 
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventu
rile iul Plum-Plum — 17 ; (sala din str. Academiei) : 
Șoricelul și păpușa — 17.
« Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30. 
O Teatrul „Ion Vasllescu" (sala Teatrului „Delavrancea") t 
„Hanul melodiilor populare" — 20.

fost adînc influențați pentru întreaga lor viață. Nici un fel de tehnică nu va înlocui această modelare e- xercitată de profesor uneori zi de zi, de regulă în cele mai comune împrejurări ale activității didactice — care sînt de fapt cele mai eficiente. Nesesi- zînd acest proces, vinul din elevii mei a lăsat să se înțeleagă că n-a învățat mai mult de la profesorii lui decît a făcut-o din cărți. în naivitatea lui a crezut că formarea se face prin lecții speciale și nu prin trăirea și activitatea în comun, care creează cele mai neprevăzute situații și impun rezolvări care pot deveni educative.Este oare profesorul numai un trans- mițător de „informații" din uriașul depozit de memorie al u- manității ? Evident că trebuie să fie în primul rînd un competent și autorizat posesor al unui capital de cunoștințe a căror transmitere și asimilare o facilitează elevilor săi. De unde o primă condiție a profesorului model, format la rîndul lui prin- tr-un îndelungat și organizat învățămînt profesional, menit să-1 doteze cu echipamentul ideativ și faptic, ce va face obiectul propriei lui activități didactice. Calitatea a- cestei formații este determinată la rîndul ei de calitatea învăță- mîntului universitar.Urmează o a doua condiție esențială, care influențează hotărîtor capacitatea de învățare și alimentează ne

încetat fluxul subteran mereu viu al în- vățămîntului : asimilarea continuă de noi cunoștințe și legătura permanentă cu evoluția științei și culturii. Este vorba de ceea ce se poate numi apartenența la actualitate. Epoca contemporană creează riscul unei rapide depășiri a fondului de cunoștințe acu-

pregătiri pedagogice ; poate au existat și defecte în mecanismele nervoase, în formularea și exprimarea i- deilor și expunerea faptelor ! Se spune că Maria Curie era de cele mai multe ori neinteligibilă în expunerile sale la Sorbona, iar lecțiile lui Victor Babeș erau foarte bogate în conținut, dar

mulat într-o anumită perioadă. Cu toate rezervele asupra valabilității generale pentru toate domeniile, s-a susținut că la fiecare 10—12 ani volumul de cunoștințe se dublează în știință. Este ușor de înțeles ce se întîmplă cu un profesor care nu a făcut un efort de racordare la actualitate !Nu mai puțin importante sînt formația metodică și atașamentul pentru învățămînt în activitatea profesorului. Este banal s-o spunem că stăpînirea cunoștințelor, în unele cazuri a unei mari cantități de fapte și idei, nu este suficientă pentru o lecție. Sînt cunoscuți în istoria învățămîntului numeroși savanți care au fost mediocri ca profesori datorită slabei

greoaie și dezordonat expuse. Nu întîmplă- tor profesori cu asemenea lipsuri de predare se întîlnesc mai rar în disciplinele u- manistice. în științele naturii, pentru motive de neînțeles, sînt admiși în învățămînt specialiști care nu cunosc teoria și practica predării. Cu toate măsurile de ameliorare a învățămîntului universitar, această lipsă a rămas permanentă și în epoca noastră.Capacitatea de recunoaștere a potențialelor genetice de ordinul aptitudinilor, talentului și al geniului este o altă însușire proprie marilor profesori, care devin astfel creatori .de valori u- mane. Biologia omului ne arată foarte clar că întrenga lui evoluție ca specia și ca individ

este o continuă întrepătrundere și integrare a fondului genetic și a mediului de viață. Oricît am fi de dotați, ne naștem numai cu posibilități care pot sau nu pot fi potențate prin condițiile și factorii de mediu favorabili. Numai în rare cazuri tinerii deosebit de dotați au și forța morală capabilă să se elibereze de servitutea acestor din urmă factori. în schimb, îndatorirea profesorilor conștienți de rolul lor de revelatori de conștiințe și mobilizatori ai personalității tinerilor este hotărîtoare în majoritatea cazurilor. Actualizarea potențialelor spirituale ale tinerilor nu este în posibilitate decît unor asemenea profesori. Ei realizează incandescența interioară care face să apară în lumina conștiinței o înzestrare personală. Poate descoperirea lui G. Enes- cu ar fi întîrziat dacă n-ar fi întîlnit pe Cau- della, care i-a recunoscut geniul și i-a deschis timpuriu drumul spre treptele superioare ale formației lui muzicale.Despre rolul educativ social al profesorului s-a scris tot a- tît de mult ! Influența lui educativă continuă astfel nelimitat, exer- citîndu-se pe cohorte de generații. Profesorul poate rămîne în continuare și un model de umanitate și dincolo de zidurile școlii, adînc în viața socială. Noi exigențe și noi trăsături îl definesc. Istoria culturii românești a înregistrat de-a lungul

timpului marile figuri ale profesorilor educatori sociali, purtători într-o epocă a idealurilor și aspirațiilor unei epoci și generații. Să amintim de acei care au fost Mihail Kogălniceanu, Nlcolae Iorga, Vasile Pârvan, Em. Racoviță, Ion Cantacuzino ș.a.Ne putem întreba ; cum pot fi recrutați tinerii care vor deveni purtători ai acestor deosebite calițăți și înalte exigențe ? în orice caz nu pot fi „fabricați" dintr-un material amorf ! Fără îndoială, numai printr-un proces de selecționare continuă a celor înzestrați cu aptitudinile necesare unui purtător de cultură capabil să transmită partea ce-i revine prin specializare din fondul uman al culturii și științei ; capabili să transforme prin adeziunea persoanei lor lecția și activitatea lor didactică într-un mesaj purtător al idealurilor permanente ale umanității ; capabili să contopească existența și persoana lor cu învățămîntul care se transformă astfel dintr-o funcție într-o misiune. Restul este „tehnică didactică" însușită prin ani de studii și de educare în facultăți specializate.Poate cele afirmate de noi par excesive, poate se referă Ia un profesor și învățămînt ideal, rareori realizat de persoane și de o epocă. Dar nu este mai bine să aspirăm spre valori care ne depășesc, cu speranța că ne vom putea astfel măcar apropia de reprezentarea lor potențială ?

Un loc important în repertoriul teatrului s-a asigurat dramaturgiei românești de ieri și de astăzi, piese ca „Prometeu" de Victor E'timiu, „Take, Ianke și Cadîr" de Victor Ion Popa, „Jocul de-a vacanța" de M. Sebastian, „Titanic-vals" de Tudor Mușatescu, „Surorile Boga" de Horia Lovinescu devenind astfel cunoscute și apreciate de spectatorii de limbă maghiară. Ca o verificare a maturității artistice la care a ajuns colectivul actoricesc și ca un omagiu adus memoriei lui I. L. Caragiale, teatrul va oferi anul acesta publicului său posibilitatea întîlnirii cu capodopera „O scrisoare pierdută". Din dramaturgia clasică maghiară, teatrul a ales, de-a lungul anilor, piese dintre cele mai reprezentative, valori consacrate, cum sînt „Mateiaș gîscarul" și „Chef domnesc" de Mo- ricz Zsigmond, „Liliom" de Molnar Ferencz, „Baloane de săpun" de Csiky Gergely, „Lampa" de Gardony Geza.Cele mai multe dintre piesele a- mintite s-au bucurat de transpuneri scenice ale căror calități au fost subliniate la timpul cuvenit, unele e- couri stăruind în conștiința spectatorilor timp îndelungat. Altele, cum ar fi „Revizorul". „Ruy Bias", „Strigoii", nu au generat spectacole reușite, care să poată fi menționate ca succese, în ciuda valorii indiscutabile a textelor alese.în legătură cu repertoriul, este de remarcat că teatrul își propune să nu repete alte teatre de limbă maghiară din România, să-și asigure un afiș propriu — primă chezășie a sporirii atractivității și a captării interesului publicului. Microstagiunea susținută recent la București a dovedit concludent acest punct programatic. patru din cele cinci piese prezentate — și anume „Cezar, măscăriciul piraților", de D. R. Popescu, „Ador să mă mărit" de S. Maugham, „Procesul Andersonville" de Saul Levitt și „Agonie" de M. Krleza — fiind premiere pe țară. Cea de-a cin- cea piesă, „Pasărea cîntătoare" de A- ron Tamâsi s-a mai jucat la Teatrul maghiar de stat din Cluj.Este vizibilă tendința teatrului de a atinge parametri artistici cît mai înalți. întreaga trupă dispune astăzi de acele resurse profesionale care-i permit să abordeze cu succes lucrări foarte variate ca gen, cum sînt drama social-filozofică „Agonie", piesă de atmosferă și de intens dramatism interiorizat, sau „Procesul Andersonville", piesă-proces de tip clasic, în care actorii trebuie să suplinească lipsa de acțiune prin măiestria șl , profunzimea interpretării scenice, .sau comedia populară secu- iască.„Pasărea cîntătoare", tratată'cș o fa'fsă suculentă, în care arta cizelată a împiedicat strecurarea unor elemente de joc grotesc.Ceea ce impresionează plăcut este omogenitatea ansamblului, efortul general de a ridica spectacolele la un nivel superior de profesionalism. Pe o asemenea platformă, detașarea individualităților, a actorilor cu o personalitate artistică puternică — așa cum sînt Dukăsz Anna, Bird Levente, Zsoldos Arpâd, Fekete Gyula, Kirâly Jdzsef, Lâszid Kâroly, Doboș Imre, Bartis Udikâ și alții — se prezintă ca lin fenomen firesc de reliefare, de ierarhizare a valorilor.Pentru a evita monotonia, pentru a asigura o paletă regizorală cît mai diversă și pentru a da posibilitatea actorilor să „prindă" cît mai multe taine ale măiestriei scenice, teatrul realizează o vie și continuă colaborare cu diferiți directori de scenă, la „pupitrul" spectacolelor fiind invitați, în afara regizorului permanent — Vdlgyesi Andrăs — regizori ca Tompa Miklos, Bân Ernd, Horvâth Băla, Kiss Attila și alții.La două decenii de existență, Teatrul maghiar de stat din Sf. Gheorghe oferă multiple probe de calitate, de progres, care ne îndreptățesc să credem că certitudinile de astăzi, pragurile artistice atinse pînă acum vor deyeni premisele unor și mai pregnante succese în viitor.
Mihai FLOREA

«a

t V

literare
Apariția Istoriei literaturii române. Compendiu de G. Călinescu, după ce fuseseră reeditate monografiile sale despre Viața lui Eminescu și Viața lui Ion Creangă, Impresii asupra literaturii spaniole, ca și a volumelor masive reunind creația lui Tudor Vianu în domeniul istoriei literare naționale și universale (Studii de literatură universală ți comparată, Studii de literatură română) constituie realizarea unei importante acțiuni de valorificare a tradiției și a marilor momente ale istoriografiei literare românești. Se vorbește, în continuare, despre reeditarea Istoriei literaturii române de la origini pînă în prezent — capodopera genului în cultura noastră și una dintre marile realizări ale istoriografiei literare pe plan mondial — despre apariția iminentă a Istoriei literaturilor romanice de N. Iorga, într-o excelentă ediție îngrijită de Al. Duțu ; au fost înscrise în planurile editoriale Istoria literaturii române din secolul al XVIII-Iea și Introducerea sintetică, de asemenea a lui N. Iorga, Istoria literaturii române vechi de N. Car- tojan, Literatura română modernă de Ovid Densu- sianu. Se întrevede, astfel, o largă acțiune vizînd readucerea în actualitate a monumentelor istoriografiei literare românești.Legitimitatea unui asemenea program editorial n-ar avea nevoie de argumente speciale dacă n-ar mai exista, pe alocuri, mentalitatea că lucrările mai noi le-ar scoate din uz pe cele dinainte. O sinteză viabilă (și aici ne preocupă numai acest gen de lucrări) este mai mult decît acumularea unor date care ar putea fi absorbite și sporite de lucrări mai noi. Ea înseamnă — fie că privește pe un autor, o epocă sau întreaga dezvoltare a literaturii — o viziune personală, o reflectare personală a realității, o lumină proprie proiectată asupra monumentelor, scoțîn- du-le în evidență anumite laturi. Așa cum marii virtuoși pot interpreta difetit același concert, conferin- du-i timbrul propriei lor sensibilități, adevărații istorici literari fac pînă la;.un punct o operă de creație, ddși :iaei..pcupă de. .același, subiect. Marțle > istorii:,-literare ale unei culturi sfrit o conștiință dinamică de ea însăși. Progresul fiind dialectic, se poate ca unele opere mai noi să aibă mai puțină adîncime și chiar informație decît altele, ce le-au precedat, ca să nu mai vorbim de cazul unor autori de geniu, care, oricît ar fi depășiți de progresul documentar și metodic, rămîn, prin viziunea de ansamblu și interpretările consacrate autorilor și operelor, izvoare pururi vii de sugestii și desfătare. Evident, tot din acest coeficient personal, care dă viață și viabilitate unei sinteze, decurg și limitele lor filozofice și estetice condiționate de epoca, de climatul în care au apărut, de concepțiile despre artă dominante în acea vreme. De aceea, păstrîndu-ne toată admirația și tot respectul față de monumentele istoriografiei literare. trecute, să simțim totuși nevoia de a descoperi în personalitatea unor scriitori și în opera lor alte nuanțe, să rectificăm interpretări, puncte de vedere etc.Tot atît de importantă rămîne însă și valoarea documentară propriu- zisă. Dacă nu a avut norocul să depisteze, în decurs de ani, prin anticariate, cărți ce n-au mai văzut lumina tiparului de decenii, unele chiar de la apariția lor, cercetătorul este obligat să păstreze necontenit contactul cu marile biblioteci, accesibile doar în cîteva centre și unui număr fatal limitat de. cititori. Sintezele fundamentale de istorie a unei literaturi. fie că îmbrățișează întreaga ei dezvoltare, fie epoci anumite, sînt însă cărți pe care trebuie să le al mereu la îndemînă. Ele trebuie să fie prezente în biblioteca oricărui cerce

punct® de vedere

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 „Cibernetica44 : Cerceta

rea operațională în organizarea științifică a producției.
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17,00 — Curs de limba germană.
17.30 — Consultații la limba română. Tema : „Principiile teoretice șl prac

tice ale analizei gramaticale".
— Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Rezumatul filmat al zilei precedente. 
— Telejurnalul de seară.
— Interpreți de muzică populară : Maria Lătărețu și Felician Fărcașu.
— Fotbal : Manchester United — Estudiantes La Plata. In pauză : 

Avanpremieră.
22.30 — Estrada tinereții — muzică ușoară în interpretarea amatorilor. 
22,45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968 — atletism.

18,00
19.30
20.30
20,40

tător, în biblioteca profesorului da limba și literatura română din cea mai îndepărtată localitate, în biblioteca viitorului profesor sau specialist, studentul de azi. Reintegrarea, in fiecare caz particular, a ceea ce s-a acumulat prin eforturile predecesorilor, reexaminarea critică a acestei tradiții cu metodele noastre de azi și în lumina epocii pe care o trăim se cer stabilite ca regulă mal ales pentru acele lucrări de sinteză care-și propun, în primul rînd, un scop informativ. Progresul nu este însă posibil altfel decît beneficiind de acumulările înaintașilor, și cea mai penibilă impresie o dau a- cele cercetări ce se vor sintetice, dat le descoperi, la o lectură mai atentă, inferioare față de ceea ce s-a spus cu decenii în urmă. Fără îndoială, istoriografia noastră a fost ilustrată de personalități geniale — un Iorga, un Călinescu. Cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem ar fi aceea de a-1 considera puncte terminus ale dezvoltării disciplinei, un „non plus ultra". Fiecare epocă de bogată experiență istorică, mai ales atunci cînd este în stăpînirea u- nor metode de cercetare și interpretare superioare, așa cum este epoca noastră socialistă, are un punct de vedere propriu asupra trecutului, poate revalorifica în mod creator moștenirea științifică și poate, pe lingă sinteza datelor și interpretărilor marilor predecesori, să ne ofere propria ei optică. Măreția operei unui Iorga sau Călinescu este și trebuie să fie un îndemn, o sursă de ambiție, și nu un alibi.Un alt rezultat al dificultății cu care se poate Închega, în momentul de față, o mică bibliotecă personală de istorie literară națională, cred că îl constituie și tentația fixației la un tip unic de istorie literară. Nu e cazul să reluăm acum mai vechi discuții, dar nu trebuie să uităm că prin „călinescianism" înțelegem, în primul rînd, o invitație la iormida?. uda lui erudiție, de vast poliglot, o metodă foarte coerentă și reală (numai ignoranții sau penibilii săi con- curenți la glorie au răsplndit ideea că marele istoric literar era un „impresionist" arbitrar, cum s-a zis, de altfel,1 și despre Iorga) și nu.eseismul vaporos, dansul în jurul, subiectului, o anumită afectare a degajării și superiorității față de obiect, cum s-a crezut și se mai crede uneori. Atitudinile „călinesciene" mimate adesea, la el erau expresia ușurinței de uriaș în purtarea unei colosale armuri. De altfel, Călinescu însuși n-a fost omul unui singur magistru ! Ca și Eminescu sau Iorga, el absorbise tot, istoria sa topește într-o sinteză originală, ridicată pe noi culmi, toată tradiția istoriografiei românești El ne-a lăsat studii fundamentale de literatură veche, monografii clasice pentru epoca modernă, și cel mai viu tablou al literaturii interbelice. Dacă există un „model Călinescu", el nu poate fi decît acest măreț exemplu.Nu trebuie să disprețuim niciodată excursia în trecut, pe firul tradiției ; multe originalități fictive se destramă, ce-i drept, dar și multe erori, unele lansate de autorități mari, se elimină de la sine atunci cînd descoperi opinia sau demonstrația justă formulată cu aproape un veac în urmă. Pentru epoca veche, contribuția unui Hasdeu, de pildă, rămîne mereu capitală, o sursă inepuizabilă de sugestii, și inițiativa Editurii tineretului de a publica în anul viitor o „Literatură română veche", reconstituită din studii și fragmente has- deiene, va constitui, cred o revelație.Ceea ce se cere, în mod absolut, este abordarea tuturor lucrărilor de sinteză din patrimoniul istoriografiei noastre literare — la care s-ar putea adăuga culegeri de studii fundamentale din diferiți autori, pe probleme, pe epoci, sau pe scriitori, cum se face de mult în alte țări — cu dorința unei confruntări obiective din care să se desprindă. „ce e viu și ce e mort" în fiecare. Am vrea să subliniem că valorificarea moștenirii științifice în domeniul istoriografiei literare poate implica un act de pietate, dar este, în primul rînd. examen critic de pe pozițiile filozofiei marxiste.Reeditarea, în ediții cu autoritate, a moștenirii științifice din domeniul istoriografiei noastre literare, publicarea chiar a unei reviste de istorie literară capabilă să coordoneze întreaga activitate — atît de bogată — de pe tot cuprinsul țării și înființarea unei societăți de istoria literară, toate propuneri care s-au formulat în repetate rînduri în ultimii ani, ar putea constitui un subiect de discuții fertil pentru literatura actuală. Fiindcă literatura noastră de astăzi este interesată să-și creeze, ne măsura ei, istoricii de mîine.
Dan ZAMFIRESCUȘTIRI CULTURALE

GALINA ULANOVA 
LA BUCUREȘTIIn cadrul schimburilor directe 

dintre asociațiile oamenilor de artă 
din România și Uniunea Sovietică, 
marți a sosit în Capitală o delegație 
alcătuită din renumita balerină Ga
lina Ulanova, artistă a poporului din 
U.R.S.S., și regizorul Iosif Raevski, 
de la Teatrul MHAT din Moscova, 
artist al poporului din R.S.F.S. 
Rusă.

TURNEUL ORCHESTREI 
DE CAMERA DIN KIEV

Orchestra de cameră din Kiev a 
sosit marți într-un turneu în țara 
noastră. Numeroși membri ai for

mației, ca și întreaga orchestră, sînt 
deținători ai unor frumoase succe
se obținute atît în activitatea con- 
certistică obișnuită, cît și in cadrul 
unor concursuri și festivaluri mu
zicale internaționale. In fața pu
blicului românesc, muzicienii sovie
tici, sub conducerea dirijorului 
Anton Șaroev, vor concerta la 
București, Ploiești, Sibiu, Cluj, Tg. 
Mureș și Iași.

PREMIERA LA TIMIȘOARA
Marți seara, Teatrul german de 

stat din Timișoara și-a inaugurat 
noua stagiune artistică cu premiera 
piesei „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale. Jucată pentru prispa 
dată în țara noastră 'în limba ger

mană, această valoroasă creație a 
dramaturgiei clasice românești a 
fost pusă în scenă de către regizo
rul timișorean Dan Radu lonescu.

TEATRUL POWSZECHNY 
DIN VARȘOVIA A SOSIT 

ÎN ȚARA NOASTRĂ
Colectivul teatrului Powszechnp 

din Varșovia, care întreprinde un 
turneu îh țara noastră, a prezentat 
marți seară la Brașov primul spec
tacol cu piesa „Nunta" de Stanislaw 
Wyspianski. Spectacolul a fost pur, 
în scenă . de regizorul Adam 
Hanuszkiewcz, iar scenografia apar
ține Iui Adam Kilian.

(Agerpres)



SCINTEIA — miercuri 16 octombrie 1968 PAGINA S

vitalaca necesitate
anchetă socială de Mihai stoian

3

nu vor fi

Azi un ou
țesută

si mîine altul

deplasează decîtE.S. —

Printr-o coincidență, discuția întreprinsă de noi pe tema efortului apare într-o 
săptămînă in care toate privirile sînt atrase de Olimpiada din Mexic. Bineînțeles că nu 
acest eveniment sportiv ne-a inspirat un astfel de subiect, dar coincidența ne amintește 
o idee semnificativă : cînd cu multe secole înaintea erei noastre, vechii greci au inițiat 
întrecerile olimpice, scopul lor nemărturisit (în acea vreme nu existau atîția teoreticieni ca azi) era acela al perfecționării umane, era idealul de echilibru fizic și psihic pe care mai tîrziu romanii l-au sintetizat în faimoasa deviză: „Mens Sana in corpore sano", 
Intr-un anume sens, spiritul primei Olimpiade a rămas valabil și azi, și aceasta nu numai In lumea, destul de restrînsă încă, a sportului.

Dar, ce înțelegem, în fond, prin efort, în accepția modernă a cuvîntului, accepție 
modelată de evoluția și exigențele societății noastre ?

Nu vrem să alcătuim o antologie de definiții. Totuși, vom reproduce cîteva, culese în cursul anchetei noastre :— „încordare a puterilor fizice sau psihice în vederea atingerii unui scop ; strădanie, străduință". (Dicționarul limbii române moderne).— „Azi, în industrie, dar și în alte domenii de activitate, efortul înseamnă în primul rînd organizare." (ing. Emest Băltă- rețu).— „Efortul e un sculptor al personalității. Pe plan uman el e o forță capabilă să producă miracole." (dr. psihiatru Ion Po- pescu-Siblu).Variate sub raportul formei de exprimare, aceste definiții au totuși cîteva puncte comune : efortul este o acțiune, un consum de energie umană determinat de un scop dar și determinant pentru atingerea țelului respectiv : efortul este contrariul comodității ; el e un instrument prin care omul transformă și se transformă.Dar, poate efortul să producă miracole ? Uneori, da. Istoria aviației românești, care în timpurile pionieratului s-a întrepătruns adesea cu istoria aviației mondiale, cunoaște un asemenea „miracol" : pilotul

foileton de Ion BÂ1EȘU

așa, pe nebăgate de seamă, s-a trezit cu o sută cincizeci

iV?. ■

Știința și tehnica înaintează în zilele noastre atît de repede, îneît nici nu de mii puși de-oe de mirare că u- parte. în fond omulproverbe au ' hu'” făcea " nimic, depășiteCît sînt ele

George Bănciulescu. Cu picioarele amputate în urma unui accident, acest om a găsit resurse extraordinare de voință, antre- nindu-se în vederea reluării pilotajului și devenind primul aviator din lume care a zburat cu proteze la ambele picioare. în condițiile aviației de acum patru decenii, la nivelul tehnic încă rudimentar al aparatelor de zbor, George Bănciulescu nu s-a mulțumit numai cu evoluții de agrement ci a întreprins unul din cele mai dificile raiduri ale vremii, parcurgînd mii de kilometri deasupra Africii, în scopul deschiderii unui nou tiaseu pentru aviația civilă.— Efortul nu poate fi despărțit de motivația lui subiectivă și obiectivă, cu alte cuvinte, de idealul individual și cel social, ambele întîlnindu-se, interferîndu-se în mod necesar, consideră sociologul V. Crasna- seschi, de la Institutul de expertiză și recuperare a capacității de muncă. Efortul este, totodată, strîns legat de sentimentul responsabilității, un ins iresponsabil fiind, de cele mai multe ori, un apatic. Apatia, comoditatea, dezinteresul sînt manifestări care sfîr- șesc prin a altera personalitatea, prin a degrada însăși esența umană. întrucît trăsătura definitorie a omului constă tocmai în aspirația sa spre progres, în rolul său transformator, care nu se poate realiza decît prin dinamism, deci prin efort.Există astăzi teoreticieni, continuă interlocutorul nostru, care susțin că legenda.»' „păcatului originar" ilustrează sentimentul oamenilor că munca ar fi o „pedeapsă", că efortul ar fi o ispășire, o caznă nedorită. Mergînd mai departe, acești ideologi susțin că esența omului ar fi contemplația și nu creația, că, datorită structurii biologice și instinctelor sale primare, omul este un inactiv beneficiar al produselor pe care i le oferă natura... Unor asemenea teoreticieni li se poate replica foarte simplu că fără efortul a mii de generații dinaintea lor nu ■ s-ar fi descoperit tiparul și, deci, ei nu și-âr fi putut tipări aceste idei. Mai mult, nici h-ar fi ajuns să... aibă idei, în general, pentru că pura „contemplare" ar fi făcut imposibilă evoluția omului și, implicit, dezvoltarea capacității sale craniene.— Totuși, asemenea „idei" reflectă probabil, dacă nu un adevăr, atunci o anume stare de spirit.— Este vorba, evident, de oglindirea pe planul ideilor a unei oboseli, a ; unei dezabuzări •- care a»-cuprins • „societateanele fost viață, de înțelepte și de seculare, au fost depășite. Chiar și unele geniale s-au perimat. Să luăm drept pildă proverbul care spune că „Cine fură azi un ou, mîine va fura un bou“. Ce mare și sigur adevăr spuneau aceste cuvinte la vremea lor I Atunci cînd se baza pe acest proverb, gospodarul eraJcît se poate de liniștit: dacă-1 prindea pe găinar cu mîna în cuibarul lui după ouă, a doua zi se instala în grajd cu un ciomag în mînă, căci știa sigur ce avea să urmeze. Hoțul trebuia musai să dea lovitura și la boi sau la vaci. Dar lată că, după o lungă înflorire, respectivul proverb a căzut, cum spuneam. în desuetudine. Cine fufă azi un ou, a doua zi nu fură un bou. Fură tot ouă. De ce ? Din foarte multe tive.în primul rînd, pentru că, ' . ’ două, trei operațiuni începe să-i placă, ba chiar se specializează. Mîna îi merge ca unsă cînd se strecoară în cuibar, găina se obișnuiește cu el și nu mai cîrîie, poate lucra chiar la două cuibare deodată, se perfecționează.în al doilea rînd, ocupîndu-se numai de furat ouă, poate intra în combinații de anvergură. Pune ouăle la scoate pui, fac găini, găinile...în al treilea rînd, nici nu vă puteți închipui ce greu se fură un bou. Pe cînd un ou, îl iei și-I pui în buzunar. Oul nu zbiară, nu cotcodăcește, nu rage. Tace. Iar dacă te prinde, poți chiar să faci puțin pe nebunul: „Ce-am furat, domnule? Am furat și eu un ou ca să-1 duc la copii, să le fac o omletă c_ n-am furat ca un bou sau știe ce“.Iată de ce, o cu degradarea verbului mai sus-a- mintit, s-au înmulțit cei care fură cu puținul, cei care ciupesc. E foarte simplu să furi cîte puțin. Totul e să ai răbdare, ajungi la același rezultat ca și cînd ai fura un bou. Cineva vindea sirop la un chioșc da răcoritoare ș»

de

modupă

clocit, puii se vinde

cu ciuperci, alții cinedată pro-

Lăsa doar puțin gol păhăruțul cu sirop. Un altul care lucra pe un șantier, pleca în fiecare seară acasă cu cîte o seînduri- că sub braț. Și deodată, s-a trezit cu o casă.E atît de îngăduită și neobservată această deprindere, îneît unii dintre hoții aceștia cu amănuntul sînt priviți cu duioșie de cîte unul. „A furat și el acolo un ou, doar n-o fi foc. Da’ ăia care fură cu miile ?!“ Un bătrîn care dă bani cu camătă în București a strîns peste două sute de mii de lei, din mici ciupeli și cerșetorii. Dacă-1 vezi pe stradă îți vine să-i dai un leu de pomană. Cînd ajunge acasă, respectivul amărît se culcă pe sute, se scoală în zori, scuipă în vîrful degetelor și numără pînă nădușește. Pensie n-are, serviciu n-a avut niciodată. „Adun șl eu de pe unde pot, din ce-mi dă lumea". Și uite c-a adunat. Cînd e prins cu ciupeala, i se dă drumul din milă. Cică e un a- mărît.Unii conducători de instituții îi o- crotesc cu omenie și grijă părintească pe cei care ciupesc. Un președinte C.A.P. îi scuza hoți: „Iau și cîte un știulete, doi, nu se cunoaște". De fapt, s-a cunoscut, pentru că s-au furat cîteva vagoane. Unii veneau la muncă nu ca să muncească, ci ca să fure. Iși făceau șorțuri duble, buzunare duble, pălării duble, totul era dublu la ei, inclusiv cîștigul.Nu există nici o îndoială că majoritatea covîrșitoare a acestora nu vor fura niciodată mai mult. în primul rînd. din frică, în al doilea rînd, pentru că ei se cred oameni cinstiți și onorabili. Ei cică nu sînt hoți. Ei nu fură, ei iau așa, cîte puțin, din obișnuință, ca să-și facă mîna. Cînd aud de unul care a furat mult se indignează sincer: „Cum a putut să fure așa de mult 1“Concluzia e limpede : cine fură azi un ou, mîine va fura în mod precis tot un ou.Să-l tratăm, deci, ca atare.

de pe ei

. ...unei dezabuzări care «^cuprins i „societatea de consum", mai exact-spus, unele pături superioare ale societății capitaliste contemporane. Este un fenomen specific acestei lumi, un rezultat al confortului excesiv, al suprasaturației sub toate aspectele, ceea ce produce un vacuum sufletesc și, deci, un proces de demonetizare a' idealurilor.'— S-ar părea, așadar, că fenomenul are și implicații de natură etică.— Aspectul etic apare și mai pregnant dacă privim această dezăbuzare în contrast cu efortul conștient, dăruit în numele unui generos ideal social, prin care generația noastră a modificat fundamental, în numai două decenii, societatea românească. Economiști străini au vorbit la un moment dat de un „miracol" românesc. Ei bine, acest miracol s-a datorat și se datorează în continuare unor eforturi susținute de perfecționare a vieții noastre materiale și sociale, unor eforturi care au cuprins cele mai largi pături ale populației dinamizate de . unitatea de vederi, de comunitatea idealurilor. Privită în perspectiva istoriei, această generație este o generație a efortului, a unui efort conștient care nu s-a răsfrînt numai în a- fară ci și înlăuntru, pe plan individual. Devenind o chestiune de onoare, munca, efortul au contribuit și contribuie efectiv la automodelarea, autoperfecționarea individului, la dezvoltarea însușirilor celor mai de preț ale omului. Dacă am putea analiza «ub lupa unui microscop imaginar celula intimă a spiritului uman ar trebui să constatăm că e impregnată de ideea efortului, pentru că, în definitiv, efortul e condiția sine Qua non a existenței și devenirii omului.Dacă ideea efortului ca necesitate vitală este un lucru îndeobște recunoscut, trebuie să observăm totuși că treptele de înțelegere a acestei necesități diferă uneori, de la un individ la altul, pe o scară a „maximelor" și „minimelor" destul de întinsă. Există oameni care consideră că progresele tehnicii au dus la apariția unui fenomen nou și, într-un anumit sens, derutant, după care prin minimum de efort se poate obține maximum de randament l— Depuneți un efort rnai mare sau mai mic decît înainte ? — l-am întrebat pe operatorul laminorist Vasile Nicolae, de la Combinatul siderurgic-Galați care, după o îndelungă experiență în laminoare de tip tradițional, a trecut la „carlinga" înconjurată de manete, butoane și aparate de control a modernului laminor de tablă groasă.— Mi-e greu să dau un răspuns. Condițiile sînt cu totul altele aici. La prima vedere s-ar spune că stau așezat comod

într-un fotoliu, dar în realitate sînt tot timpul concentrat, fiecare comandă pe care 
o dau îmi cere atenție și hotărîri rapide.Așadar, legea conservării energiei • nu poate fi contrazisă nici chiar din cele mai extraordinare progrese ale tehnicii. Este adevărat că efortul fizic a fost preluat de mașini și instalații complexe, dar omului, ca factor de comandă, i se cere în schimb un alt efort compensator, de natură neuro- psihică. „Teoria" minimului efort cade de la sine, fenomenul produs de introducerea tehnicii moderne fiind, in fapt, un proces de transfer, din zona muncii brute, rudimentare, în zona consumului de energie nervoasă, intelectuală. Și iată că această trecere de la un efort de tip inferior la altul de tip superior impune, ceea ce studiile de profesiologie numesc astăzi : un efort de adaptare.— Nu vreau să generalizez, dar dacă mă refer numai la ingineri pot afirma cu toată convingerea că astăzi diplomele au devenit, într-un anumit sens, de ceară, remarcă Cos- tache Sava, director general al Combinatului chimic din Pitești.— Adică ?— Să nu fiu înțeles greșit. O diplomă este atestatul unui nivel de pregătire, certificatul unei calificări, al unei profesiuni. Dar, inevitabil, orice diplomă poartă o dată în timp, certificînd, astfel, nivelul de cunoștințe atins pînă la data respectivă. Orice conducător de întreprindere sau de instituție a întîlnit în practica sa cazuri în care valoarea diplomei se află în discrepanță cu valoarea posesorului ei. De ce ? Pentru că inginerul X, să zicem, student eminent în perioada facultății și absolvent cu nota maximă la examenul de stat, nu a făcut efortul de a se ține la curent cu evoluția profesiunii sale, nu a continuat să studieze noile descoperiri tehnico- științifice în domeniul său de activitate. Cu alte cuvinte, o diplomă are un „termen de garanție" din ce în ce mai scurt, ea se „topește" la temperatura tot ridicată a progresului.La constatarea ușor metaforică a tovarășului Costache Sava adăugăm opiniile unui cercetător principal de la Institutul de fizică atomică, dr. ing. Petre Frangopol :Pornind de la afirmația fizicianului Oppenheimer, care sublinia că în epoca noastră volumul de cunoștințe ale omenirii se dublează în numai 15—20 de ani, cred că întrebarea dacă este necesar sau nu să continui efortul de cunoaștere după obținerea unei diplome, (indiferent că e o diplomă de muncitor, de inginer sau de doctor) devine superfluă. Dar nu numai în zonele superioare ale științei, ci și în domeniul aplicațiilor tehnice, ba chiar la nivelul muncii și preocupărilor cotidiene se manifestă pregnant fenomenul numit : „uzura cunoștințelor". In urmă cu cîteva decenii, cîr.d se spunea despre un om că e plafonat, se avea în vedere, de regulă, un ins.ajuns la oj vîrstă mai mult sau mai puțin respectabilă. 'Astăzi trebuie să constatăm, cu tristețe sau nu, că această etichetă poate fi pusă uneori chiar și unui tînăr care abia a împlinit 30 de ani ! Datorită rapidei uzuri a .cunoștințelor, plafonarea poate deveni un adevărat flagel profesional. Remediul constă, bineînțeles, în efortul de a înțelege și a-ți însuși tot ce apare nou în profesiunea exercitată, în efortul de adaptare la condițiile impuse de progresul tehnic.Necesitatea efortului în orice domeniu al activității omenești nu mai trebuie demonstrată, dar, așa cum aminteam mai sus, există cazuri în care înțelegerea acestui lucru prezintă mari deosebiri de la un individ la altul. Sentimentul călduț pe care-1 oferă unora comoditatea, îndeplinirea mediocră și formală a „obligațiilor de servici", navigarea în apele interioare, liniștite ale unor tabieturi și satisfacții mărunte, ajunge uneori să eclipseze necesitatea efortului de înnoire și autodepășire. Ni se relatează exemplul unui tînăr de 19 ani, cu studii liceale care, în urma restructurării postului său de arhivar, a refuzat să accepte 6 (șase) oferte în profesii cu profil tehnic așteptînd, cu răbdare, eliberarea unui alt post de... arhivar.— Am constatat nu o dată tendința unor părinți de a-i scuti pe copii de eforturi, remarcă prof. Ana Bughici, directoarea liceului nr. 32 din București. Apar astfel unele atitudini nefirești, mai ales la o asemenea vîrstă : dispreț față de munca fizică, apatie în fața unor dificultăți minore, ba chiar lipsa simțului realității care-i împinge pe unii la o viziune deformată asupra vieții. Dacă a- ceste atitudini ar constitui niște tulburări de comportament temporare, inerente adolescenței, pedagogii ar putea interveni; corec- tîndu-le. Cînd însă ele sînt alimentate și încurajate de atmosfera familială, atunci intervenția școlii este, în majoritatea cazurilor, ineficientă. Am cunoscut destui părinți care au avut revelația, tîrzie din păcate, că nu și-au pregătit cum se cuvine copiii pentru viață.Dar, ce înseamnă, de fapt, pregătirea pentru viață ?Există un străvechi poem, de-o vîrstă cu primele Olimpiade, care începe astfel : „Dă-i omului un pește; și. se va hrăni o zi. în- vață-1 să pescuiască și se va hrăni întreaga viață". Oare nu se află aici tocmai metafora efortului, tocmai simbolul „învățului" de a munci ca unică sursă a existenței ?

Cu riscul de a fi acuzat de prea 
mult optimism, eu voi susține aici, 
în fața dumneavoastră, că problema 
superstițiilor, în zilele noastre, nu 
mai este o problemă.

Dacă, să zicem, eu merg așa, li
niștit, pe stradă și după ce-mi taie 
calea o pisică neagră, se urcă pe 
trotuar și mă izbește de zid o bas
culantă, trebuie neapărat să arunc 
vina pe pisica aia neagră ori pe șo
ferul care nu și-a verificat la timp 
bara de direcție și care s-a rupt 
chiar în dreptul meu ? Chiar nea
gră fiind, ce vină are biata pisică ! 
Dacă e neagră să nu mai traver
seze strada ? Să lase șoarecii de vi
zavi să-și facă de cap ?

Să zicem că tot eu, mergînd spre 
ștrand. îmi taie calea o gospodină 
cu o găleată goală. Ajung la ștrand, 
mă dezbrac și m-arunc în apa care 
are o adîncime de peste 8 metri. E 
de vină găleata goală că n-am reu
șit să ies la suprafață I ? Da’ de 
unde, vina o port eu, că în loc să 
învăț să înot, am luat lecții de pian. 
Gospodina trebuia să se ducă cu 
căldarea plină după apă ?

Mă duc, să presupunem, la mă
celăria din colț. Cumpăr două kilo
grame de came, vin cu ele acasă 
și, din curiozitate, le cîntăresc. Gă-

Paul DIACONESCU

calea o™

sesc numai 1,800 kg și în loc de un 
os, două. Să mă duc să tai scara pe sub care am trecut (așa se spune, că 
dacă treci pe sub o scară, ai ghi
nion). Ori să-l reclam pe măcela
rul necinstit! Dacă tai scara uitată 
pe stradă de reparatorii de imobile și se aude, n-o pățesc ?

Superstiții sînt mai multe. Aș găsi 
argumente să le combat pe toate. 
Dar, uite că a sosit vremea să ex
plic povestea din titlu. La Moinești, 
printre constructorii de aici, s-a în-

aOnt'iifi
Sesizarea venită la redacție suna astfel : „Elisabeta Scheps, din Timișoara, str. Ștefan Plavăț nr. 126, s-a obișnuit să trăiască fără muncă. L-a cunoscut pe fratele meu Leonte Frăției și au constatat că „se iubesc" foarte mult (el are 20 de ani, iar ea — 40). Fratele meu stă împreună cu mama bolnavă, paralizată, care nu se cu un cărucior pe rotile.printre alte idei năstrușnice cu ajutorul cărora să scoată bani pînă și din piatră seacă — l-a îndemnat pe • fratele meu să ia televizorul din casă (vă dați seama : singura bucurie a unui bătrîn imobilizat) și să-1 vîndă, probabil ca să aibă bani de buzunar... Apoi, au luat drumul locuinței ei lucruri de îmbrăcăminte ale fratelui meu, spre a fi vîndute în piața de vechituri. Pînă la urmă, cînd „izvorul" a secat, „dragostea" s-a spulberat subit. Mă întreb : cum poate o persoană — care n-are cum să-și justifice mijloacele de existență și nici proveniența bunurilor, care a fost condamnată recent pentru comerț clandestin — să tulbure zilele, și așa grele, ale unei bătrîne paralizate ?“ (ing. Hildegard Hoch, Calea Flo- reasca nr. 44, București).

cu abilitate

ciuda

O plasă

Ne deplasăm mai întîi la domiciliul Elisabetei Scheps. O ploaie de insinuări, trivialități și amenințări la adresa'„inginerei’din București", cît și a bătrînel paralizate — fapt care „justifică" mutarea lui Leonte Frăției de la domiciliul matern, dincoace, în strada Ștefan Plavăț. Firește, totul este contestat, rînd pe rînd și destul de abil : treaba lui — a tînărului — ce-a făcut cu levizorul mamei, treaba lui ce-a cut cu hainele, treaba lui c-a vit-o pe bătrînă ș.a.m.d., ce are — E.S.

oferit un loc de muncă la o fabrică, dar n-a rămas în slujbă decît foarte puțin timp. Cu ce se ocupă actualmente ? Vorba ceea : „Cu ce-a învățat de-acasă !“ In plus, pentru ca veniturile ei ilicite să fie mai substanțiale mizează, de astă dată (în cazul pe care-1 investigăm) și pe calitățile ei feminine, urzind o întreagă plasă de intrigi și murdării care să-i ofere încă un mijloc — ceva mai rafinat — de parazitism. In această plasă a picat tînărul Leonte Frăției. De suferit însă avea să sufere cumplit mama acestuia, bătrîna Ana Frăției.în ziua de 23 mai 1968, de pildă, Leonte Frăției, incitat de Elisabeta Scheps care era de față, și-a lovit mama în obraz, cu pumnul. Peste vreo trei săptămîni, același „fiu rătăcitor" a luat televizorul de-acasă si alte obiecte de îmbrăcăminte, și dus a fost !Căutîndu-1 pe Leonte Frăției la întreprinderea în care muncește, culegem — din primul moment — impresiile proaste pe care șeful secției încălțăminte de la „Victoria“-Guban le are despre tînăr : nu vine punctual Ia serviciu, e neglijent, nu există oră în care să nu irosească tăifăsuind un timp prețios. Cea dintîi întrebare pe care i-o adresăm tînărului însuși se referă la o „declarație" murdară (privind-o pe mama lui) găsită de noi în mina Elisabetei Scheps.— M-a șantajat, mi-a zis că face și drege multe pentru mine, dar că are ritevoie de hîrtia aia ca să nu fie trasă la răspundere fiindcă dorm la ea. Televizorul l-am vîndut împreună unui cioban, o parte din haine s-au vîndut în piața de vechituri...— Și cu pumnii trași mamei, în față, cum rămîne ? Procurorului i-ai declarat la 23 iulie : „Susțin că n-am bătut-o pe mama mea". Acum ce mai declari ?C-amacum.

crunt lovită, insultată, jefuită ? Ce temeiuri legale există pentru a reprima imediat tertipurile de care uzează un personaj atît de dubios ca Elisabeta Scheps ? Am solicitat un răspuns procurorului-șef al Procuraturii locale Timișoara, Nicolae An- dreica.

lovit-o și-mi pare foarte Femeia asta m-a înnebu- 'C,

te- fă- lo- ea— cu toate poveștile astea, cînd n-a vrut decît să ajute un băiat necăjit care, oricum, voia să plece de-acasă și n-avea unde se adăposti... (Atitudinea ei sfidătoare, cinică e de natură să-ți stîrnească o' legitimă indignare).Dar să trecem mai departe, pentru a vedea cine este, în fond, în... viața de toate zilele, Elisabeta Scheps. „în prezent e cunoscută că practică în mod obișnuit specula, a- ceasta constituind îndeletnicirea ei de bază, nefiind încadrată în cimpul muncii". Textul de mai sus reprezintă doar un scurt citat din Ordonanța de învinuire nr. 2214/1967. A urmat judecata (Tribunalului municipiului Timișoara) și condamnarea ei recentă — Ia 6 luni închisoare pentru comerț clandestin. Acasă 1 s-au confiscat numeroase obiecte de proveniență străină. Interogată pe baza probelor de la dosar, a recunoscut că a vîndut în mod repetat mantale de relon, dar a făcut aceasta numai cînd i s-au pus dovezile în față, fără să recunoască în întregime. (îșl schimba des declarația, căutînd să inducă în‘ eroare organele de cercetare și justiție)...Sus-numita a mai fost condamnată în urmă cu cîțiva ani pentru ultraj cu lovire. Apoi, la ieșirea din închisoare — după cum ne atrage a- tenția procurorul-șef al Timișoarei, Nicolae Andreica (alături de care am investigat cazul de față) — i s-a

rău nit.Inle recunoaște, junele pare destul de împăcat cu sine, ca și cum — ce simplu ! — ar fi trăit un vis urît din care s-a trezit. Dar el, la cei 20 de ani pe care-i are, nu mai e un copil gata să cadă atît de lesne în mrejele cuiva, gata să sacrifice pentru asta orice — iubire filială, moralitate, totul ! Acum el regretă legătura avută ; însă faptele incalificabile comise — deși de domeniul trecutului — nu pot fi privite de el cu seninătate, ci trebuie să-i determine un profund examen de conștiință. Dacă e de înțeles că propria sa mamă îl iartă, cei din jur — opinia publică — nu-1 pot ierta la fel de repede fără ca el să dea dovadă — printr-o comportare înțeles profund întrea- care a dezlănțuit-o, că căiește și

lucrurilor grave pe care

e hotărît săcare, vrînd- principal al de Ana
nouă — că a ga dramă pe realmente se fie altul.Discutăm șl cu omul nevrînd, a fost martor întregului calvar îndurat Frăției: doctorul care de peste două decenii o îngrijește.— Vina principală cade, indiscutabil, asupra personajului tulbure, de o moralitate îndoielnică, ieșit în calea tînărului, cîștigîndu-1 total, do- minîndu-1. Dar la aceeași vîrstă, alți tineri dau dovada unei splendide maturități, sînt morali, harnici etc. Deci viciul nu constă în vîrstă, ci în ușurința cu care Leonte Frăției s-a lăsat antrenat pe panta imoralităților, pradă prea facilă a „bucuriilor vieții" greșit îqțelese !Dacă acestea sînt faptele și reverberațiile pe plan etic ale cazului investigat, cum apar ele din punct de vedere juridic ? Ce măsuri imediate, eficace, pot fi luate în asemenea situații intolerabile, cînd o mamă e

Rep. î Ce-a făcut procuratura cînd a fost sesizată de acest caz ?Procuror : Ca o măsură de prevenire — și subliniez — numai ca o măsură de prevenire — pentru a o putea apăra pe bătrînă și a curma cit mai repede starea explozivă din căminul ei, precum și maltratarea infirmei, noi am dispus citarea fiului și a concubinei sale la procuratură, pentru a le atrage sever atenția a- supra consecințelor la care se expun dacă persistă în ilegalitățile comise — pedeapsa cu închisoarea corecțio- nală. Dar, în actuala reglementare, dacă cineva lovește o persoană și-i cauzează leziuni vindecabile pînă în zece zile, partea lezată se poate a- dresa NUMAI comisiei de împăciuire. Lovirea unui om — mai avem destule cazuri — este o faptă gravă și, mai cu seamă dacă se mai și repetă, pînă trec termenele comisiei de împăciuire și apoi cele pînă la a- jungerea cauzei în fața instanței, pentru aplicarea sancțiunilor, iată un interval mult prea lung, înlăun- trul căruia nu se poate înlătura prompt o stare de fapt neconvena- ■ bilă părții lezate. Ce importanță are, laiurma1 urmei;-dăcă-Orhur a fost lovit în așa fel îneît să' zacă unsprezece zile său zece zile ? Agresiunea (fie și ierarhizată) rămîne agresiune. Bătrîna ni s-a adresat nouă, organelor de procuratură, pentru că a fost bătută de propriul său fiu și de către concubina acestuia. Potrivit textelor de lege, tocmai noi, organele de procuratură, n-avem nici un fel de competență în asemenea situații și, prin urmare, îndrumarea noastră legală a fost aceea de a se adresa comisiei de împăciuire și organelor de judecată.Rep. : O palmă, una singură, dată c’e copil propriei sale mame, este — după părerea mea — infinit mal gravă decît lovirea care împiedică victima să meargă zece zile la serviciu. O astfel de faptă nu se mai poate măsura cu aceleași unități de măsură. Lovirea Anei Frăției, deși nu necesită îngrijiri medicale de peste zece zile, pretinde un tratament afectiv-moral infinit mai întins în timp.Procuror : Și totuși, noi n-am avut cum acționa altfel, însăși prevederile legale ne împiedică. Consider că — și cazul de față e cel mai bun exemplu — legea este, în această privință deficitară, sistemul procedural în vigoare avînd unele lacune evidente. Bineînțeles, revenind la situația dată, e bine de precizat că ea pare ceva mai complicată (dar nu de nelimpezit din punct de vedere juridic), fiindcă persoană mai versată, scoată castanele din tuia — cum se vede dat Scheps.Așadar, vinovății nici o pedeapsă, deși ar prisosință. Generozitatea și-a salvat fiul (a renunțat să se a- dreseze justiției) — și să nădăjduim că lecția de Iubire și omenie îi va servi de exemplu lui Leonte Frăției pentru toată viața, constituit..’ pentru el, de acum încolo, un îndreptar de preț.

avem de-a face cu o capabilă să foc cu mina al- clar ca a proce-
nu vot primi merita-o cu maternă

a

taie
moară

foileton de Nicuță TÂNASE

Ml

rădăcinat o superstiție destul de 
ciudată. Ei susțin că dacă le taie 
calea o moară, aleluia cu planul.

Cum îți poate tăia calea o moa
ră ? Asta nu înțelegi ? Mie, lui 
frate-miu, ori chiar dumneavoastră, 
nu ne poate tăia calea o moară pen
tru simplul motiv că moara, și a- 
tunci cînd umblă, stă pe loc. Con
structorilor însă, da. Se poate. Con
structorilor de drumuri din Moi- 
nești le-a tăiat calea o moară și uite că au rămas îngrozitor de în urmă

cu planul. Ei trebuiau, la ora asta, 
să realizeze lucrări în jur de două 
milioane. Din cauza morii abia au 
realizat un milion.

Mai clar ? Mai clar. La Moinești 
se construiește o șosea de centură. 
Constructorii de drumuri au mers 
cu construcția acestei șosele ce au 
mers, și deodată le-a tăiat drumul 
o moară. înaintează dacă mai poți.

— Cînd D.S.A.P.C. Bacău a făcut 
proiectul n-a prevăzut și mutarea 
morii ? N-au văzut moara ?

— Au uitat s-o vadă. Deci, n-au 
prevăzut-o.

— Si?
— Au vrut s-o dărîme, dar s-a 

opus morarul, care este industria 
locală.

— Pe bună dreptate. Cum vii tu, 
constructor de drumuri, să-mi dă- 
rîmi moara ! Am și eu plan! Si ?

— Morarul a zis : Eu sînt de a- 
cord să vii cu șoseaua pe aici, dar 
construiește-mi o altă moară. Scoa
te din buzunar cîteva milioane și 
fă-mi alta nouă.

— I-a făcut o moară nouă ?
— Cum să-i facă, dacă a 

„scăpată" din proiect ?
— Si?
— Construcția șoselei s-a împot

molit, s-a întrerupt de cîteva luni.
— De ce nu-i caută morarului alt 

local ?
— I-a găsit. I-a găsit o construc

ție chiar lingă brutăria nouă. Dar 
morarul vrea moară nouă. Vrea să 
aibă și el un profit, cu ocazia asta, 
pentru că moara veche este o bara
că de seînduri. Șmecher !

— Ai văzut morar fraier ? Și zici 
că de cîteva luni construcția șose
lei a stagnat ?

— Dacă le-a tăiat drumul moa
ra t..

— Si se va renunța la șosea ?

fost

— Cred că se va alege o cale d« 
mijloc.

— Există posibilitatea ca acestei 
șosele să i se găsească o cale de 
mijloc ? Care ?

— Pî.nă la urmă cred că după a- 
tîtea dezbateri și căutări, căutări și ieșiri din impas, organele locale vor 
aloca fonduri pentru săparea unui 
tunel care să treacă pe sub baraca 
în care funcționează moara.

— Dar dacă D.S.A.P.C.-ul Bacău 
(pentru, săparea unui tunel trebuit 
făcut un proiect) uită să prevadă ie
șirea din tunel, cum se va mai con
tinua construcția șoselei ?

— Se întrerup din nou. lucrările, se studiază din nou problema și daca nu reușesc să găsească ieșirea din tunel, se încearcă cu un via
duct. Dacă nici viaductul nu rezolvă 
situația încurcată, înseamnă că în- 
tr-adevăr se va îmvămînteni o nouă 
superstiție: dacă-ți taie calea o 
moară...

— Pisicile negre se vor zgîria pe 
ochi de ciudă că le ia pîinea de la pura o moară.

Eu aș avea, aș găsi argumente și pentru combaterea acestui lăstar, 
mugur de superstiție, dar nu mă <t- 
mestec pentru că. , mi se bate o- 
chlul sting. Si știți cș înseamnă , asta ? Ochiul sting de ți se va bates, 
necaz înseamnă...
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< Cărbunele — această „străveche” și tradițională resursă energe-
< tlcă — pare să trăiască în prezent o „a doua tinerețe", resuscltînd un
< viu interes din partea oamenilor de știință. Căci după o îndelungată
< și glorioasă epocă de atirmare, în care cărbunele a tost tratat aproape
> exclusiv ca sursă do energie și de produse chimice organice, el a cu-
< noscut un evident regres, accentuat și grăbit mai ales de brusca impu-
< nere a țițeiului și gazului metan, imediat după cel de-al doilea război
> mondial. Elemente ale istoriei cărbunelui, printre care laptul că începu-
S turile sale coincideau cu zorii altei epoci — a mașinismului, a energiei
Z aburului — s-au transformat cu timpul în argumente pentru susținerea
> demodării sale. Alături de acestea, accentuau ideea îmbătrînirii lui și
< puterea calorică redusă, faptul că reprezenta una dintre cauzele impor-
> tante ale poluării atmosferei — aspecte care nu puteau să fie decîl
> dezagreabile epocii noi, caracterizată de o furtunoasă dezvoltare a
< științei.
> După o perioadă de „decadență", o serie de investigații și rezultate
< științifice și tehnice recente conturează noi perspective infloritoare acestei
> răspindite bogății minerale. Căci rezervele de cărbune rămîn cu mult
> mai mari decît cele de petrol sau gaze naturale.
< Revoluția științifică și tehnică mondială redescoperă cărbunele, re-
> ▼ltalizîndu-1 ca sursă energetică, impunîndu-1, în același timp, ca pe un 
S important izvor de materii prime pentru industrie. Atît din perspectiva
< adincirii și extinderii studiului Iui — pe baza nivelului actual al științei
> și tehnicii de laborator — cit și din cea a numeroaselor ramuri econo-
< mice noi care-1 prelucrează sau folosesc, cărbunele rămîne o bogăție 
Z de seamă, menită unei valorificări economice superioare și unor utilizări 
y dintre cele mai diverse.
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Dr. A. M. BOYERCentrul de cercetări al industriei carbonifere — Franța
Sursă esențială de energie și obiect al preocupărilor unor savanți renumiți, cărbunele — „diamantul negru", cum i se mai spune — era totuși prea puțin cunoscut sub aspect științific în prima jumătate a acestui secol ; cercetările s-au intensificat începînd abia din anul 1950 în marile centre producătoare, iar azi ele s-au extins în numeroase alte țări. Creșterea numărului specialiștilor preocupați de studiul lui, regruparea acestora în mari și puternice laboratoare specializate, alături de folosirea sistematică a unor metode eficiente — de la analize chimice, spectrografice și infraroșu, ultraviolet și de masă, absorbție de gaz, difracția razelor X — pînă la metode din cele mai noi — rezonanța magnetică nucleară, cromatografia gaz-lichid — explică multe dintre progresele înregistrate. în consecință, deși nu se cunosc încă toate detaliile alcătuirii cărbunelui, ansamblul științific este atît de bine precizat, încît este puțin probabil să ne mai aștepte surprize prea mari în viitor.Cercetarea modernă a stabilit structura ultrafină a cărbunelui și a subliniat, totodată, strînsa înrudire a celor mai diferite zăcăminte de pe glob. Toți cărbunii se prezintă ca produși intermediari într-o evoluție geologică unitară, ce pornește de la ligniți tineri pînă la antraciți. Aceasta face ca prin simpla determinare a „vîr- stei* cărbunelui să se poată defini aproape întreg ansamblul proprietăților sale, oricare ar fi zăcământul de origine. Reacțiile cele mai studiate în prezent sînt : dizolvarea într-un solvent (procedeu de separare a substanței organice de materiile minerale, care ușurează reacțiile chimice ulterioare), hidrogenarea (ducînd la hidrocarburi aromatice și la fenoli), oxi- darea (producînd poliacizi utilizabili, de exemplu, în fabricarea rășinilor polieste- rice). Printre proprietățile cele mai frecvent determinate fizic se numără puterea de reflecție (definită prin fracțiunea^ de lumină incidență pe care o reflectă o probă, șlefuită), care permite să se stabilească cu suficientă precizie „vîrsta" cărbunelui, poziția sa în evoluția geologică șl, în cele din urmă, ansamblul calităților sale.Cercetări interesante oferă și utilizarea metodei microporozității, deoarece cărbunii, ca și cocsurile produse de ei, sînt străbătuți de o multitudine de canale fine, cu diametrul de 5—10 A — adică a mia parte dintr-un micron și a milioana parte dintr-un milimetru. Este o particularitate extrem de importantă în cadrul diferitelor reacții chimice, cum este* ga- zeificarea (ca o reacție dc suprafață între un gaz și un solid) care s-ar face mult mai lent dacă nu ar exista această micro- porozitate. Lărgirea controlată a porilor, printr-o „gazeificare parțială", duce la obținerea cărbunilor activi, ce pot fixa și reține în porii lor diferite substanțe de care vrem să scăpăm (gaze toxice în aer sau impuritățile cu gust dezagreabil din apa potabilă). Este numai una din aplicațiile de mare viitor ale cărbunilor, mai ales avînd în vedere însemnătatea crescîndă a luptei omenirii împotriva poluării mediului natural.Studiul comportării cărbunilor în timpul încălzirii, în absența aerului, a suscitat de asemenea un impresionant volum de cercetări, datorită importantei sale pentru fabricarea cocsului. Astfel, în acest domeniu au fost încercate în 

ultimii ani numeroase procedee moderne, ca filmarea la microscop a topirii granulelor de cărbune la temperatură, filmarea în raze X a unui cuptor de cocs.eurmă- rindu-se deplasarea zonei în care cărbunele trece în stare topită, analiza produselor volatile formate în timpul iradierii cu un fascicul de „laser" etc.Putem afirma că realizările au răsplătit în bună măsură efortul sporit depus. In Franța, de pildă, cărbunii din bazinul

Lorena, considerați înainte de război inutilizabili la cocsificare, au început să fie folosiți în acest scop din 1955—1960, în conținuturi ce depășesc 80 la sută în amestecuri, fără să diminueze calitatea cocsului și fără să se mărească prețul de cost al acestuia. De remarcat că multe din contribuțiile cele mai interesante le-am obținut cu aparate relativ simple, construite chiar de cercetători. în același timp, credem că remarcabila înrudire între structurile cărbunilor din principalele zăcăminte oferă numeroase avantaje, deoarece studii efectuate, de exemplu, pe cărbunii din Europa occidentală, unde producția este într-o puternică scădere, rămîn folositoare pentru mai buna cunoaștere și exploatare a zăcămintelor aflate în plină dezvoltare din alte țări.
CONCLUZII NOI 
DESPRE PRO
CESE MULTI

MILENARE

Prof. dr. A. LAHIRIDirectorul Institutului central de cercetări pentru combustibili din India
Cea mai importantă sursă de carbon în natură este cărbunele fosil, al cărui nivel de folosire depinde în primul rînd de stadiul său de evoluție. Astfel că, în afara studierii stării actuale a cărbunelui. 

cunoașterea originii și transformărilor sale multimilenare prezintă o deosebită importanță teoretică și practică. Metamor- fismul cărbunelui, ca proces geologic complex — reflectare a unui număr imens de procese, desfășurate în diferite perioade sau simultan, ale unui amestec organic eterogen rezultat din masa vegetală descompusă — presupunea de la bun început o mare diversitate a stărilor și proprietăților sale fizice, chimice și, implicit, variate teorii și ipoteze. în acest domeniu, cercetătorul încearcă să imite prin sinteze de laborator natura, dar complexitatea materialului genetic și a condițiiloi' de formare a cărbunelui au rămas, ca și în cazul țițeiului, neimitabile.Tehnica mai fructuoasă s-a dovedit a fi cea de elucidare a acestor procese prin studiul diferitelor „trepte de metamor- fism". Astfel, chimiștii și geologii, consi- derînd istoria îmbătrînirii din ce în ce mai avansate a depozitelor carbonifere ca pe o „încarbonizare" a cărbunilor și corelînd-o cu o serie de proprietăți legate de utilizarea practică a acestora, au conturat teoria „încarbonizării". Aceasta a fost enunțată în lanțul de evoluție turbă- cărbuni bruni-huilă-antracit, fiecare stadiu în formarea cărbunilor fiind marcat de proprietăți fizice și chimice distincte, cu posibilitatea de a folosi cărbunii, la fiecare treaptă de evoluție, pentru scopuri determinate,O primă etapă a metamorfismului este considerată a fi „diagenetică" și se desfășoară mai ales sub acțiunea agenților biologici și a condițiilor date ale mediului înconjurător — originea, creșterea și descompunerea turbei putînd fi observate chiar și în zilele noastre. Apoi, forțele biochimice fiind înlocuite cu forțe geo- chimice de metamorfism, combustibilii inferiori (material vegetal și cărbunii tineri) se transformă în combustibili comerciali, cu concentrații ridicate de carbon.Acum apar schirhbări mari și în aspectul cărbunilor ; devin striați cu benzi mate, alternate cu benzi lucioase, duri, transformările fiind însoțite tot timpul de eliminarea oxigenului, probabil sub formă de apă. în mod curios, conținutul de atomi de hidrogen raportat la atomii de carbon rămîne constant, deși 

proporția de oxigen este redusă mereu, pentru a ajunge la adevăratul „cărbune de piatră" — huila — cu aspect de „bucată solidă" ce nu se mai schimbă. Preocupați de elucidarea faptului că structura „striată" (de benzi lucioase și mate) apare într-un anumit stadiu al evoluției cărbunilor și aceste benzi se contopesc la un alt stadiu, mai avansat, cercetătorii au dovedit recent că aceasta corespunde schimbărilor chimice ce intervin, componentul mat („fuzinitul" sau „intertitul"), de pildă, dovedindu-se sărac în hidrogen.Pe această bază, noi am reușit să transformăm în laborator materiale lucioase, sticloase („vitriniticc") în materiale mate, eliminînd hidrogenul. Deși nu știm cu exactitate ce se întîmplă în aceste stadii, datele prezente sînt totuși importante pentru a putea folosi cărbunele exact în scopul pe care îl dorim.După cum se știe, azi componentele cărbunelui (unitățile organice, compușii complecși și întinși cu caracter aromatic și hidroaromatic) coexistă fără modificări și interacțiuni importante în concentrațiile cuprinse între 65 și 85 la sută carbon. Schimbările fizice rămîn însă impresionante, „gelul" inițial al turbei devine dur și casant, capătă luciu și, bineînțeles, prezintă o putere calorică din ce în ce mai mare, o dată cu eliminarea apei. Cel mai interesant stadiu de formare a cărbunelui, cu o deosebită importanță pentru omenire, este însă următorul, în cadrul căruia cărbunele depășește limita de 85 la sută carbon. Aici îsi fac apariția cărbunii eocsificabili, cărbunele căpătînd o nouă proprietate — aceea de a se „topi" — devenind „cocs", combustibilul și reducătorul dominant în metalurgie. Concomitent., el cîștigă mult în puterea sa calorifică, prin mărirea concentrației de carbon și eliminarea restului de oxigen. Este și stadiul la care cărbunele se deosebește cel mai mult de țiței. Treapta următoare, logic finală a metamorfismului, ar fi grafitul, dar „gelul" cristaloid nu pare să ajungă vreodată la starea cristalină, exceptînd unele condiții extreme de presiune și temperatură.

REAFIRMAREA
ENERGETICĂ A
CĂRBUNELUI
INFIRMĂ CON

CEPȚIILE „DE
CADENȚEI"

Prof. dr. docent I. BLUM 
Conf. dr. ing. I. ȘTEFĂNESCU Institutul politehnic din București

Rezervele de cărbune ale țării noastre, însumînd multe miliarde de tone, sînt reprezentate, în general, de cărbuni va- riați ca tip, însă de calitate slabă, ceea ce a impus o intensă preocupare științifică în acest domeniu, încă cu decenii în urmă. Cărbunii energetici, de exemplu, sînt în majoritatea lor ligniți cu cenușă și umiditate ridicată și arderea lor în termocentrale a impus studii îndelungate și complexe. Huilele de Valea Jiului au putut fi folosite la cocsificare numai după cercetări laborioase, începute încă înainte de al doilea război mondial și concretizate doar în anii noștri, acum 13 ani, prin construirea Uzinei cocsochimice de la C. S. Hunedoara. In prezent, această uzină produce cocs de calitate superioară din șarjă conținînd 50 la sută huile de 

gaz, ceea ce constituie o realizare de vîrf pe plan mondial. De asemenea, teoria privind capacitatea de brichctare fără liant a cărbunilor bruni — elaborată acum patru decenii de specialiștii români — a servit la explicarea științifică a acestui fenomen deosebit de interesant, ce stă Ia baza dezvoltării unei ample Industrii în întreaga lume, iar utilizarea cărbunilor necocsificabili la fabricarea cocsului metalurgic a impus oamenilor noștri de știință elaborarea unui proces tehnologic nou, original, prin care s-au putut produce cocsbrlchetc ce au fost utilizate în anumite proporții chiar în furnalele de mare capacitate.Alte priorități românești în știința cărbunilor sînt legate de punerea la punct a procesului de fluidizare pentru fabricarea semicocsului, proces care a fost finalizat în urmă cu 11 ani, în prima instalație industrială de acest fel din Europa.Creșterea continuă a producției de cărbune. perspectivele tehnico-economice ale valorificării lui superioare, ca și dificultățile legate de utilizarea cărbunilor inferiori au cerut lărgirea intensă a mijloacelor noastre de investigație științifică. Catedra de specialitate din Institutul politehnic București, secțiile de specialitate din cadrul Institutului de cercetări metalurgice și Institutului de cercetări miniere și-au însușit mijloacele cele mai moderne de cercetare și le-au pus în slujba acestui scop. Spectroscopie în infraroșu, sau în raze X, cercetare microscopică a modificărilor de structură, cromatografia și alte mijloace din cele mai moderne, precum și stații pilot și semiindustriale ce pot produce zeci de mii de tone pe an. sînt folosite în mod intens, pentru a păstra și cultiva în continuare tradițiile științifice ale școlii românești în acest domeniu. Totodată, la catedra de chimizare a combustibililor solizi a Institutului politehnic din Capitală se desfășoară ample cercetări fundamentale privind structura căr

bunilor tineri din țara noastră, procesul pirogenetic de descompunere, clasificarea cărbunilor.Asigurarea în viitor a cărbunelui defu- mat — care arde fără fum — pentru populație, a cocsului metalurgic necesar furnalelor cu volum de mii de metri cubi de la Combinatul siderurgic Galați, sau a cocsului mărunt pentru aglomerarea minereului de fier, cere cercetări intense cu mijloace moderne, cu mobilizarea în acest scop a celor mai valoroase cadre de cercetători, proiectanți și oameni de exploatare. Iar perspectivele mai îndepărtate impun însușirea bazei științifice și tehnologice de transformare a cărbunilor în combustibili lichizi sau gaze de mare putere calorică, precum și studii ample de desulfurare a lor sau a gazelor rezultate prin arderea lor. In același timp, ca și în multe alte ocazii, tehnologiile puse la punct în domeniul valorificării cărbunilor se extind și în alte domenii, ca de exemplu în industria de valorificare a produselor petroliere. Astfel, procedeul românesc de fabricare a cocsului- brichete din cărbuni necocsificabili a fost extins în ultimii (ini la fabricarea materiilor prime pentru industria materialelor cărbunoase și s-a ajuns acolo încît produsul realizat, cocsul brichete cu conținut redus de cenușă și sulf, să poată concura cu succes cocsul de petrol calcinat, atît la consumul intern, cît și pe piața mondială.Continuînd tradiția de peste 100 de ani în domeniul chimizării cărbunilor și a șisturilor bituminoase, tendință cultivată prin realizările și prioritățile obținute în acest domeniu de către oamenii noștri de știință, în momentul de față se pregătesc cadrele și condițiile pentru atacarea problemelor valorificării prin mijloace moderne a cărbunilor, chiar pe calea obținerii de produse gazoase și lichide din cărbune. Aceasta cu atît mai mult, cu cît trebuie să ținem seama de faptul că în anii următori și în deceniul care urmează producția de cărbune a țării noastre se va tripla, în timp ce producția de țiței va crește doar în ritm lent.E necesar deci să se intensifice cercetările pentru valorificarea superioară a produselor chimice obținute la cocsificare și mai ales la semicocsificare, ca o cale de obținere, cu o rentabilitate superioară, a produselor respective și de extindere a bazei de combustibili lichizi s țării noastre. In aceeași ordine de idei, apare necesară valorificarea pe cale chimică a șisturilor bituminoase din Banat, în loc de arderea lor directă în termocentrală. Căci cărbunele care este un combustibil valoros cînd este ars cu randament energetic superior, este concomitent și o materie primă prețioasă, ce poate fi utilizată cu succes la lărgirea bazei de resurse a industriei chimice.
MATERIE PRIMĂ 
ESENȚIALĂ A 
CHIMIEI MO

DERNE

Prof. dr. ing. 
Stanislav LANDAmembru al Academiei cehoslovace de științe

Punctele de vedere pesimiste și pline de îndoială cu privire la viitorul cărbunelui sînt insuficient fundamentate, deoarece chiar dacă energia produsă din cărbune va scădea, în valori relative, față de energia obținută din țiței sau alte diferite surse, în valori absolute cantitatea de cărbune exploatată va crește. M. E. Spaghet, directorul concernului „Royal Dutch Schell", presupune că maximul producției și consumului de țiței va fi atins în 1990, iar alt specialist în problema țițeiului, E. Schieweck, apreciază că rezervele diferiților combustibili fosili, în afară de cărbune, nu pot asigura consumul pe o perioadă mai lungă de 50 de ani. Din această cauză, în S.U.A. — unde companii petroliere cumpără de pe acum multe bazine carbonifere — și în statele industriale ale Europei occidentale, în anii de după război s-a dat o atenție deosebită cercetărilor fundamentale în domeniul cărbunelui și mai ales acelora privind utilizarea cărbunelui în industria chimică. înființarea Oficiului cercetării cărbunelui în 1960 în S.U.A. a făcut ca interesul pentru cercetările ce urmăresc în prezent găsirea unor noi posibilități economice de folosire a cărbunelui să crească. S-a ajuns astfel Ia succese deosebite, în ceea ce privește conversia cărbunelui în carburanți lichizi, proiectul cel mai avansat fiind dezvoltat de „Consolidation Coal Pittsburgh", care a ajuns să construiască o statie-nilot în acest sens, în timpul record de un an.Cărbunele poate să concureze cu succes țițeiul nu numai în domeniul carburanților pentru motoare, ci și în cel al gazelor naturale folosite la încălzit sau în scopuri chimice. Pe plan mondial s-a elaborat o metodă de gazeificare hidroge- nantă a cărbunelui fără utilizarea oxigenului. care de obicei scumpește acest procedeu. O altă metodă constă în gazeifica- rea cărbunilor bruni folosindu-se pentru eliminarea bioxidului de carbon dolomită, care este regenerată în mod continuu. O uzină care produce circa 1 milion ms de gaz pe zi realizează un preț de 10—30 cenți pentru milionul de unități calorice B.T.U.O altă posibilitate de utilizare ca materie primă a cărbunilor, în care aceștia pot concura cu succes țițeiul, este folosirea plasmei. O serie întreagă de lucrări publicate în ultima veme în d’ferite țări arată că această cale este deosebit de promițătoare. Astfel, în experiențele efectuate la Pittsburg cu plasmă de argon Ia temperaturi de 3 000—12 000°C, s-a obținut aproximativ 15 la sută acetilena. Cu o plasmă' de hidrogen-argon este de așteptat realizarea unui randament de peste 40 la sută, fată de cărbunele introdus în reacție.In laboratoarele Asociației britanice de cercetări privind utilizarea cărbunelui au fost rezolvate problemele transformării cărbunelui în produse chimice simple, ca acetilena și acidul clorhidric. în acest scop, au fost folosite arzătoare-reactoare cu temperaturi de 4 000—12 000°C sau unități cu plasmă stabilizată și temperaturi de 6 000—7 000°C. Pe această cale s-a descoperit că se poate transforma cărbunele în materii prime deosebit de importante fără carbonizare, chiar dacă trebuie să fie mai întîi rezolvate dificultățile menținerii particulelor de carbon în arc.Aplicațiile plasmei trebuie să fie privite ca o sursă potențială de obținere a hidro

genului atomic, oxigenului șl azotului pentru hidrogenarea cărbunelui și oxidarea hidrocarburilor Ia produse petrochimice (de exemplu, acid acetic) șl pentru legarea azotului în producerea îngrășămintelor artificiale. Diferite firme au și acordat licențe pentru aplicații în chimie și metalurgie a brevetelor lor privind folosirea plasmei.
DIN CĂRBUNE- 
DE LA ALI
MENTE LA 
MASEPLASTICE

Ing. I. BARBUșef de secjie la Institutul de cercetări metalurgice
In condițiile avîntului puternic al petrochimiei șl al chimiei gazului metan, marile societăți carbonifere, intensificînd cercetările de valorificare a cărbunilor, au recurs la mijloacele de investigație cele mai moderne, pentru desohiderea unor noi căi de chimizare șl valorificare economic competitivă a cărbunelui, a unei noi pagini în istoria carbochimiei. Institute de prestigiu ca British Coal Utilisation Research Association (B.C.U.R.A.) din Anglia, Bergbau-Forschung din R.F.G., Cer- char din Franța, Oficiul cărbunilor din S.U.A. au extins atît cercetările fundamentale cît și cercetările aplicative. în U.R.S.S., atît la Institutul de combustibili solizi (I.G.I.) din Moscova, cît și la Institutul ucrainean pentru chimizarea cărbunilor (U.H.U.N.) din Harkov, precum și la catedrele de specialitate, au fost efectuate o seamă de lucrări pentru a asigura baza tehnică și tehnologică a unei valorificări superioare a cărbunilor. In toate aceste lucrări, pornite pe baze noi și utilizînd metode ultramoderne, se urmărește realizarea unui vast program, începînd cu cercetările fundamentale și terminînd cu aplicarea industrială.In același timp, marile societăți petroliere, care iau în considerare în calculele lor de perspectivă epuizarea mai rapidă a zăcămintelor de țiței, decît a celor de cărbune, au atacat, cu mijloace tehnice apropiate și aplicate în industria petrochimică, problema obținerii unor produse valoroase direct din cărbune. O cale eficientă este producerea de gaze cu putere calorică ridicată și de produse lichice, carburanți pentru automobile, prin ga—, zeificarea la presiune înaltă, cu hidro-' genarea concomitentă a cărbunilor, sau chiar hidrogenarea directă și hidrocraca- rea, cu obținerea directă a benzinei cu o cifră octanică de 95.O altă serie de lucrări permite transfor- . marea, prin conversiune biologică, cu ajutorul microorganismelor, a parafinelor" normale în alumină, pornind fie de la gaze naturale, fie de la gaz metan obținut din cărbune. Această cale va permite. în perspectivă, producerea proteinelor necesare pentru hrana oamenilor și animalelor domestice, folosind ca bază a alimentației resurse „minerale", în loc de a folosi produsele vegetale și animale ale solului sau ale mărilor. Transformarea parafinelor normale în proteine a fost realizată aproape la scară de producție industrială. După un studiu îndelungat, s-a dovedit că unele microorganisme pot să transforme gazele naturale în produse alimentare. Mai mult de 50 la sută din produsul obținut din metan reprezintă proteine, 42 la sută hidrati de carbon /i. produsul mai conține și anumite vitamine, mai ales vitamina B. Autorii consideră gazul metan mult mai ușor utilizabil pentru sinteza produselor alimentare decît diferite fracțiuni de țiței, deoarece separarea produsului obținut de materia primă netransformată e mult mai ușoară. Grupul de cercetări și dezvoltare a lui Esso, în colaborare cu firma Nestle Alimentarea, a pornit la construirea unor instalații pilot, pentru obținerea unor proteine-Comestibile la preturi competitive, din conversia parafinelor normale.Tendința mondială, dominantă astăzi, este de a compensa creșterea continuă a prețului de cost al țițeiului extras, folosind și valoriflcînd în perspectivă atît rezultatele cercetărilor aprofundate efectuate în domeniul cărbunelui, cît și zestrea de tehnologie și de investiții realizată în industria petrochimică, la dezvoltarea carbochimiei. Pentru realizarea acestor obiective, pe plan mondial . s-a trecut la intensificarea cercetărilor de laborator, pilot și chiar a lucrărilor industriale, pentru valorificarea superioară a cărbunelui. Acest fenomen, coroborat cu scăderea continuă a prețului de cost al cărbunelui extras, face ca printr-o exploatare rațională, puternic mecanizată a zăcămintelor de cărbune, să se poată ajunge la realizarea unui preț de cost de circa 4 dolari/tonă In aceste condiții prețul de cost al gazului obținut din cărbune sau al energiei electrice produse ajunge la același nivel cu cheltuielile de obținere a gazului natural, respectiv a prețului unui kilowat/oră produs în hidrocentrală.în același timp, cărbunele își „recîștigă* o serie întreagă de domenii de utilizare de unde, la un moment dat, părea a fi „detronat" prin utilizarea ca materie primă a țițeiului și a gazului. Un singur exemplu, dar elocvent : fabricarea acetile- nei. In atmosfera succeselor realizate imediat după 1950 de petrochimie și prin transformarea gazului metan s-a pus problema producerii acetilenei nu din carbid, adică din cocs și piatră de var, ci prin conversia (transformarea unui gaz în alt gaz) gazului metan. S-au cheltuit suma mari și multe forțe de cercetare și proiectare pentru punerea în practică a acestei tehnologii, deoarece acetilena este o materie prință de bază pentru fabricarea unei mulțimi de mase plastice din familia polivinililor și a altor materiale de largă utilizare.$i iată că, în ultima vreme, pe plan mondial s-a reluat, ca fiind mai eficientă, metoda fabricării acetilenei din carbid. Inscriindu-ne și noi în orbita acestei rezolvări optime. ni se pune problema fabricării unui cocs nou, mai reactiv și cu o rezistivitate electrică mai ridicată, care să permită obținerea carbidului în condiții tehnico-economice cît mai bune. în această situație, întreaga serie de produse chimice, mase plastice și multe altele, produse din țiței sau gak metan, se obțin mai ieftin și mai economie din cărbune și din derivatele sale. A- mintim că aparatele cele mai moderne, reactoarele care rezistă la acțiunea corozivă a acizilor celor mai pu-f, ternici se construiesc tot din material* cărbunoase, produse grafitizate.

Pagină realizată die
Teodor CAZACU
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Plecarea delegației
Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste 

România in Tunisia
Marți la" amiază a părăsit Capi

tala delegația Marii Adunării Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, care, împreună cu soția, ur
mează să facă o vizită în Tunisia, 
la invitația Adunării Naționale 
Tunisiene'.

Delegația este alcătuită din Ște
fan Bîrlea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, secretar al Comisiei 
pentru cultură și învățămînt a 
M.A.N, Ștefan Milcu, vicepreședin
te al Academiei, președintele Co
misiei pentru sănătate, prevederi 
și asigurări sociale a M.A.N.; Tra
ian Ionașcu, membru corespondent 
al Academiei, președintele Comi
siei juridice a M.A.N., Petre Nico- 
lae, primarul municipiului Con

stanța, membru al Comisiei econo- 
mico-financiare a M.A.N., prof, 
univ. dr. Ion Pop D. Popa, prorec
tor al Inștitutului de medicină și 
farmacie din Tg. Mureș.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de a- 
cad. Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Necula, Mia Groza, vicepreședinți 
ai M.A.N., Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Petre 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, prof. univ. Stan
ei u Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, președinți ai 
unor comisii permanente ale 
M.A.N., deputați, funcționari supe
riori ai MA.N. și Ministerului A- 
facerilor Externe.

(Agerpres)

l

OLIMPIADA ’68
Admirabilul Tricolorul românesc

(Urmare din pag. I)

Viscopoleanu

de lolanda BALAȘ maestro emerită a sportului, recordmană mondială și olimpică

la Ciudad de Mexico

Simboluri noi
la Stara Zagora

Sosirea ministrului 

comerțului exterior 

al R.S. Cehoslovace
Marți la amiază a sosit în Capitală ministrul comerțului exterior al R.S. Cehoslovace, Vaclav Vales, care va face o vizită în țara noastră. Pe aeroportul Băneasa, ministrul cehoslovac a fost întîmpinat de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, precum si de Karel Kurka, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București.

-kMinistrul comerțului exterior. Gheorghe Cioară, a avut marți după amiază o întrevedere cu ministrul comerțului exterior al R. S. Cehoslovace. Vaclav Vales. La întrevedere a participat Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și Karel Kurka, ambasadorul R. S. Cehoslovace la

Sosirea in Capitală 
a doamnei 

Farideh DibaMarți seara a sosit în Capitală doamna Farideh Diba, vicepreședintă a Organizației femeilor din Iran, mama Maiestății Sale Imperiale Farah, care, la invitația Consiliului Național al Femeilor, va face o vizită prietenească în țara noastră.Doamna Farideh Diba este însoțită de reprezentante ale conducerii Organizației femeilor din Iran, de membri ai Societății leului și soarelui roșu, Comisiei de binefacere „Farah Pahlavi", Asociației iraniene pentru protecția copiilor.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național' al Femeilor, Anton Moisescu,- președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, Petru ' Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membre ale Comitetului Executiv al Consiliului Național al Femeilor, reprezentanți ai Societății de Cruce Roșie.București. In aceeași zi. Gheorghe Cioară a oferit în cinstea oaspetelui Au fost de ambasadorul cu soția, și față S. H. V. Sanandaji, Iranului la București, țnembri ai ambasadei.un dineu.
««CUM» iidffil.'tocP f »

sif —n» Jș Mafașov Meaxifto-ttr fecTot'» T ■ ‘ *
avT’ .foinsry» rdW-vș ți

(Agerpres)
GALA FILMULUI DIN R. S. CEHOSLOVACĂ

A învins Viorica ! Vestea ex
cepționalei ei comportări la 
competiția supremă a atletismu
lui mondial mă copleșește pur 
și simplu. Resimt o bucurie ase
mănătoare cu cea pe care am a- 
vut-o în victoriile mele trecute. 
Poate chiar mai mare. Succesul 
ei — succes de prestigiu pentru însuși sportul românesc — în
cununează. o activitate prodi
gioasă, o activitate de ani și ani, 
timp în care fosta mea colegii 
de antrenament, prietena mea, 
n-a precupețit nimic în lupta cu 
vicisitudinile caracteristice une
ori antrenamentelor. Această 
fată harnică, modestă, pasionată 
a renunțat și știe să renunțe la 
multe; cînd e vorba însă de 
sport, de atletism, de proba ei atît de îndrăgită — săritura în 
lungime.— își dă întreaga ființă, nu-și menajează forțele.

Cu gîndul la Olimpiada mexicană, cu gîndul la posibilita
tea de a urca pe podiumul o- 
noarei, și-a impus sieși un re
gim seuer ăe antrenament, as
pru chiar. Aceste antrenamente 
de mare intensitate, cu zeci de 
kilometri de fugă, care pretind 
un efort serios, o rezistență fi
zică solidă, nu puteau și nu pot fi posibile decît în condițiile u- nui regim de «iată riguros în
tocmit, riguros respectat. Numai 
cine o cunoaște de aproape știe 
cu cit stoicism și-a însușit rigo
rile vieții sportive.

Era imposibil, nu se putea ca 
o astfel de sportivă — sportivă 
adevărată — să nu aibă, să
nu-și vadă încoronate eforturi
le, străduințele, pasiunea și
dragostea pentru atletism. Su
prema realizare s-a oficiat luni 
seara la Mexico, acolo, în în
cleștarea ce o presupune con
fruntarea directă, a celor mai 
bune, mai redutabile forțe re- 

: unite ale sportului lumii. Este o 
victorie, o medalie de aur nu 
numai pentru excelentul ei re
cord, ci:iSi pentru rîvnă, pentru 
conștiinciozitate.

Te felicit Viorica, te felicităm 
din toată inima !

Felicitări sincere și ție, Mi
haela Peneș, pentru splendida ta 
„suliță de argint" !

aparent. Dar cu atît mai distrugător. La ora aceasta, chiar mai înainte, ați aflat cum sînt așezate valorile în ierarhia olimpică a probei de săritură în lungime-femei.Ca valoare absolută, recordul atletei noastre reprezintă o performantă remarcabilă, Or, dacă se are în vedere și faptul că în această probă de extremă finețe, cîștigarea unui centimetru sau doi se obțin prin multă, prin foarte multă muncă, cei 6 centimetri peste recordul mondial oficial reprezintă un admirabil, atestă o capacitate din comun.Două sau trei secunde au elanul pe pista de tartan și săritura propriu-zisă. Dar aceste cîteva secunde ascund și cuprind în ele zeci de mii de ore de pregătire, de trudă și efort, de antrenamente făcute cu conștiinciozitate și cu dăruire de sine. Atleta noastră s-a făcut cunoscută încă de la începutul activității sale sportive prin conștiinciozitate și modestie, prin pasiune și perseverență, printr-o mare seriozitate și sobrietate. Sînt calități pe care, după cum se vede, sportul știe să le răsplătească. Fără îndoială că dacă alți sportivi (și mă gîndesc la fotbaliști, la voleibaliști, la .poloiști) ar fi dat dovadă în egală măsură de aceste calități — și ei ar fi fost aici și ar fi putut eventual să ne aducă satisfacție precum Viorica Viscopoleanu. Noua noastră campioană olimpică este recordmană, este medaliată ou aur — dar este și un exemplu și un învățămînt pentru ceilalți sportivi romani.Cînd în vasta arenă au răsunat a- cordurile cunoscute și atît de scumpe nouă, ale imnului României socialiste, cînd spre cerul senin al Mexicului, pe cel mai înalt catarg s-a ridicat steagul roșu, galben și albastru, cînd atleta noastră se afla pe podiumul de onoare, pe treapta lui cea mai înaltă, am văzut în privirile ei îndreptățită satisfacție a realizării telului suprem, forța care i-a mobilizat cu înverșunare și neînduplecare fiecare fibră musculară, dorința de a reprezenta culorile țării cu mare cinste.Un al doilea succes remarcabil, a doua oară cînd steagul nostru tricolor s-a înălțat pe catarg, ni l-a dăruit Mihaela Peneș. La Tokio, cînd a cîștigat „aurul", multi au spus că e o întîmplare, o „ilustră necunoscută", că și în acest sport există accidente... Or, în patru ani ea reușește. o dublă performanță — și să cistige , medalia de argint ..acum Ia Mexico, și să confirme succesul de Ia Tokio. Prin aceasta, Mihaela Peneș se consacră definitiv printre fruntașele mondiale ale aruncătoarelor de suliță. Deși vizibil mîhnită că nu a reușit din nou izbînda

lucru ieșitădurat

la Tokio, ea merită felicitări din toată inima.Ziarele mexicane au publicat ieri ample reportaje despre performanțele realizate de către sportivii angajați în marea întrecere olimpică. Printre eroii celei de-a doua zi a J.O. se află, bineînțeles, — și o constatăm cu o satisfacție greu de realizat la întreaga ei amplitudine de către cei de acasă — și cele două sportive românce, medaliate luni : Viorica Viscopoleanu și Mihaela Peneș. Spuneam greu de realizat de către cei de acasă, pentru că numai aici, unde se află elita sportului din întreaga lume, din țări de opt sau de zece ori mai mare decît a noastră, ai întreaga măsură a unei asemenea victorii, a integrării în cea mai aleasă societate a sportului mondial.„El Heraldo de Mexico", de pildă, publică fotografia Vioricăi Viscopoleanu în momentul în care i se de- cernează medalia de aur și ramura de măslin din pădurea sfîntă a lui Zeus (dar al comitetului olimpic din Grecia). Iar reportajul despre săritura la lungime femei este intitulat cu litere de o șchioapă : „La rumana Viorica Viscopoleanu batio la marca olimpica y mundial en salto de longitud".Acest „Estadio’68", cu înfățișarea Iui ciudată, ca un fel de enormă barcă din fier șl beton, părea să capete tangaj (deși este înfipt în cea mai dură rocă) și atunci cînd, Ia capătul acelui mare spectacol de viteză care a fost finala la 100 m plat- bărbați, pe uriașa tabelă electronică de informare — peste 30 de metri lungime, 10 m lățime — a apărut timpul cîștigătorului. Hines a plecat ca o rachetă, cursa pe tartanul roșu și elastic a fost ca o halucinație și „amerizarea" s-a produs după 9,9 sec ! A fost așadar cea mai scurtă cursă pe suta de metri din istoria milenară a Jocurilor Olimpice.Ce frumos este Mexicul în timpul fiestei olimpice I
Carnet

olimpic
H Matson j jAdio,

note de drum din R. P. Bulgaria

Bsroe, Ulpia Augusta Traiana, Ve-reea, Borui, Eski, Za- gra. Iată doar din denumirile | re le-a purtat din cele mai orașe bulgare, care
cîteva pe ca- unul vechi , fie- semnificînd o pagină din existența lui milenară. “ peea așezării de traci încă colele VI—V distrusă din de trei ori în decurkul vremurilor de restriște de altă dată și reclădită tot de atîtea ori e mai mult decît captivantă. Amprenta prezentului se impune, totuși, cu precădere atenției vizitatorului. Căci în anii construcției socialiste, în orașul acesta, cu o climă dulce unde înflorește iasomia, cresc cedrul de Liban și chiparosul, se scriu filele istorii.Stara acum 120 000 de locui- față de 44 000 în imediat următori

vor- des- care ulti-Epo- durate în se- î.e.n., temelii

unei noiZagora aproxima-

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a proclamării statului independent cehoslovac, marți seara a avut loc la cinematograful „Republica" din Capitală un spectacol de gală cu filmul „Vară capricioasă", cu care s-au deschis zilele filmului cehoslovac.Luînd cuvîntul, regizorul Ion Po- pescu-Gopo a prezentat delegația de cineaști cehoslovaci și filmul, distins cu numeroase premii internaționale.Din partea cehoslovacă au mulțu- mif-vrganizatorilor Jiri Valența, secretarul Uniunii cineaștilor din Cehoslovacia, și actorul Rudolf Hru- sinsky.

La spectacol au participat Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură șl Artă, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Vasile Șan- dru, adjunct al ministrului afacerilor externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.A fost prezent Karel Kurka, amba- basadorul Republicii Socialiste Cehoslovace în România, membri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, atașați culturali și de presă. (Agerpres)
Cronica zilei

SEMNAREA UNUI PROTOCOL 
PRIVIND DEZVOLTAREA 

COOPERĂRII 
ROMANO-INDIENE 

ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR NAVALEMarți la Ministerul Comerțului Exterior au avut loc convorbirile finale între delegația română, condusă de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, și delegația indiană, condusă de V. K. R. V. Rao, ministrul transporturilor și navigației din India. Conducătorii celor două delegații au semnat un protocol privind dezvoltarea cooperării româno-indiene în domeniul construcțiilor navale. La semnarea protocolului au fost de față membrii celor două delegații, precum și Amrik Singh Metha, ambasadorul Indiei la București.

basadorul Marii Britanii la București.
★Marți la amiază, la librăria „Mihail Eminescu" din Capitală s-a deschis „Expoziția cărții" editurilor A- cademiilor de științe cehoslovacă și slovacă, care cuprinde circa 400 de volume din diferite domenii ale științei și tehnicii. Au luat cuvîntul acad. Alexandru Graur, director general al Editurii Academiei Republicii Socialiste România, șl Irina Miha- lidesova. director al Editurii Academiei de Științe Slovace. La deschiderea expoziției, la care au participat numeroși oameni de știință și cultură, au fost de față Karel Kurka, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

sionant

Medaliatele olimpice la săritura în lungime. In mijloc — Viorica Vis- copoleanu, medalia de aur. (Telefoto Agerpres)

atletismului"Recordmanul mondial al probei de aruncare a greutății, americanul Randy Matson, a confirmat toate pronosticurile cucerind medalia de aur cu o aruncare de 20,54 m din prima încercare. El l-a întrecut cu 42 cm pe compatriotul său George Woods. în ciuda faptului că a concurat ușor accidentat, recordmanul european al probei, sovieticul Eduard Gușcin, a intrat în posesia medaliei de bronz.Randy Matson (23 de ani), primul atlet care a depășit zidul celor 21 m la 30 aprilie 1965, este un colos care măsoară 2 m și are o greutate de 114 kg. A devenit recordman mondial la 9 aprilie 1965. Ulterior el a corectat propriul său record mondial pe care l-a adus acum un an la 2.1,78 m. în baza unui contract încheiat cu un club de fotbal american, Matson va părăsi după Olimpiada din Mexic activitatea competițio- nală atletică.
S Un finiș im pre

are tiv tori, anii eliberării — ne spune ing. Boiu Boev, vicepreședinte al sfatului popular orășenesc. Ați văzut orașul ? Propriu-zis tot ce e nou s-a zidit o dată cu începuturile combinatului chimic din preajmă. Populația a crescut rapid și a creat mari probleme în ce privește necesarul de locuințe, probleme pe care ne propunem să le rezolvăm definitiv pînă în jurul anilor 1980. Promovăm metodele rapide, industriale de construcție, în acest scop s-a creat și o „uzină de case' cu o capacitate de producție de 1 000 apartamente pe an, avînd perspectiva de a ajunge la o producție anuală de 1 500 apartamente. Statul sprijină popu-

lația în asigurarea de locuințe acordînd împrumuturi rambursabile în 20 de ani.Inginerul Boev bește pasionat pre „noul oraș a fost- înălțat înmii opt ani' — parte a efortului constructiv desfășurat în Bulgaria, în anii puterii populare. A- cest vioi și spiritual e unul și inginerii care construit ceput' de locuințe, blocurile cu o policromie ce se armonizează cu peisajul dominant verde al împrejurimilor, al străzilor croite în perspectiva unei urbanistici contemporane. în același stil urbanistic se încheagă noua clădire a O- perei și teatrului din localitate, proiectată a fi dată în folosință în 19B9, cu o capacitate de 1 000 de locuri și moderne instalații de acustică, complexul poligrafic, sediul sfatului popular, un nou hotel și alte construcții de interes social- cultural.Stara dezvoltă i evoluției cetăți a bulgare, care asigură o treime din producția de îngrășăminte chimice azo- toase a țării. Uzina de fibre sintetice ce se contruiește în prezent ca urmare a lărgirii combinatului va determing creșterea considerabilă a contribuției pe care o a- duce această importantă verigă a Jndus- triei bulgare la prg- ductia chimică aflată sub semnul unei rapide dezvoltări. După cum am fost informat; în ce privește îngră- șămintele chimice s-a prevăzut ca pînă în 1970 în toate uzinele

om tînăr.din aihitecții au „de la în- ansamblurile

Zagora se ca reflex al unei mari t industriei

bulgare să se realizeze 1 200 000 tone a- nual. Numai combinatul de la Viața, inaugurat recent, va da anual 250 000 tone amoniac și 600 000 tone carbamid.Evident, dezvoltarea industriei chimice constituie un pilon al programului amplu de chimizare a agriculturii elaborat de partid, menit să amplifice caracterul intensiv al producției agricole. O- biectivele generale ale dezvoltării acestei ramuri moderne a industriei bulgare depășesc însă acest scop. Datorită intrării în funcțiune a u- nor importante o- biective noi și a lărgirii celor existente, industria chimică va înregistra în ansamblu o creștere importantă. După cum.s-a anunțat, concomitent cu dezvoltarea combinatelor de îngrășăminte chimice despre care aminteam, ca și a altora, la Burgas se extinde combinatul petrochimic, la Varna s-a creat o u- zină de sodă calcinată, la Iambol se construiește o uzină de fibre po- liesterice, la Vidin o întreprindere de fibre poliamidice, iar la Svistov una ce va produce celuloză.Și încă un fapt. Descoperirea în ultimul timp în zona Zagora a unor importante rezerve de lignit, folosit drept combustibil la complexul energetic „Marița-est', are și va avea, desigur, în viitor, un plus de in-
Stara Zagora o un simbol de tinerețe, un rod al construcției socialiste în țara vecină și prietenă.

Al. POPESCU

DE PRETUTINDENI
Pe urmele primilor

cercetători ai Arcticii

pietrei. Experții vor studia mijloacele 
pentru păstrarea acestui monument 
inestimabil al civilizației antice.

PLECAREA PREȘEDINTELUI 
FRONTULUI DE ELIBERARE 

DIN MOZAMBICMarți a părăsit Capitala Eduardo Mondlane, președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, care a făcut o vizită de prietenie în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de tovarășii Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Octav Livezeanu,_ vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.
★La ambasada R. P. Bulgaria a avut loc marți la amiază o întîlnire tovărășească organizată cu prilejul vizitei în tara noastră a ministrului justiției al R. P. Bulgaria, Svetla Daskalova. La întîlnire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, au participat Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Augustin Alexa, procuror general al Republicii Socialiste România, Emi- lian Nucescu. președintele Tribunalului Suprem, Vasile Sandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, numeroși juriști. *Marți dimineața, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, a avut o întrevedere cu lordul W. B. D. Brown, ministru de stat Ia Ministerul Comerțului al Marii Britanii, care face o vizită în țara noastră cu prilejul organizării la București 

a Expoziției industriale britanice. A participat Sir John Chadwick, am

Simpozionul: „Aplicațiile 
sistemului informațional 
în economie"Marți s-a deschis în sala mică a Palatului simpozionul „Aplicațiile sistemului informațional în economie", organizat de Asociația oamenilor de știință din România. în cadrul lucrărilor vor fi dezbătute probleme privind cercetarea operațională în economie și algoritmizarea proceselor economice, aplicațiile sistemului informațional în planificare, în conducerea științifică a întreprinderilor, în sistemul bancar-financiar, in sistemul de aprovizionare și desfacere etc.La sampozion participă numeroși specialiști români precum și invitați din 14 țări.Cu prilejul deschiderii acestei manifestări științifice au luat cuvîntul Cornel Penescu, membru corespondent al Academiei, secretar general al Asociației oamenilor de știință, prof. dr. Constantin Ionescu. vicepreședinte al Consiliului Economic, și acad. Nicolae Teodorescu. membru in Biroul Executiv al Consiliului Național al Cercetării Științifice.(Agerpres)

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

— Primii campioni olimpici în cadrul întrecerilor 
de ciclism : sportivii olandezi Den Hertog, Krekels, 
Pjnen și Zoetemelk, învingători în proba de 100 km 
contratimp pe echipe. Timpul: 2h 7'49"06/100. Me
dalia de argint a revenit echipei Suediei alcătuită 
din cei patru frați Petterson (Gosia, Erik, Sture și 
Toma) care a realizat performanța de 2h 9'26"60/100. 
Selecționata Italiei (Marcelii, Bramucci, Simo- 
netti, Vianelli) a cucerit medalia de bronz, cu 
2h 10'18'74/100.

— Floretiștii Drîmbă, Mureșan și Țiu au avut 
o comportare bună, reușind să se claseze pe primul 
ioc în seriile la care au participat.

— în limitele categoriei pană, pugilistul nostru 
Aurel Simion l-a învins la puncte pe Santamaria 
(Nicaragua).

— Campion olimpic la 400 m garduri este engle
zul Remery, cu 48"1 - nou record mondial și olimpic. 
Medalie de argint: Hennige (R.F.G.) 49" ; medalie de 
bronz : Sherwood (Anglia) 49".

— Australianul Doubell a cîștigat titlul olimpic 
la 800 m plat în 1'44"3 - record mondial egalat.

— Campion olimpic la aruncarea discului : Oer
ter (S.U.A.) 64,78 m - nou record olimpic.

— lin nou record mondial și olimpic a stabilit 
Tyus (S.U.A.) în finala probei de î 00 m plat: 11".

— La Xochimilco s-au desfășurat recalificările în 
probele de canotaj academic. Eugen Petrache (în 
proba de schif simplu) și echipajul român de schif 4 
fără cîrmaci au ratat calificarea în finală.

Cînd umbrele înserării începuseră să coboare, pe stadionul olimpic și-au făcut apariția cei care cu o oră și jumătate înainte luaseră startul în dificila probă de 20 km marș. Primul a pătruns pe pista de tartan sovieticul Golubnicii, urmărit ea o umbră de mexicanul Jose Pedraza Zuniga. Sosirea a avut dinamismul finișului dintr-o cursă, de sprint, provocînd entuziasmul delirant al tribunelor. Deși încurajat frenetic de înfocații suporteri mexicani, Zuniga, cu toate eforturile depuse, nu a reușit să-1 depășească pe mărșăluitorul sovietic, care a trecut primul linia de sosire fiind cronometrat în lh33’58“4/10. O comportare onorabilă a avut atletul român Leonida Caraiosifoglu. clasat pe locul 9 din 41 de concurenți. El a fost marcat cu timpul de lh37’07“6/10.Vladimir Golubnicii este în vîrstă de 32 de ani și practică atletismul din 1953. fiind mai întîi alergător de fond. El a fost campion al J.O. de la Roma și a cucerit medalia de bronz la J.O. de la Tokio.
B Doi frați pe po

diurnCea de-a doua medalie de aur » concursului de haltere a fost atribuită japonezului Yoshinobu Miyake, (categoria pană), care la totalul celor trei stiluri a obținut performanța de 392,500 kg. Campion olimpic și la Jocurile Olimpice de la Tokio, Miyake a realizat o victorie ușoară, între- cîndu-1 cu 5 kg pe cel de al doilea clasat, sovieticul Dito Șanidze. Medalia de bronz a revenit fratelui învingătorului, Miyake Yoshiyuki.Campionul olimpic la categoria pană, în vîrstă de 29 de ani, și-a început activitatea competițională internațională încă de la vîrstă de 17 ani. EI a participat și la J.O. de Ia Roma — 1960.
® Pugiliștii noștri

in ringAntoniu și Covaci,După treia victorie a boxerilor noștri de la începerea turneului olimpic a fost obținută de Constantin Ciucă (categ. muscă). învingător la puncte în fața ■marocanului Hilmari. în turul următor, Ion Covaci îl va întîlni pe italianul Bentini.

Drumul străbătut de primii cerce
tători ai Arcticii, de-a lungul țărmu
lui Oceanului Înghețat de nord, a fost 
reeditat de doi tineri sovietici, un 
ziarist și un inginer, care au străbătut 
ruta de mai sus, de 18 000 km, în 
sănii trase de reni și clini. Această 
călătorie, care a început în urmă cu 
șase luni, din localitatea Arhanghelsk, 
s-a încheiat ieri lingă Capul Dejnev, 
(strîmtoarea Bering), punctul cel mai 
estic al Uniunii Sovietice. Cei doi ti
neri au trecut prin orașele Narian — 
Mar, Igarka, Norilsk, prin nenumărate 
așezări ale crescătorilor de reni. Vara, 
cînd tundra n-a mai fost acoperită de 
gheață, ei și-au continuat drumul 
călare, iar fluviile le-au trecut în 
bărci de cauciuc.

Eforturi pentru salvarea

Parthenonului

UNESCO a desemnat un grup de 
experți, care vor studia la Atena si
tuația Parthenonului. Celebrul monu
ment grec este amenințat de coroziu
nea atmosferică, de vibrațiile produse 
de avioanele cu reacție și de uzura

vremea

Ieri în țară : vremea s-a menținut călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin dimineața în Banat, Oltenia și Muntenia. Vîn- tul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora- 14 oscila între 14 grade la Rădăuți și 27 de grade la Rîmnicu Vîl- cea, Giurgiu și Alexandria. Izolat, în Transilvania, Moldova și Dobrogea s-a semnalat ceață. In București : vremea a fost frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin dimi-

Se fumează

din ce in ce mai mult ?

In ciuda tuturor avertismentelor me
dicilor, lumea fumează din ce în ce 
mai mult. Ministerul Agriculturii al 
Statelor Unite a publicat un raport iu 
care se arată că producția de țigări și 
havane a lumii capitaliste a atins in 
1967—68 cifra de 2 897 000 000 bucăți, 
sporind cu 2,5 la sută față de produc
ția din 1966—67.

Unde se făceau

bijuteriile lui Cresus

Arheologii Universității Cambridge 
(statul Massachusetts, S.U.A.), împreu
nă cu o echipă de arheologi turci, au 
descoperit, cu ocazia unor săpături 
efectuate în localitatea Sardis din 
Turcia, atelierul unde se prelucrau 
faimoasele bijuterii ale cunoscutului 
rege Cresus. In decursul secolului al 
V 1-lea înaintea erei noastre, Sardis 
era capitala regatului Lidiei, condus 
de Cresus. Printre numeroasele mate
riale descoperite cu această ocazie, 
se află diferite statui și rămășițele 
unui atelier de topit aurul.

neața. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a atins 25 de grade.Timpul probabil pentru 17, 13 și 19 octombrie. In țară : vreme în curs de răcire ușoară, mai ales în jumătatea de nord a tării. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi slabe locale, mai frecvente în Transilvania și Moldova. Vînt slab pînă la potrivit. Minimele vor ti cuprinse între 3 și 13 grade, izolat mai cobo- rîte. iar maximele 23 de grade. Invremea se menține în general călduroasă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la potrivit, pre- dominînd din sectorul nord-ves- tic. Temperatura în scădere u- șoară.

între 13 șiBucurești :
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viața internațională
IN
PANAMA rinului nuclear a-

INCIDENTE

LUCRĂRILE SESIUNII

Convorbiri

intre delegațiile

Ancorarea lubma- guvernamentale

»

paris Deschiderea

în cursul nopții 
în anumite car- 
panameze șl în 
țării s-au sem- 
între adversarii 
și garda națio-

merican „Guard- fish” în portul japonez Naha a daf naștere la vii proteste din partea localnicilor

ale U.R.S.S.

și Cehoslovaciei

Conferinței generale 
UNESCOa

CIUDAD DE PANAMA 15 (A- 
gerpres). — Știrile transmise de a- 
gențiile de presă 
de luni relevă că 
tiere ale capitalei 
unele regiuni ale 
nalat incidente 
regimului militar
nală. La Ciudad de Panama, soldați 
ai gărzii au pătruns în clădirea 
Institutului național, încercînd să 
împiedice o demonstrație a stu
denților ostili juntei instalate la 
putere ca urmare a loviturii de 
stat. Poliția a operat 24 de arestări.

(Agerpres). — în 
octombrie, în ca- 

s-au desfășu- 
între delegații-

MOSCOVA 15 
zilele de 14 și 15 
pitala U.R.S.S. 
rat convorbiri
le guvernamentale ale Uniunii So
vietice în frunte cu Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri, și Republicii Socialiste 
Cehoslovace în frunte cu Oldrich 
Cernik, președintele guvernului 
cehoslovac. în comunicatul cu pri
vire la convorbiri se arată că cele 
două părți au făcut un schimb de 
vederi asupra unor probleme re- 
zultînd din acordurile de la Mos
cova, inclusiv în ceea ce privește
condițiile unei staționări tempo
rare a trupelor sovietice pe terito
riul cehoslovac, așa cum se pre
vede în comunicatul cu privire la 
convorbirile sovieto-eehoslovace 
care au avut loc la Moscova în zi
lele de 3

N-EIV YORK. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Intrînd in cea de-a patra săptămînă de lucrări, sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. cunoaște un ritm intens de dezbateri 
atît in ședințele plenare ale Adunării Generale, cit și în cele șapte 
comitete principale ale acesteia.în Comitetul pentru problemele administrative și bugetare au început dezbaterile asupra bugetului adițional al O.N.U. pe anul 1968. în proiectul de rezoluție supus spre examinare participanților la lucrări se solicită aprobarea unor cheltuieli suplimentare de aproximativ 2,8 milioane dolari față de creditele aprobate de Adunarea Generală. în a- ceastă ședință au luat cuvîntul delegații Iugoslaviei, Marii Britanii, Uniunii Sovietice și Statelor Unite.Reprezentantul României,. Dragoș Șerbănescu, a subliniat caracterul dăunător al practicilor depășirii cotelor bugetare aprobate de Adunarea Generală. La un buget de peste 140 de milioane dolari — a arătat delegatul român — pot fi găsite soluții în acest sens dacă există o preocupare permanentă pentru controlul folosirii eficiente a resurselor. Reprezentantul României și-a exprimat, de asemenea, rezervele de . principiu față de înscrierea în bugetul ordinar a unor cheltuieli tăcute fără respectarea previziunilor pertinente ale Cartei O.N.U.

rilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.Ministrul afacerilor externe al Iranului, Ardeshir Zahedi, a acordat în intervenția sa o atenție prioritară problemelor economice internaționale, subliniind că cea de-a doua Conferință a O.N.U. pentru comerț și dezvoltare nu a dat rezultatele scontate. ,In încheierea ședinței de dimineață a luat cuvîntul ministrul afacerilor externe al Mongoliei, L. Toiv.

KUALA LUMPUR 15 (Agerpres). — Adresîndu-se parlamentului, reunit în sesiune extraordinară, pentru a dezbate conflictul cu Filipinele, primul ministru malayezian, Tunku Abdul Rahman, a declarat marți că singură cale pentru reducerea tensiunii existente între cele două țări este renunțarea de către Filipine la pretențiile exprimate asupra teritoriului Sabah. Rahman a cerut guvernului filipinez să respecte dorința locuitorilor Sabahului de a trăi în cadrul Malayeziei, așa cum, exprimîndu-și dreptul la autodeterminare, au votat anterior. El și-a exprimat speranța că apropiatele convorbiri de la Tokio dintre miniștrii de externe ai celor două țări vor fi încununate de succes.Primul ministru malayezian a arătat, în același timp, că forțele de

securitate malayeziene din Sabah au fost întărite, ca urmare a concentrării de trupe filipineze în teritoriile învecinate (în special în insulele Simunul și Taganak).

PARIS 15 (Agerpres). 
Marți dimineața 
început lucrările la 
latul UNESCO din 
ris cea de-a 15-a 
siune a Conferinței 
nerale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cul
tură (UNESCO), forul 
suprem al acestui or
ganism, care se întru
nește o dată la doi ani. 
La sesiune participă 
delegațiile celor 122 de 
state membre ale 
UNESCO. Delegația 
română este condusă 
de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor 
externe al Republicii 
Socialiste România.

Lucrările sesiunii au 
fost deschise de B. 
Timcel (șeful delega
ției Turciei), președin
te ale sesiunii prece
dente. A luat, de ase
menea, cuvîntul Dell’O- 
ro Mâini (Argentina),

și-a 
Pa- 
Pa
se- 
ge-

președintele Comite
tului Executiv ol 
UNESCO. Conferința 
generală a ales apoi în 
unanimitate comitetul 
pentru verificarea împu
ternicirilor, din care 
fac parte reprezentanți 
din Australia, Spania, 
S.U.A., Kenya, Liban, 
Panama, România, ~ 
landa și Uniunea 
vietică.

Reprezentantul 
mân, ambasadorul 
lentin Lipatti, delega
tul permanent al Ro
mâniei la UNESCO, a 
contestat în numele de
legației române în Co
mitet și în ședința ple
nară legitimitatea man
datului reprezentantu
lui Taivanului la 
Conferința generală 
UNESCO, arătînd că 
singurul reprezentant 
legitim al poporului 
chinez este R. P. Chi-

Tai- 
So-

ro-
Va-

neză și guvernul său 
legal. El și-a exprimat, 
de asemenea, regretul 
pentru faptul că repre
zentanți ai unor state 
suverane și indepen
dente ca R. D. Germa
nă, R.P.D. Coreeană și 
R. D. Vietnam nu 
participă la lucrările 
conferinței generale.

In ședința plenară a 
fost pus apoi la vot un 
proiect de rezoluție al 
delegației S.U.A., prin 
care se cerea ca Con
ferința generală să nu 
adopte nici o hotărire 
privind propunerile de 
modificare a reprezen
tării Chinei la cea de-a 
15-a sesiune a Confe
rinței Generale. Rezo
luția a întrunit 55 de 
voturi pentru, 30 con
tra și 27 abțineri. De
legația Republicii So
cialiste România a votat 
împotriva acestei rezo
luții.

și 4 octombrie 1968.

LA ADUNAREA U. E. O.Problema candidaturii Angliei la Piața comună în centrul dezbaterilor
GENERALEîn ședința plenară de luni după- amiază a Adunării Generale a O.N.U. au luat cuvîntul. în cadrul dezbaterilor generale, reprezentanții Botswanei — ministrul afacerilor externe, M. P. K. Nwako, Noii Zee- lande — primul ministru, Keith Holyoake, și Bulgariei — ministrul afacerilor externe. Ivan Bașev.Problemele luptei. împotriva colonialismului și rasismului, ale situației economice mondiale, ale respectării principiilor fundamentale care trebuie să stea la baza relațiilor între popoare, ale întăririi și sporirii eficacității O.N.U. — continuă să domine dezbaterile din cadrul ședințelor plenare ale Adunării Generale a O.N.U.In intervenția sa, rostită marți dimineața, ministrul dezvoltării economice și al planificării al Tanzaniei, Paul Bomani, a acordat un spațiu predominant problemelor africane. Subliniind că „în ciuda faptului că Națiunile Unite au sărbătorit cea de-a 20-a aniversare a „Declarației drepturilor omului", colonialismul și rasismul continuă să existe", vorbitorul a spus : „Aceasta se datorește numai faptului că acele state care au puterea să împiedice practicile coloniale, nu doresc să facă acest lucru".De asemenea, Paul Bomani s-a pronunțat pentru restabilirea dreptu-

PARIS 15 (Agerpres). — Dezbaterile de marți ale Adunării Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.) de la Paris au fost dominate de problema candidaturii Angliei la Piața comună, în intervenția sa, Jean Rey, președintele Comisiei Pieței comune, relevînd că Piața comună este la a patra criză a sa și că discuția privind lărgirea ei „otrăvește azi atmosfera politică din Europa", și-a exprimat convingerea că această criză va fi depășită. Făcînd apel în acest scop la înțelegere, răbdare și voință din partea tuturor celor interesați, vorbitorul a cerut guvernului francez să accepte ca bază de discuție propunerile „modeste, dar constituind un pas înainte" privind aranjamente comerciale interimare cu țările dornice să intre în Piața comună.Lordul Chalfont, secretar de stat la Ministerul de Externe al Angliei a relevat că guvernul britanic a ce-

rut aderarea cu drepturi depline la , Piața comună și că el își menține a- ceastă cerere, care trebuie să fie realizată cît mai curînd posibil. Anglia, a precizat el, nu solicită o simplă asociere la Piața comună. Vorbitorul și-a exprimat apoi sprijinul său deplin față de propunerile din 3 octombrie ale ministrului de externe belgian, Harmel, în favoarea unei cooperări între țările Pieței comune si țările candidate. în domenii ce nu sînt prevăzute de Tratatul de la Roma.în cursul ședinței de marți, unul din parlamentarii olandezi, Van der Stoel, a prezentat un raport asupra problemei candidaturilor în numele Comisiei politice a U.E.O. Raportul, care reia ideile lui Harmel, se pronunță în favoarea intrării Angliei în Piața comună si regretă veto-ul francez.Dezbaterile Adunării U.E.O. continuă.

de presă transmitagențiile

președin-

ȘEDINȚA PREZIDIULUI
C. C. AL P. C

Ministrul relațiilor exter
ne al Mexicului, Antonio Carrillo Flores, a oferit luni seara un dineu în cinstea ministrului afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, care întreprinde o vizită oficială în această țară. Au fost prezenți A. Fraga, subsecretar de stat la Ministerul Relațiilor Externe, alte persoane oficiale și reprezentanți ai vieții politice, economice și științifice mexicane. In cursul dineului, desfășurat într-o atmosferă cordială, Antonio Carrillo Flores și Corneliu Mănescu au rostit toasturi.

Cu prilejul aniversării a 
cinci ani de la începerea 
luptei de eliberare națio
nală, *n capRala Republicii Populare a Yemenului de Sud a avut loc o paradă militară și o demonstrație, la care au participat reprezentanți ai tuturor provinciilor și ai organizațiilor obștești. La Aden a avut loc de asemenea festivitatea dezvelirii monumentului închinat eroilor luptei de eliberare națională.

La Budapesta, ca urmare * invitației ministrului de externe ungar, Jănos Peter, la 21 octombrie va sosi într-o vizită oficială ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen — anunță agenția M.T.I.

DIN SLOVACIA
în localitatea Burk- ley din Scofia a fost descoperit de curînd un tablou identificat ca apar- finînd pictorului spaniol Goya. Pinza înfățișează pe soția și primul copil al artistului

— După
C.T.K., la

PRAGA 15 (Agerpres). 
cum anunță agenția 
Bratislava a avut loc o ședință a 
Prezidiului C.C. al P.C. din Slova
cia. S-au 
probleme 
nizatorice 
comuniști, 
tul ui Național 
unele probleme ale învățămîntu- 
lui mediu și despre situația 
politică ■ în mișcarea sindicală. A 
fost aprobat proiectul de măsuri în 
legătură cu aniversarea în Slovacia 
a 50 de ani de la proclamarea Re
publicii Cehoslovace.

La Bratislava a avut loc, de ase
menea, o ședință de lucru a Se
cretariatului C.C. al P.C. din Slo
vacia. La această ședință a parti
cipat Alexander Dtibcek. prim-se- 
cretar al C.C. al P. C. din Cehor‘ 
slovacia.

purtat discuții despre 
ale activității orgav 
în rîndul studențilof 
despre situația Fron- 

Slovac, despre

Alexei Koșîghin,tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a avut marți o convorbire la Kremlin cu Le Duc Tho, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, consilierul special al reprezentantului R.D.V. la convorbirile oficiale de la Paris, care se află la Moscova în drum spre Hanoi.

//

deze-primul rînd Franța

Opfiuni între „asociere"
„cooperare limitata

PE PIAȚA AUTOMOBILULUI VEST-EUROPEAN

SI2»

Experți ai F.M.I. 
la LondraLONDRA 15 (Agarpres). — O delegație a Fondului Monetar Internațional va sosi miercuri la Londra pentru a avea cu reprezentanții trezoreriei britanice un schimb de vederi și de idei asupra mijloacelor de previziune economică. Această reuniune a fost hotărîtă în cursul uneia din recentele anchete trimestriale efectuate în Marea Bri- tanie de -către F.M.I. Aceste anchete au început imediat după devalorizarea lirei sterline în noiembrie anul trecut, ca urmare a enormei datorii financiare pe care Marea Bri- tanie o are față de F.M.I. Discuțiile din această săptămînă, consideră observatorii, lasă să se înțeleagă că experții F.M.I. nu sînt satisfăcuți de funcționarea serviciilor britanice de previziune economică.

Un comunictit al guvernului francez, opunînd un veto categoric achiziționării acțiunilor societății franceze „Citroen" de către „Fiat" a stopat proiectul de mariaj între cele două firme, proiect care a stîrnit atîtea comentarii în cercurile comerciale occidentale.Intenția de fuzionare a celor doi producători — francez și italian — este o expresie a luptei de concurență, reprezentînd o tentativă de a reacționa atît în fața redutabilei penetrații a- mericane, cît și a presiunii tot mai intense a firmelor vest-germane de automobile, care dobîndesc o pondere din ce în ce mai mare în cadrul Pieței comune.Pe de altă parte, hotărî- rea guvernului francez este determinată — după cum lasă să se înțeleagă comunicatul — de preocuparea da a nu lăsa ca importanta firmă franceză să fie practic absorbită de producătorul italian. De altfel, _ simpla comparație între „cărțile de vizită" ale celor două societăți este edificatoare. Grupul format de „Citroen"- „Panhard" și „Berliet" a realizat în 1967 o cifră de afaceri de 5,5 miliarde franci, dispune de o largă rețea comercială, dar so află în prezent sub presiunea unor mari greutăți

financiare. „Fiat", primul producător de automobile din Italia și Europa : 25 u- zine, 150 000 muncitori, un milion și jumătate mașini a- nual; o cifră de afaceri de 9,5 miliarde franci în 1967 ; cel mai mare exportator de automobile pe piața franceză.Asocierea completă a celor două părți ar face ca, în virtutea disproporției dintre dimensiunile lor, 46 la sută

In .consideră că, indiferent de existența Pieței comune, nu poate accepta ca o întreprindere națională dintre cele mai importante să devină instrumentul politicii industriala și comerciale a unui partener străin. Așadar, afacerea „Fiat“-„Oitroen" depășește limitele unei simple operații economice, antrenînd profunde implicații politice. Pe

umăr de 30 de 
intre care și Ro- 

au fost reprezentate 
patrulea Salon internațional 

de securitate a muncii de la 
Nancy (Franța). Specialiștii ro
mâni au prezentat la Salon cinci 
prototipuri de invenții românești 
în domeniul protecției muncii, 
dispozitive de protecție a muncii 
adaptabile la diferite mașinl- 
unelte și instalații. Un dispozitiv de protecție a muncii pentru circulare din industria lemnului, invenție a inginerului Nicolae Minetos, de la Institutul de cercetări științifice pentru protecția muncii din București, a obținut premiul I al Salonului.

Institutul federal pentru 
statistică al R.S.F. lugosla- 
yjjj a dat publicității un comunicat în care se arată că producția industrială a țării a crescut în primele nouă luni ale acestui an cu 4,9 la sută față de aceeași perioadă a anului 1967. Comunicatul precizează că cel mai înalt ritm de dezvoltare a fost înregistrat în industria construcțiilor navale — 50 la sută, urmată apoi de industria chimică și a materialelor de construcții.

Camera Reprezentanților 
și Senatul Statelor Unite 
și-au încheiat dezbaterile. Ca urmare s-au încheiat și lucrările celui de-al 90-lea Congres al Statelor Unite. Observatorii politici apreciază că actualul Congres ar mai putea activa doar în cadrul unei sesiuni speciale, convocată înainte de sfîr- șitul anului 1968. Cele două Camere își vor înceta oficial existența la 2 ianuarie 1969, dată la care ele vor înlocuite de către noul Congres va fi format în urma alegerilor la 5 noiembrie anul acesta.fice de

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

din acțiunile firmei „Citroen" să treacă sub controlul firmei „Fiat". Or, legea care reglementează investițiile străine în Franța dă dreptul puterii publice de a-și exercita controlul asupra operațiilor cu o participare financiară străină de peste 20 la sută. Așa se explică faptul că guvernul francez poate interveni în această tranzacție particulară. Soluția propusă de oficialitățile de la Paris este realizarea unor acorduri limitate la domeniile cooperării tehnice și comerciale între cei doi producători. Ce argumente au determinat o asemenea ho- tărîre din partea guvernului francez ?

de altă parte, fuziunea proiectată ar duce la o gravă dezechilibrare a pieței automobilului francez prin apariția unei puternice concurențe pentru celelalte firme franceze — „Peugeot", „Renault" etc. Este semnificativ faptul că guvernul francez nu-și ascunde dorința de a susține, în schimb, formula cooperării, tocmai spre a împiedica posibilitatea ca „Fiat" să se asocieze cu un alt gigant vest-european sau american, ceea ce ar periclita producția națională de automobile, concurată tot mai intens de automobilul vest-german, american și japonez.Absorbirea lui „Citroen"

nu ar însemna numai chilibrarea pieței automobilului francez, dar ar crea probleme sociale dintre cele mai complicate, cu consecințe negative asupra celor200 000 de oameni ai muncii din industria automobilului francez. La „Citroen" lucrează 70 000 de muncitori. Problema șomajului este și așa dificilă în Franța și este clar că, în pofida promisiunilor făcute, această absorbție ar da naștere la șomaj în industria franceză.La rîndul lor, sindicatele din Franța s-au opus acordului „Fiat-Citroen" și au propus, între altele, naționalizarea firmei „Citroen" pentru a împiedica respectiva concentrare. Cele două firme franceze „Renault" și „Peugeot" — care se simțeau amenințate în perspectivă de o absorbție similară, au lansat o „s ' nală", adică un în trio. Propunerea a fost respinsă însă de „Citroen".Ce surprize va mai rezerva concurența de pe piața automobilului vest-european ? Vor accepta „Fiat" și „Citroen" o cooperare limitată ? ■ Se vor orienta spre alți par- | teneri străini ?... Răspunsul “ nu poate fi dat cu ușurință. E vorba, în ultimă instanță, de soarta a zeci de mii de muncitori francezi din industria automobilului.
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„ApolIo-7" pe o nouă or
bită. De la centrul spațial de la Cape Kennedy se anunță că, luni după-amiază, cabina spațială „Apollo- 7" a fost plasată pe o nouă orbită. La patru ore după transmiterea primelor imagini televizate din Cosmos, echipajul vehiculului spațial a aprins o retrorachetă timp do nouă secunde. Apogeul orbitei a fost adus la 177 kilometri. Echipajul a transmis că această manevră s-a desfășurat în condiții perfecte.

Un nou acord de colabo
rare științifică sovieto- 
CUban a ^ost semnat marți la Moscova. Programul de lucrări științifice comune prevede în special cercetări în domeniul activității solare, al razelor cosmice, ionosferei, magnetismului terestru, în domeniul energeticii etc.

împotriva L
persecuțiilor
anticomuniste
din Indonezia

SOFIA 15 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Bulgar a dat publicității Ia 14 
octombrie o declarație în care pro
testează împotriva plănuitei execu
ții a lui Njono și Sudisman, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Indonezia și a tovarăși
lor acestora. Totodată, în declarație 
se cere comutarea pedepselor de 
condamnare la moarte și încetarea 
persecutării comuniștilor și demo
craților indonezieni.

8
l

La Atena, vicepremierul guvernului grec, Stylianos Patakos, a declarat luni seara că alegătorii care n-au participat la referendumul din 29 septembrie vor trebui să explice în scris poliției motivele care i-au determinat să nu apară în fața urnelor. Patakos a adăugat că în cazul în care nu vor fi găsite motive reale, cei care au refuzat să participe la vot ar putea fi dați în judecată. (A.F.P.).

Ziarul egiptean „Al Ah- 
Mflîl" anunță că trimisul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a acceptat să-și prelungească misiunea cu încă trei luni. Jarring ar fi intenționat să-și prezinte demisia la 8 noiembrie — data la care mandatul său expiră.

(Agerpres): — 
agenția 
din R. P. Un-

BUDAPESTA 15 
După cum anunță 
Federația juriștilor 
gară a trimis președintelui Indone
ziei, Suharto, un mesaj prin care 
protestează împotriva „procedurii 
ilegale datorită căreia patrioții co
muniști sînt persecutați și condam
nați la moarte prin încălcarea de
liberată a drepturilor omului și « 
procedurii judiciare".

O stradă din localitatea engleză Meckering după cutremurul înregistrat zilele acestea
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