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UNIVERSALĂSe împlinesc 51 de ani de la acea dată memorabilă cînd lupta eroică desfășurată de masele muncitoare din Rusia în avangardă cu proletariatul și sub conducerea partidului comunist, în frunte cu Lenin, a fost încununată de evenimentul epocal, care a marcat începutul unei ere noi în istoria universală — Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Pecetluind soarta lumii vechi pe a șasea parte a planetei noastre șl consfințind nașterea primillui stat socialist, victoria Marelui Octombrie a inaugurat momentul crucial al trecerii omenirii de la capitalism la social' sn, a constituit o strălucită afire' irț.a rolului maselor de făuritoare Ale istoriei, exercitînd o în- ishrire profundă asupra conștiinței oamenilor muncii de pretutindeni. Victoria Revoluției din Octombrie a demonstrat celor ce muncesc că este posibil să în- frîngă clasele exploatatoare, să răstoarne dominația acestora, să înfăptuiască idealurile făuririi unei lumi noi, eliberată de exploatarea și asuprirea omului de către om. Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a stimulat popoarele înrobite, în lupta lor împotriva jugului străin, pentru afirmarea lor de sine stătătoare, pentru formarea de state naționale, pentru cucerirea independenței și suveranității naționale. Astfel, cele „Zece zile care au zguduit lumea" au deschis era revoluțiilor proletare, era eliberării popoarelor de exploatare și asuprire, au stimulat spiritul revoluționar al clasei muncitoare, al oamenilor muncii de pe toate meridianele în lupta pentru eliberarea socială și națională, pentru triumful idealurilor de libertate și progres.De-a lungul anilor forțele reacțiu- nii internaționale au făcut tot ce 'le-a stat în putință pentru a zd'-ribi statul sovietic, a cărui exis- feilță și dezvoltare adînceau breșa pricinuită în frontul imperialist de victoria lui Octombrie ! Dar toate aceste încercări — de la „cordoanele sanitare" create pentru izolarea U.R.S.S. și falsele prorociri privind „neviabilitatea" noii orînduiri și pînă la atacurile armate — au eșuat în mod lamentabil. Dovedindu-și devotamentul față de patria socialistă, poporul sovietic a zdrobit atacurile vrăjmașe atît în perioada războiului civil și a intervenției imperialiste, cît și în anii celui de-al doilea război mondial cînd, prin contribuția decisivă adusă în lupta pentru salvarea omenirii de tirania fascistă, U.R.S.S. și-a cîștigat recunoștința binemeritată aIn anii care au la Revoluția din Uniunea Sovietică ao cale lungă, jalonată de remarcabile victorii. Depășind numeroase dificultăți ce decurgeau din situația economică grea moștenită de la regimul tarist, din distrugerile pricinuite de războaie, avînd de înfruntat numeroase alte greutăți, poporul sovietic, însuflețit și condus de partidul său comunist, a înfăptuit uriașe transformări înnoitoare în toate domeniile vieții sociale, realizînd pentru întîia dată In lume victoria socialismului.

popoarelor, trecut de Octombrie, străbătut

în prezent, Uniunea Sovietică înfățișează lumii tabloul unei puteri economice de prim rang, cu un potențial însumînd o cincime din producția industrială mondială, al unei țări în care forțele de producție se dezvoltă la scară gigantică și în care creația științifică și tehnică își vădește înaltul nivel în realizările pe tărîmul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, al tehnicii rachetelor, explorărilor cosmice tot mai cutezătoare și în alte domenii de mare importanță pentru progresul civilizației umane.Animați de un puternic spirit internaționalist, de caldă simpatie față de poporul sovietic, comuniștii, oamenii muncii și toate forțele înaintate din tara noastră și-au manifestat în permanentă, de la început, solidaritatea strînsă față de cauza Revoluției din Octombrie, prietenia sinceră față de marele stat vecin de la răsărit în care au fost înfăptuite pentru prima oară idealurile socialismului. Aceste sentimente și-au găsit expresia, cu decenii în urmă, în numeroase acțiuni de solidaritate desfășurate pe întreg cuprinsul țării — mitinguri, demonstrații, greve — în sprijinul Revoluției din Octombrie, ca și în participarea a numeroși oameni ai muncii români la lupta cu arma în mînă pentru apărarea puterii sovietice ; ele s-au manifestat cu tărie în întreaga perioadă ce a urmat, cînd Partidul Comunist Român s-a ridicat cu neclintită hotărîre împotriva pregătirilor agresive și a războiului antisovietic, organizînd și conducînd rezistența antifascistă în țara noastră. Cu aceleași sentimente pline de căldură internațio- nalistă urmărește astăzi poporul român vasta activitate creatoare desfășurată de poporul sovietic, sub conducerea P.C.U.S., rezultatele sale în dezvoltarea industriei și agriculturii, în înflorirea continuă a științei și tehnicii. în ridicarea nivelului de trai al maselor, în toate domeniile construcției comuniste, nutrind convingerea că ele aduc o contribuție de seamă la întărirea sistemului mondial socialist, la consolidarea forțelor progresului și păcii de pretutindeni.în ultimele decenii, ideile mar- xism-leninismului, sub steagul cărora s-a desfășurat Revoluția din Octombrie, au triumfat, pe o parte considerabilă a globului terestru, mobilizînd eforturile creatoare ale popoarelor din 14 țări ale Europei, Asiei, Americii Latine, prinzînd o treime din lația planetei noastre, sistemului mondial socialist, deși au pornit în marea lor majoritate de la un nivel economie coborît, furnizează astăzi aproape 40 la sută din producția industrială a lumii, înglobează un gigantic potențial economic, politic și social și exercită o influentă de prim ordin asupra dezvoltării luptei tuturor popoarelor pentru pace, securitate și progres. Succesele obținute de fiecare tară socialistă au o mare însemnătate atît pentru dezvoltarea propriului popor, cît și pentru întărirea forțelor mondiale ale socia-
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(Continuare în pag. a Vil-a)
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© Energiile formida
bile ede spațiilor galac
tice impun reevaluarea 
fizicii ? © „Lumina
coerentă" și imaginile 
tridimensionale © Lupta 
împotriva cancerului © 
Și totuși azotul nu este 
un gaz „inert".

TEHERAN 5. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite : Programul de luni al vizitei în Iran a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a inclus o călătorie în provincia Ma- zanderan, una din regiunile cele mai pitorești din Iranul de nord. Premierul român, însoțit de ministrul iranian al poștelor și telecomunicațiilor, S. Sotoudeh, de ambasadorul Iranului la București, S, Sanandaji, și de ambasadorul României la Teheran, Pavel Silard, a fost întîmpinat cu căldură de autorități și populație în orașul Ka- radj și în alte localități situate de-a lungul șoselei ce duce spre Shaluz. Pe traseu oaspeții au avut prilejul să vadă și barajul și lacul artificial Karadj Și pe aceste meleaguri cooperarea româno-iraniană

își găsește forme de manifestare, prin activitatea pentru valorificarea fondului forestier pe o suprafață de 80 000 hectare de pădure și construirea unui complex pentru industrializarea lemnului.La Shaluz oaspetele român a fost întîmpinat cu căldură de guvernatorul provinciei Mazanderan, S. Sheibani, de alte persoane oficiale și de populația orașului.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și persoanele care-1 însoțesc au vizitat localitățile de pe litoralul Mării Caspice și plantațiile de orez din această regiune. La amiază guvernatorul provinciei a oferit în onoarea oaspetelui român un dejun.Marți, premierul român s-a înapoiat la Teheran.
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Atmosfera de seriozitate și de înaltă exigentă în care s-au desfășurat, după încheierea primului semestru,dunările generale ale salariaților — instituție nouă, democratică a societății noastre socialiste, organizată pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului — a demonstrat cu putere hotărîrea colectivelor din întreprinderi de a asigura îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, creșterea continuă a eficienței economice în sfera producției materiale. în fiecare uzină și fabrică s-a dezbătut cu responsabilitate o arie largă de probleme, s-au făcut propuneri valoroase pentru mobilizarea și mai intensă a rezerve- lor interne, pentru fructificarea la un nivel superior a potențialului tehnic, material și u- man al acestora.Evident, profunzimea dezbaterilor, afirmarea plenară a inițiativei creatoare a muncitorilor, tehnicienilor și Inginerilor constituie pre-

misa de bază gură succesul lor generale rialilor. Dar tea și finalitateanărilor sînt determinate în mare măsură tocmai de operativitatea cu care comitetele de direcție studiază și aplică propunerile făcute și măsurile preconizate cu acest prilej, îndreptate spre îmbunătățirea continuă a activității economice a întreprinderilor, cheta întreprinsă mai multe unități dustriale din Iași dus la concluzia nu peste tot se acordă atenția ficării idei și rît din lective în adunările generale ale salariatilor, că, pe alocuri, se manifestă tendința de a se tărăgăna aplicarea unor soluții tehnice și organizatorice de mare valoare economică si chiar de a se face abstracție de unele propuneri importante.Dacă apreciem lucrurile prin prisma efec-

An- în in- ne-a căcuvenită fructi- tezaurului de propuneri izvo- dezbaterile co

tulul final — îndeplinirea întocmai, indicatorii, a sarcinilor de plan — se poate a- firma că într-un mod judicios s-a acționat pentru traducerea în viată a măsurilor a- doptate la UZINA DE PRELUCRARE A MASELOR PLASTICE din acest oraș. Pe baza propunerilor făcute în adunarea generală a reprezentanților salariatilor, aici s-au precizat 21 măsuri diferite ; 12 dintre ele au fost aplicate în practică în timpul prevăzut, iar celelalte sînt în-prezent în curs de soluționare.— în adunare, mai mulți muncitori și maiștri au propus să se intensifice eforturile pentru lichidarea stocurilor supranormative .mari de materii prime■ și materiale, care,■ la■ sfîrșitul semestrului I, se ridicau la peste 7 milioane Iei și generau
Nicolae PANTILIE
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w
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Una din măsurile de o deosebită însemnătate preconizate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. este constituirea Consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană. Crearea acestor consilii, o '(dată cu organizarea Frontului Unității Socialiste-, reflectă modul cuprinzător și unitar în care partidul abordează întregul ansamblu al problemelor evoluției societății noastre socialiste, preocuparea sa constantă de , a perfecționa continuu formele și 1 structurile sociale în funcție de mersul înainte al construcției socialiste. Aceasta și este funcția noilor
Proiectul legii privind comisiile

de judecată în dezbatere publică

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, care a trasai un ansamblu de măsuri de o deosebită importantă, cu adînci implicații pentru întreaga dezvoltare economică și socială a patriei noastre, a creat, totodată, și un cadru organizatoric, menit să asigure o mai activă participare a organizațiilor obștești, a maselor largi populare la conducerea vieții de stat. Acestui scop îi corespunde și proiectul de lege privind comisiile de judecată, supus în prezent dezbaterilorElaborarea unui publice. atare proiect a
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avut, desigur, în vedere rezultatele pozitive obținute în practica funcționării, timp de mai mulți ani, a organelor obștești de influențare și jurisdicție. Există însă în munca cestor organe unele paralelisme a- Și
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„Se afirmă că oamenii, puși 
în fața unor situații limită, își 
dezvăluie pînă la capăt virtu
țile sau neîmplinirile. Mașinile 
pe care le construim noi trec, 
obligatoriu, prin cele mai difi
cile încercări, încercări limită. 
Și materia, mai exact, ingenio
zitatea noastră investită în me
tal, oferă satisfacții și surprize, 
se înfățișează așa cum e, cu 
împlinirile și neîmplinirile ei"...

Inițial m-a surprins această 
comparație între mașini și oameni, auzită din gura unui in
giner de la uzina „Progresul" 
din Brăila. M-a surprins pentru 
că metafora era inspirată de o 
mașină anonimă și greoaie, o 
mașină pe care o întîlnim ade
seori pe șosele dar n-o obser
văm decît atunci cînd, din pri
cina ei, trebuie să reducem vi
teza și s-o ocolim. De unde pînă 
unde — mă întrebam — un ru- 
lou compresor, un banal Golem 
de metal, poate inspira metafo
re ? Și totuși, intrînd în intimi
tatea efortului și a ingeniozității 
care au dus la apariția proto
tipului R—814, am înțeles meta
fora, am înțeles că autorii nou
lui tip au pus în el o calitate 
profund umană: aspirația spre perfecțiune.— Fată de seria precedentă 
de rulouri compresoare, R—814 
a fost obligat să „slăbească" cu 
două tone, explică ing. Gh. Giur
că, adjunctul constructorului 
șef. Și acum, urmează un pa
radox : „slăbirea" aceasta nu

s-a făcut în dauna scăderii co
respunzătoare a forței de apă
sare ci... a sporirii ei. de la
12 la 14 tone I

— Cum ?
— Căutînd 1 Spațiul gol din 

cilindrii ce tasează pământul și care se umple cu nisip umed

4 cît aloc de
său, are direc- 

în loc de direc-

km pe oră în 
avut înaintașul 
ție hidrostatică .fie manuală, echipamentul de 
sacrificare și lama buldozerului 
sînt acționate hidraulic.

Inginerul Giurcă operează cu 
cifre, date tehnice, comparații.

O

reportaj de llie TĂNĂSACHE

este limitat. Ne-am îndreptat 
cercetările în alte direcții. 
Și ne-am oprit la șasiu, 
care a (ost astfel alcătuit iacii la nevoie, tot cu ajutorul nisi
pului ud. poate crește în greu
tate cu două tone. Dar R—814 
are și alte caracteristici esen
țiale : dezvoltă o viteză de 9,3

Efortul nu se dezvăluie prin 
nici un semn. A existat, insă, înainte. Atunci, încă de la plan
șetă, fiecare amănunt al viito
rului reprezenta un test al inte
ligenței, al fanteziei, un test de 
profesionalitate Proiectul unui 
excavator, de pildă, înmagazi
nează în el circa 3 000 de ore

muncă. R—814 și-a avut și 
orele sale de planșetă, dis

putele aprinse, mințile angajate 
la gabaritul maxim de creație, 
clipele utile și poticnirile ine
vitabile.

— Unde se află R—814 acum ?— în secțiile uzinei. Trimes
trul IV reprezintă pentru el 
startul în producția de serie.

Luăm „firul" de la turnătorie. 
Sub bolta în care ecourile se 
izbesc și se amestecă, aureolate 
de clipele de eliberare a oțelu
lui, anual se toarnă peste 15 000 
de piese de la 1 kilogram pînă 
la 12—13 tone. O claviatură lar
gă ce definește limpede profi
lul acestei uzine care izbutește 
să producă, deopotrivă, unicate 
precum și utilaje și piese de 
serie. In acest spațiu încărcat 
de energii, drămuit cu zgîr- 
cenie, fără imixtiunea unor zgo
mote din afară, scăldat într-o 
lumină egală, aproape odihni
toare dacă n-ar bombarda-o la 
răstimpuri izbucnirile șarjelor, 
ritmurile se succed firesc, une
ori spectaculos. Viitoarele ar
ticulații ale rulourilor, ale exca
vatoarelor sau liniilor de ci
ment se află în formele fier
binți, desenate în pământul su
pus, modelat ca într-o joacă de 
copii, dar în realitate repro
duced milimetric calculul 
ver al proiectanților.

Acum, bătălia care se în acest centru vital

de 
el

se-

dă 
al

suprapuneri, ceea ce reclamă simplificarea și perfecționarea formelor lor de activitate. Proiectul de care ne ocupăm realizează tocmai acest deziderat. In prezent, sînt cinci organe obștești cu atribuții de influențare și jurisdicție : comisiile de împăciuire, pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare, consiliile de judecată din întreprinderi și instituții, comisiile pentru soluționarea litigiilor de muncă, comisiile de judecată din cooperativele agricole de producție si comisiile de contestații din cooperativele meșteșugărești. în locul acestora urmează să ia ființă un singur organ.Concretizînd creșterea rolului colectivității în imprimarea respectului față de lege — principiu fundamental ce caracterizează această propunere de legiferare — proiectul de lege privind comisiile de judecată cuprinde, totodată, prevederi potrivit cărora activitatea de împăciuire și jurisdicție se desfășoară, în ședințe publice, chiar la locul de muncă ori în localitățile în care își au domiciliul cei în cauză. Prin aceste prevederi se realizează un alt principiu de bază, propriu orînduirii noastre, acela al apropierii justiției de cei interesați.Viitoarele fluențare și de judecată organizare si procedură unice, atît în întreprinderi, organizații economice și instituții de stat, cît și în cadrul cooperativelor agricole de producție, al cooperativelor meșteșugărești și al celorlalte organizații obștești, în toate cazurile în care acestea au peste 200 de angajați sau membri. în organizațiile cu un număr mare de persoane se vor putea constitui, după necesitate, mai multe comisii.Comisii de judecată vor funcționa și pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare municipale, orășenești, ale sectoarelor municipiului București și ale comunelor. Dacă se va simți nevoia se vor înființa comisii de judecată în sate și cartiereMembrii comisiilor de judecată, organe reprezentative ale maselor, sînt aleși și pot fi revocați în organizațiile socialiste, direct de către oame-

organe obștești de in- jurisdicție — comisiile — vor funcționa, cu o

organisme sociale preconizate, de partid : pornindu-se de la realitatea majoră a vieții noastre sociale — închegarea unității întregului popor în jurul partidului — se creează forme care să ducă la o și mai strînsă înmănunchere a energiilor, a tuturor capacităților de creație, materială și spirituală ale poporului, să stimuleze și să accelereze dezvoltarea a- celei gigantice forțe de progres pe care o reprezintă pentru socialism unitatea de gîndire, de voință și de acțiune a tuturor celor ce muncesc în țara noastră,, fără nici o deosebire de naționalitate.Are adînci semnificații însuși faptul că partidul a preconizat concomitent crearea Frontului Unității Socialiste cît și a Consiliilor oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare : aceasta arată modul în care gindește partidul întărirea unității poporului nostru — prin crearea unui cadru organizatoric care să asigure participarea și mai activă a oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare la întreaga operă de propășire a patriei, la întreaga viață so- cial-politică a țării, la înfăptuirea politicii partidului, prin luarea în considerare cu și mai multă grijă, cu și mai multă sensibilitate, a problemelor specifice acestora, pentru soluționarea lor optimă în concordanță cu interesele generale ale societății noastre socialiste și ale cetățenilor acestor naționalități.Crearea acestor consilii constituie un puternic instrument pentru dezvoltarea democrației socialiste — cerință obiectivă a desfășurării cu succes a construcției socialiste. Se asigură astfel posibilități superioare ca oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare să-și manifeste și mai activ prezenta în întreaga viață politică și socială a tării, în rezolvarea treburilor obștești, în dezbaterea tuturor problemelor conducerii statului, în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste — într-un cuvînt să se integreze cît mai organic în puternica efervescentă a vieții democratice din țara noastră, care dinamizează și face să pulseze din plin toate forțele creatoare ale poporului. Privite și sub acest raport, noile măsuri ilustrează pregnant principiul călăuzitor fundamental, cheia de boltă a politicii partidului nostru în problema națională — principiul egalității tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, principiu cu consecvență transpus în fapt, în viața de zi cu zi. Totodată, își găsește materializare unul dintre adevărurile de cea mai mare importanță ale marxism-leninismului — respectiv relația strînsă dintre problema națională și dezvoltarea democrației. în această privință se cuvin a fi reamintite cuvintele de mare actualitate ale lui Lenin care sublinia că „există numai un singur mod de rezolvare a problemei naționale... și acesta esie democratismul consecvent".Se poate anticipa, cu toată certitudinea, că prin măsurile elaborate recenta plenară a C.C. va marca un moment de mare însemnătate în dezvoltarea luptei unite a întregului popor pentru desăvîrșirea construcției socialiste și crearea condițiilor pentru înaintarea României spre comunism. Așa cum sublinia la

plenară tovarășul Nicolae Ceaușescu, ..constituirea Frontului Unității Socialiste și a consiliilor naționalităților conlocuitoare va reprezenta un eveniment important în viața politică a țării noastre. Aceasta va con- tribul la întărirea continuă a unității * poporului, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, la cimentarea coeziunii națiunii socialiste — condiție fundamentală a trăinicie! și forței orînduirii noastre socialiste, uriașă forță motrice sulul material și spiritual niei noi“. a progre- Româ-al
★Fundamentînd din punct teoretic necesitatea liilor oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare, plenara C.C., Expunerea tovarășului Ceaușescu au făcut o amplă și aprofundată analiză a soluționării problemei naționale în tara noastră, a coordonatelor actuale ale acestei probleme, cît și a sarcinilor ce revin, în continuare, partidului în acest domeniu. Această analiză evidențiază concluzii de cea mai mare însemnătate de ordin teoretic și practic pentru întărirea și dezvoltarea frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare....Sînt cunoscute împrejurările istorice care au făcut ca pe teritoriul țării să se statornicească din vechi timpuri alături de poporul român și populații de alte naționalități. Dar dacă naționalitatea i-a deosebit factori infinit mai puternici i-au propiat : viața de zi cu zi, viață oameni ai muncii trudind umăr umăr, pe aceleași pămînturi. vînd aceleași aspirații de a-și făuri în libertate, liniște și pace un trai mai bun, împărtășindu-și bucuriile și suferințele, urînd pe jefuitorii roadelor muncii lor, ridieîndu-se cu mînie sfintă împotriva cotropitorilor care le treceau căminele prin foc și sabie.Acel mare învățător al popoarelor care este viața, istoria, i-a învătat pe oamenii muncii de toate naționalitățile din țara noastră că au aceleași interese și aceiași dușmani, că împreună au un neprețuit bun comun — solidaritatea în luptă ca și în muncă. In marea retortă a conviețuirii multiseculare s-a plămădit astfel, ca un aliaj din cele mai puternice, unitatea și frăția dintre oamenii muncii români și al naționalităților conlocuitoare. A- ceastă unitate și frăție s-au manifestat din plin în mișcările sociale pentru progres, în nenumăratele bătălii de clasă, răscoale și furtuni revoluționare ale căror torțe de foc punctează negurile veacurilor trecute ; lupta comună formează o caracteristică esențială a dezvoltări! istorice a ținuturilor în care locuiesc, alături de români, oameni ai munciiDînd daritate nate și mai remarcabile personalități istorice ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare au subliniat caracterul necesar al unității de acțiune și luptă. „Firea ne-a a- 

șezat în una patrie, ca împreună să

Nicolae CORBU

de creării vedereConsi-

a- de la a-

de alte naționalități.glas sentimentelor de soliși frăție, cele mai lumi- mai înaintate cugete, cele

(Continuare în pag. a Il-a)

LA 5» METRI ADÎNCIMESondorii întreprinderii de toraj Ploiești au atins — cu aproape două luni mai devreme — adîncimea stabilită pentru anul acesta la sonda 913 — Mărgineni — 5 600 m. Este cea mai a- dîncă sondă săpată pînă acum în bazl-

nul Văii Prahovei. Obținerea unei asemenea performanțe se datorește aplicării unui complex de metode moderne, printre care forajul cu procedeu nou de pare a sondelor mare adîncfme
(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare în pag. a Vil-a)

se pen- teh-
jet, să- la La

această sondă fac acum studii tru găsirea unei nologii corespunzătoare formațiilor geologice locale, în vederea continuării forajului la peste 6 000 de metri. (Agerpres)
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La construcția noilor spitale (Urmare din pag. I)

V

XISTA: „MALADIA
H
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TRATAMENTUL ADECVAT ?
laicrările recentei plenare a C.C. al P.C.R., cu privire la perfecționarea asistenței sanitare în România, continuă să se afle în centrul discuțiilor, al preocupărilor cotidiene, nu numai în lumea medicală, ci si pe scara tuturor eșaloanelor chemate să asigure dezvoltarea și consolidarea bazei materiale a ocrotirii sănătății. Grija permanentă față de sectorul sanitar, se concretizează și prin construirea unui număr din ce în ce mai mare de unități sanitare.în anul 1968, dezvoltarea bazei tehnico-materiale se bizuie pe cheltuirea, din fondurile de investiții, a unei sume de peste 600 milioane lei. Pentru anul 1969, fonduri importante sînt prevăzute în proiectul de plan ce va fi supus aprobării Marii Adunări Naționale. Unități sanitare de mare importanță cum sînt spitalele din Constanța, Craiova, Baia Mare etc. vor spori considerabil numărul paturilor existente. Dar nu numai atît. înzestrarea acestor unități cu utilajele și instrumentar medical perfecționat va crea posibilitatea precizării rapide a diagnosticului, efectuării unor examene de laborator de mare finețe și precizie și a unui tratament modern mai eficace — toate acestea ducînd, în final, la rezolvarea, cu și mai mare promptitudine, a necesităților medicale.I de la atenția deosebită ce construcțiilor spitalicești, și în cadrul discuțiilor recenta plenară a C.C. al

asistenteiPornind se acordă subliniată purtate la „_________________P.C.R., ne propunem să analizăm, pe scurt, modul în care se desfășoară lucrările pe șantierele cîtorva spitale din țară.La Slobozia, spitalul cu 420 paturi este de cițiva ani în construcție și trebuia dat în folosință în trimestrul IV 1967, dar nu se știe precis dacă se va termina complet în anul în curs. Ne-am adresat Direcției sanitare județene Ialomița cu întrebarea : care au fost cauzele ce au dus la întârzierea obiectivului 7„în realizarea acestei construcții de mare însemnătate pentru județul nostru — ne-a spus dr. Gheorghe Levente, directorul direcției sanitare județene Ialomița — am întîmpi- nat greutăți încă de Ia început. Soluția aleasă pentru realizarea fundației n-a fost cea mai adecvată ; nu s-a prevăzut o izolație suficiență, iar constructorul (T. C. București) a realizat beton de calitate slabă. Toate acestea au avutyca rezultat inundarea fundației de către pînza de apă freatică. S-âu cheltuit suplimentar 900 000 lei pentru drenări și s-a acaparat aproape întreaga forță de muncă a șantierului. Construcția a întîrziat cu mai de un an. Alte greutăți fost determinate șl de faptul șantierul are zeci de furnizori nu-șl respectă termenele de predare a materialelor, ceea ce duce la ne- asigurarea în permanență a unui front de lucru optim".Situația acestui spital nu este unică. Ne-am deplasat la Constanța 1 unde spitalul nou se află Intr-o fază înaintată de finisare. Există însă si aici neajunsuri. Constructorul (T.C.L. Constanța) nu și-a respectat termenele de predare parțială a construcției. La fiecare din cele 10 nivele ale acestui obiectiv au fost întîr- zieri de aproximativ 2—3 luni. Pe de altă parte sînt necesare în continuare remedieri la finisaj. Conducerea spitalului are două mari probleme : depozitarea celor 70 de vagoane de mobilier și cazarmament într-un spațiu extrem de redus și faptul că terminarea construcției nu va fi simultană cu data montării aparaturii de sterilizare, radiologie etc. Astfel, chiar dacă constructorul va termina clădirea la 31 decembrie 1988, darea ei în folosință va fi amî- nată deoarece vor mal fi necesare cîteva luni pentru montarea aparaturii.La spitalul de urgență din București sint în construcție noi pavilioane care vor mări atît numărul de paturi cît și secțiile existente pentru a cuprinde în profil și urgențele neurochirurgicale, urologia, chirurgia mîinii etc. Se va amenaja un punct pentru recoltare de țesuturi și organe în vederea grefelor. Unitatea va fi dotată, printre altele, cu un rinichi artificial modern, o barocame- ră și o instalație pentru hipotermieTimpul s-a răcit, dar spitalul nu are asigurată încălzirea. In loc să Înceapă vara, așa cum se prevăzuse, finisarea va începe probabil acum, în pragul iernii. Nu se știe însă cu ce lucrători, căci conducerea șantierului are în prezent numai 5 oameni șl aceia

teva săptămîni. care se șansele de ția la termen sînt extrem de scăzute. Prin fuzionarea părții noi a spitalului cu cea veche, care se va rea- menaja, vor rămîne numai 70—80 paturi, iar rezolvarea cazurilor de urgentă va fi efectuată de secțiile de chirurgie din alte spitale, la rîndul lor supraaglomerate. Dacă lucrările se vor tărăgăna ca pînă acum, întreaga asistență de urgență din București va avea de suferit.Situația realizărilor preliminare la 31 august 1968 la obiectivele sanitare importante din planul consiliilor populare județene și municipale arată că : în primele 8 luni s-a realizat numai 59 la sută din valoarea de plan pentru construcții- montaj a anului 1968. Există întîr- zieri de peste un an în predarea spitalelor din Hunedoara și Slobozia, a policlinicilor din Turnu Măgurele, Slatina etc. La spitalul de urgență din București în 8 luni s-a realizat 43 la sută din valoarea planului de construcții-montaj pe 1968, la Constanța 50 la sută, la Inspectoratul sanitar Bacău 50 la sută, la cel din Pitești 43 la sută, la policlinica din Slatina 34 la sută.Trebuie să remarcăm faptul că organele locale de stat nu s-au preocupat în permanență de asigurarea mîinii de lucru calificate și necalificate, nu au depus toate eforturile necesare pentru darea la termen în folosință și în cele mai bune condiții a obiectivelor sanitare. Pe de o parte proiectanții, pe de alta constructorul și furnizorii nu și-au respectat integral termenele prevăzute in contractele încheiate. Nu există oare obligativitate contractuală și față de uni-

După ritmul în lucrările, construc-desfășoară a termina măsură catățile sanitare, în aceeași ți pentru alte unități ?în viitor, construcțiile spitalicești vor lua o și mai mare Dacă toate aspectele negative semnalate mai sus nu vor fi înlăturate, este greu de presupus că rezultatele vor putea fi în concordanță cu așteptările. Experiența acumulată în construcția obiectivelor sanitare a dus la crearea unor unități funcționale de un anumit tip, care vor putea fi folosite integral în proiectările ulterioare scurtind astfel la minimum timpul de gîndire și de realizare a proiectelor. Pe de altă parte, este bine ca de la începutul construcției să fie numită și conducerea spitalului care să se îngrijească și să răspundă de modul de desfășurare a lucrărilor, să urmărească în detaliu dacă proiectul inițial este respectat din toate punctele de vedere. Se impune formarea unor meseriași specializați care să fie folosiți la construirea de obiective sanitare.în cadrul acestei analize am căutat să punctăm problemele principale ridicate de construcțiile spitalicești și să reamintim organelor de resort necesitatea de a lua măsuri, cu cea mai mare urgență, în vederea soluționării cauzelor care provoacă întîrzie- rea intrării în folosință a obiectivelor sanitare. Așa cum s-a subliniat și la recenta plenară a C.C. al P.C.R., toți factorii de răspundere care au legătură cu acest sector de activitate trebuie să iizarea în strucțiilor tul nostru milioane.

amploare.

facă eforturi pentru rea- condiții optime a con- sanitare pentru care sta- alocă fonduri de sute ăe

asudăm cultivând-o și împreună »ă 
gustăm dulceața fructelor ei", — scria Avram Iancu ; „datoria noas
tră cea mare — scria Mihail Kogăl- niceanu — este ca prin o adevărată 
egalitate, prin legătura acelorași în
datoriri și drepturi să unim pe toți 
pământenii fără deosebire de credin
ță în aceeași armonie, în aceeași iubire către țară ; ca așa cu toții să avem și să apărăm o singură pa
trie — frumoasa Românie 1“ ; „ni
meni nu iubește mai mult — scria Bolyai Jănos — nimeni nu apre
ciază și sprijnâ mai mult națiunea 
română decît mine — și ca om o 
iubesc tot atît de mult ca pe cea 
maghiară, și cu bucurie recunosc în 
ea una din urmașele cele mai drepte 
și curate a romanilor de odinioară'.Gîndirea înaintașilor a cristalizat astfel un bogat patrimoniu de idei nobile, idei înaintate și departc- văzătoare care formează o prețioasă moștenire spirituală a întregului popor, — mărturie prin secole a tradițiiloi de un’tate s< frăție dintre oamenii muncii români și ai naționalităților conlocuitoare de pe teritoriul patriei.Firește, aceste tradiții nu au doar o valoare mentară ; rezidă în un teren rate de Partidul Comunist Român, care, înarmat cu teoria comunismului științific, le-a preluat, îmbogățit și ridicat pe o treaptă superioară prin elaborarea unei politici bazate pe învățătura marxist-leni- nistă în problema națională, pe principiile internaționalismului proletar. încă de la înființarea sa, partidul a îmbinat lupta împotriva exploatării burghezo-moșiereștl cu lupta împotriva asupririi naționale, a subliniat legătura și inter- condiționarea acestor țeluri, arătînd că unitatea de luptă a tuturor oamenilor muncii este o condiție necesară a înlăturării dominației claselor exploatatoare și că, aceasta, la rîndul ei. este condiția necesară a rezolvării problemei naționale.în anii grei ai ilegalității, partidul a condus cu eroism lupta unită a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor români, maghiari, germani și de alte naționalități, a demascat politica șovină, antipopulară, de învrăjbire națională, dusă de clasele exploatatoare. care urmăreau dezbinarea și scindarea rîndurilor oamenilor muncii, s-a ridicat cu hotărîre împotriva oricăror forme de asuprire națională și discriminare rasială, împotriva șovinismului și naționalismului de orice fel. Consecvența acestei linii internaționaliste constituie o caracteristică esențială și nedezmințită a întregii Istorii a Partidului Comunist Român.Este adevărat că in perioada ile-

galitățil s-au manifestat și unele greșeli ale partidului în problema națională, ca, de pildă, tezele despre așa-zisul „caracter de stat multinațional" al României — teze care ignorau și deformau flagrant realitățile istorice, naționale și sociale fundamentale ale tării. Asemenea teze se găseau într-o strînsă relație cu aprecierile nejuste, neștlințifice, despre „caracterul imperialist al

muncă și de retribuția socialistă după cantitatea și calitatea ei. fiind nemijlocit interesați să muncească mereu mai bine, spre binele lor și al Întregii societăți.O importantă contribuție la dezvoltarea economică a naționalităților conlocuitoare are politica partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Ca rezultat, regiunile altădată

de ordin istoric, docu- importanța lor practică faptul că ele au oferit fertil activității desfășu-

Unitatea și prietenia 
frățească, 
de nezdruncinat, 
dintre poporul român 
și naționalitățile 
conlocuitoare

Radu ANASTASIU

care

Toamna în Deltă

cînd m-am pomenit o adresă din partea popular comunal, mi se face cunoscut

Foto : C. Mihal

venit! de cî-

Confecții 
de sezon 
cu preț 

redus
în magazinele cooperației de consum din întreaga țară 

se vînd, pînă la 9 noiembrie 
a- c., unele sortimente de confecții pentru sezonul de toamnă și lamă la prețuri reduse, Iată un bun prilej de a 
cumpăra cele necesare pentru garderoba de toamnă și de 
iarnă cu un preț mai scăzut.

o M-am retras pentru un an de zile la munte, la niște rude, în județul Hunedoara. înainte de a pleca din București (1 august a.c.) am comunicat serviciului de pensii al sectorului 3 noua mea adresă, urmînd să mi se trimită pensia acolo. Dar am așteptat în zadar peste două luni și jumătate. Am fost nevoită, la 16 octombrie, să mă deplasez la București să-i ridic, cu care ocazie am cheltuit mulți bani. Salariații de la serviciul respectiv de pensii mi-au spus că nu-mi pot trimite banii la o adresă flotantă. Bine, bine, dar eu ce fac în această situație. Va trebui să cheltuiesc mereu bani de pomană și să vin în fiecare lună în București să-mi iau pensia 7 Mi se pare că întreaga problemă are iz de birocratism, de neomenie.
Floarea GHEORGHE
Sir. Prundului nr. 10 Petrila 
județul HunedoaraO S-au împlinit zece luni de cînd am cerut arhivelor C.F.R. Turnu Roșu să-mi elibereze o adeverință de vechime în muncă. Zece luni de cînd aștept cu nerăbdare acest act ce-mi este absolut necesar pentru pensie. La 29 iulie am fost înștiințat de această unitate că a trimis actul meu, (la 29 iulie, a.c.) oficiului controlul veniturilor din Ministerul Căilor Ferate, pentru a mi-L expedia. Nu l-ani primit însă nici pînă azi, deși am a- dresat oficiului cîteva scrisori prin care solicitam urgentarea trimiterii adeverinței. Mi se pare prea de tot ca din iulie și pînă acum funcționarii respectivi să nu găsească măcar o clipă liberă pentru a-mi trimite prin poștă un act deja întocmit. Cum stați cu respectarea legilor privind soluționarea cererilor cetățenilor, tovarăși de la oficiul controlul veniturilor ?
Andrei SZABO
Str. Petrești nr. 12 Alba lulia 
judeful Alba

® Anul trecut am avut de achitat către sfatul popular al comunei Laloșu, județul Vîl- cea, suma de 735 lei, care mi-a fost reținută la unitatea în care lucram (I.A.S. „Iancu Jianu“, județul Olt) și virată în întregime în contul sfatului popular. (în acest sens posed și un act prin care se confirmă lichidarea debitului). M-am socotit achitat de datorie și mi-am văzut liniștit de treabă. Pînă de curînd acasă cu consiliului prin care că... mai am de achitat 430 de lei. De unde și pînă unde 7 Nu s-au efectuat în scripte scăderile resoective. Și care e vina mea 7 Nici una. Atunci să descurce lucrurile cei care le-au încurcat și să mă lase în Dace.
Nicolae MANOLACHE 
comuna Laloșu, 
judeful Vîlcea

străzii. Apa provenită din ploi băltește în curtea acestei case mai tot timpul, înfiltrindu-se în pereți. S-a preconizat și s-a promis de către LA.L. construirea unui canal de scurgere a apei. Au urmat zeci și zeci de deplasări ale locatarilor, cînd la I.A.L., cînd la I.C.A.B., dar toate fără nici un rezultat. A trecut de atunci mal bine de un an. Ce se mai așteaptă 7 Degradarea totală a imobilului 7 Atunci va fi, cu siguranță, prea tîrziu !
Locatarii imobilului 
din str. Modoran 
nr. 40, sectorul 6, 
București

Ene

e De ani de zile, în cartierul „Apa sărată" din Cîrfipu- lung-Argeș, rîul Tîrgului continuă să-și lărgească albia, „înghițind" terenuri arabile și cu pomi fructiferi. Chestiunea a fost mult dezbătută de edilii orașului, s-au propus diverse soluții, dar practic nu s-a întreprins nimic. Acum se află în primejdie și locuințele unor cetățeni. Nu mai e timp de discuții. Se impun măsuri urgente din partea organelor competente orășenești și județene.
Ion DOBRESCU 
Cîmpulung-Argeș

e După terminarea, în cursul anului trecut, a lucrărilor de pavare a străzii Modoran Ene din sectorul 6 s-a constatat că imobilul situat la nr. 40 a rămas cu 25 cm. mai jos de nivelul

o Matei Mascaliuc din Argel, comuna Moldovița, ____tul Suceava, a adresat redacției, la 12 septembrie a.c., o scrisoare în care reclama faptul că întreprinderea forestieră Moldovița refuză să-i acorde concediul legal de odihnă pe anul în curs, motivînd că n-ar avea dreptul. Am trimis această sesizare Ministerului Economiei Forestiere. Iată răspunsul adresat redacției de către biroul de sesizări al M.E.F. : „Vă informăm că i s-a răsDuns petiționarului că. nu poate beneficia de alocația de stat pentru copii deoarece nu îndeplinește condițiile cerute de lege". Corect răspuns ! Vorba aceea, (pentru că sîntem în domeniul forestier) : unde dai și unde crapă !

satul jude-

o Sesizarea, adresată redacției în luna august a.c., de un grup de salariați navetiști din comuna Gîrcina, județul Neamț, cu privire la linsa mijloacelor de transport. în comun pe ruta Gîrcina — Piatra Neamț, s-a soldat cu măsuri eficiente din partea autorităților locale. După cum ne informează Consiliul popular județean Neamț, pe acest traseu s-au introdus, începînd cu data de 24 septembrie, trei autobuze, care fac zilnic șase curse. *

României de la începutul secolului", cu prezentarea procesului de unificare teritorială a statului național român drept „anexiuni teritoriale", care conduceau, în mod obiectiv, la ideea dezmembrării țării noastre. Partidul a găsit forța necesară pentru a infringe și înlătura aceste teorii greșite, pentru a elabora și aplica o politică națională marxist-leninistă justă, corespunzătoare realităților istorice, intereselor reale ale întregului popor muncitor.Propria experiență a țării noastre confirmă teza fundamentală a marxismului că de roadele libertății se poate bucura numai un popor care nu asuprește alte popoare — teză întru totul valabilă atît pe planul relațiilor internaționale cît și al relațiilor interne. De fapt, în această teză își găsește expresia ideea necesității și a obligativității unei depline continuități in aplicarea principiilor internaționalismului proletar în întreaga viață socială, in întreg cadrul de activitate a partidului marxlst-leninist. După cum o politică de inegalitate socială, de dominație naționalistă, de deznaționalizare, de înăbușire a vieții culturale și de persecuție națională își găsește, așa cum arată istoria imperialismului, urmarea logică într-o politică externă de hegemonie asupra altor popoare, de dominare și asuprire a lor, de încălcare a principiului egalității în drepturi a națiunilor, '— o politică națională bazată pe principiile marxismului se proiectează, în mod necesar, pe plan extern într-o politică internaționaliști de întărire a unității, frăției și solidarității de luptă cu toate forțele progresului, de prietenie și egalitate cu toate popoarele, de respect pentru interesele lor, pentru ființa lor națională, pentru independența și suveranitatea lor.
★Procesul de apropiere trainică și sudare a unității și frăției tuturor celor ce muncesc din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, a cu noscut un stadiu nou, calitativ superior, in condițiile construirii societății socialiste.împreună, oamenii muncii români și de alte naționalități au dat viață politicii partidului, muncind umăr la umăr pentru industrializarea țării, pentru cooperativizarea și dezvoltarea agriculturii, pentru înflorirea culturii, progresul științei, pentru propășirea țării șl ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Nu există domeniu al construcției socialiste, nu există sferă de creație — în viața politică și socială, în întreprinderi, în producția industrială și agricolă, în instituții, în administrația de stat, în cultură, — în care alături de români. fiii naționalităților conlocuitoare să nu aducă o contribuție de înaltă valoare la edificarea socialismului. Realizările fundamentale care configurează profilul României socialiste sînt rodul creației comune, rezultatul eforturilor comune ale poporului român și naționalităților conlocuitoare, constituie expresia concretă a patriotismului, a unității și a deplinei identități de țeluri și aspirații ale tuturor cetățenilor țării.Premisa obiectivă a rezolvării problemei naționale o constituie statornicirea și continua dezvoltare a proprietății socialiste, atît în forma proprietății de stat cît și a proprietății cooperatiste, căci ea asigură baza economică a egalității tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. Ca urmare, toți oamenii muncii sînt proprietari ai mijloacelor de producție. ai tuturor resurselor și bogățiilor țării — cu toții, în egală măsură, se bucură de rodul muncii lor. de dreptul la

menținute într-o dezolantă înapoiere economică, printre care și regiuni unde, alături de populație română, locuiesc și numeroși oameni ai muncii de alte naționalități, cunosc un ritm accentuat de industrializare. Marele Combinat de îngrășăminte a- zotoase din Tg. Mureș ; Centrala termoelectrică Luduș de 800 MW — Ia ora actuală cea mai mare centrală electrică a țării — Combinatul de industrializare a lemnului de la Gă- lăuțași; întreprinderea minieră Ba- raolt din județul Covasna ; Fabrica de confecții din Miercurea Ciuc sînt numai cîteva dintre noile obiective construite pe aceste meleaguri contribuind la ridicarea lor economică, a- ducînd ritmurile trepidante ale progresului industrial și civilizației moderne, asigurînd creșterea nivelului de trai al populației, deschizîndu-i perspective noi de viață.Soluționarea problemei naționale are ca fundament politic faptul că partidul comunist îndeplinește rolul de forță politică conducătoare a societății, iar clasa socială conducătoare în stat este clasa muncitoare. Ca urmare, ideologia marxist-leninistă, care Include ideile frăției internaționaliste, formează Ideologia călăuzitoare a întregii activități a statului.Partidul întruchipează principiile internaționalismului nu numai prin ideologia sa, ci și prin structura și compoziția sa, unind în rîndurile sale pe cei mai buni fii ai poporului, fără nici un fel de deosebire de naționalitate. Oameni ai muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare fac parte cu drepturi egale din partid, pe> care-1 consideră ca partidul lor propriu ; „Partidul Comunist Român este partidul meu !“ — așa gîndește și așa spune cu îndreptățire orice om al muncii din țara noastră, fie că rostește aceste cuvinte în limba română, fie în limba maghiară sau germană. Structura națională a populației țării își găsește o reflectare fidelă în compoziția națională a partidului (care, așa cum s-a arătat la plenară, cuprinde în totalul membrilor de partid 88,43 la sută români și 11,57 la sută maghiari, germani și de alte naționalități) ca și în componența tuturor organelor și organismelor sociale din țara noastră — de la deputății Marii Adunări Naționale, organul suprem al puterii de stat, și membrii Consiliului de Stat pînă la organele locale, consiliile populare județene, orășenești și comunale. Oamenii muncii ai naționalităților conlocuitoare fac parte din toate organizațiile de masă, din diferitele uniuni de creație și din organele de conducere ale acestora, se manifestă intens, viguros. în toate domeniile vieții sociale, își spun cu- vîntul în toate problemele, sînt consultați nemijlocit, pînă la cele mai înalte niveluri ale activității de partid, așa cum, de pildă, au ilustrat recentele întîlniri ale conducerii partidului cu intelectualii de naționalitate maghiară și cu intelectualii de naționalitate germană din țara noastră. ca și vizitele de lucru ale conducătorilor de partid și de stat în județele în care alături de populația română locuiesc numeroși oameni ai muncii de alte naționalități. Din punctul de vedere al vieții sociale nu se face nici o deosebire între cetățenii țării, indiferent de naționalitate — fiecare fiind membru al societății socialiste Cu drepturi și îndatoriri egale, avînd șanse egale de afirmare și posibilități egale de promovare după meritele și calitățile sale personale, după gradul său de pregătire și devotamentul față de cauza socialismului.Societatea socialistă a asigurat cele mai largi posibilități de înflorire atît

culturii poporului român, cît șl culturii naționalităților conlocuitoare. Creațiile oamenilor de artă și cultură români, maghiari, germani -A prețuite deopotrivă după conținutul ideologic și nivelul realizării artistice și aduetnd fiecare elemente ale propriului specific național — slujesc a- celorași țeluri nobile de îmbogățire a vieții spirituale a poporului. Creația cultural-artistică a naționalităților conlocuitoare constituie în mod firesc o parte integrantă a culturii socialiste a României — căci a- ceastă creație nu este produsă în vid, ci izvorăște în condiții determinate, respectiv în condițiile social-istorice ale României; reflectă trăsăturile fundamentale ale vieții economice, sociale, politice și spirituale din țara noastră ; este făurită nu în rîndul unor comunități izolate, ci al naționalităților care și-au legat și își împletesc organic destinele cu ale poporului român. Partidul Comunist Român care poartă singur suprema responsabilitate a dezvoltării vieții spirituale a României asigură sarcina îndrumării ideologice și a orientării acestei creații, ca și a întregii culturi socialiste din țara noastră.Egalitatea democratică și condițiile concrete asigurate pentru dezvoltarea culturală a naționalităților conlocuitoare își găsesc o importantă expresie în faptul că porțile învățămintului de toate gradele sînt deopotrivă deschise tuturor cetățenilor țării, fără nici o deosebire. Totodată, un important sprijin îl constituie asigurarea învăță- mîntului în limba maternă a naționalităților conlocuitoare — de la treptele elementare pînă la cursuri ale învățămîntului superior.Acordînd atenție neslăbită invăță- mîntului în limbile naționalităților conlocuitoare, îngrijindu-se de extinderea și perfecționarea acestuia, statul înlesnește tinerilor de alte naționalități însușirea concomitentă a limbii române, ca o cerință ridicată de viață, o necesitate cu caracter obiectiv pentru însăși înfăptuirea deplină & principiului egalității. Tocmai aceasta înlesnește tinerilor din rîndul naționalităților conlocuitoare să se poată manifesta nestînjenit în toate sferele vieții sociale, să se poată afirma în activitatea economică în întreprinderile de pe întreg teritoriul țării fără a se limita la cadrul regiunii respective, să poată ocupa funcții corespunzătoare capacității în cadrul oricărei unități economice, din orice regiune, să se perfecționeze în pregătirea științifică, într-un cuvînt să folosească și să fructifice deplin posibilitățile și șansele egale de afirmare în toate domeniile.Condițiile de dezvoltare culturală a naționalităților conlocuitoare își găsesc expresia în tabloul atît de bogat, plin de viață și dinantfi n al creației literare, activității edrit .'-iale, creației dramatice, plastice, rmisficale, activității științifice, pedagogice —■' tablou care justifică întru totul concluzia că niciodată viața artistică șl literară, creația științifică și dezvoltarea invătămintului de toate gradele nu an avut o asemenea amploare în rîndul naționalităților conlocuitoare ca astăzi, in România socialistă.Tocmai datorită condițiilor de deplină egalitate de care se bucură, tocmai datorită înțelegerii că destinele proprii, ziua de astăzi ca șl de mîine sînt legate de destinele și de viitorul tării, ca patrie comună, oamenii muncii ,ai poporului român, ca și ai naționalităților conlocuitoare, au deopotrivă interesul comun , ca treburile construcției socialiste să meargă cît mal bine, ca obiectivele stabilite, de partid să se realizeze cu succes. De aceea, ei pun cu toții umărul la înfăptuirea politicii partidului, avînd convingerea clară că ea este expresia celor mai înalte interese ale lor, că rezultatele binefăcătoare ale aplicării acestei politic! se vor răsfrînge pozitiv asupra întregii societăți, asupra fiecăruia șl a tuturor.în aceasta rezidă izvorul adezinnil , ferme și depline a tuturor oamețiilnr muncii din tara noastră, fără sebire de naționalitate, față de po
litica partidului — adeziune Care își găsește forme de exprimare atît de. entuziaste, atît de totale și de emoționante cu orice prilej, așa cum arată vizitele conducătorilor de partid și de stat în diferitele ținuturi ale tării — adevărate sărbători ale unității poporului . — așa cum au arătat manifestările de caldă aprobare din adunările consacrate dezbaterii politicii interne și internaționale a României, nenumăratele scrisori. articole, luări de poziții în sprijinul acestei politici.Grija deosebită, permanentă, cu care partidul nostru . urmărește aplicarea neștirbită a principiului egalității, atenția stăruitoare, plină de tact și înțelegere cu care partidul asigură, prin toate acțiunile sale. întărirea sentimentelor oamenilor muncii de naționalități conlocuitoare, de fii egali ai familiei națiunii noastre socialiste, solicitudinea arătată fată de problemele lor snecifice, prețuirea rolului și aportului lor în toate sferele construcției socialiste mobilizează continuu noi și noi afluxuri de energii proaspete în această operă. întăresc necontenit legăturile ce sudează definitiv frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. consolidează trainic nu numai cuceririle prezentului, ci și asigură o temelie de nădejde pentru viitorul patriei, pentru generațiile ce ne vor urma.Dezvoltarea națiunii socialiste române și libera dezvoltare egală a naționalităților conlocuitoare formează laturi ale unui tot unitar — mersul înainte al întregului popor, al României pe calea socialismului șl comunismului.

Din partea
Direcției circulației 
din Inspectoratul 
general al Miliției

Un număr însemnat de conducători de autovehicule, din diverse motive, nu s-au prezentat încă la organele de Miliție pentru înlocuirea vechilor carnete de conducere cil noile permise.Ponderea principală o au conducătorii de autovehicule cu domiciliul în București (aproximativ o treime din numărul total al celor care se află în situația de mai sus).Inspectoratul general al Miliției atrage atenția conducătorilor de autovehicule ca în cel mai scurt timp să-și preschimbe vechile carnete, deoarece se preconizează sistarea acestei operațiuni, a- vînd <’a urmare pierderea dreptului de înlocuire.

HÎRTIE

FOTOSENSIBILĂ
Combinatul chimic din Tîrnăv.eni produce hîrtie fotosensibilă pentru înregistrări cu caracteristici sensitometrice speciale, obținute prin aplicarea unui strat iotosensibil pe bază de bromură de argint pe un suport alb de hîrtie baritată. La acest combinat se fabrică mai multe sorturi de hîrtie folosite în cercetări tehnice la înregistrarea oscilogramelor, sensitogramelor, polarogramelor, precum și în cardiologie pentru executarea electrocardiogramelor : ARFOGRAF-BS-2, pentru seismograme ; ARFOGRAF-BO-3, pentru oscilograme și ARFOGRAF-BE-2, pentru electrocardiograme.Hîrtia fotosensibilă pentru înregistrări este sensibilizată optic și are un grad de contrast ridicat, stratul fotosensibil uniform aplicat, iar suprafața netedă, iară încrețituri, impurități sau alte defecte care ar dăuna calității înregistrărilor.
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O CONDIȚIE A CREȘTERII EFICIENȚEI 
ÎN GOSPODĂRIREA FONDURILOR

V

în cadrul măsurilor adoptate de Conferința Națională a P.C.R. privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, Îmbunătățirea relațiilor dintre bancă și întreprinderi se înscrie ca un obiectiv deosebit de important. In noile condiții, colaborarea dintre bancă și întreprindere se axează, în primul rînd, pe creșterea eficienței întregii activități economico — revenind și uneia și alteia obligația de a lua toate măsurile care să prevină neajunsurile ce determină irosirea nejustificată a bunului public, de a acționa cu fermitate și o- perativitate pentru înlăturarea acelor fenomene care generează folosirea neeconomicoasă a fondurilor materiale și bănești ale statului.De la aceste cerințe majore s-a pornit la elaborarea propunerilor privind reglementarea unor relații perfecționate dintre bancă și întreprinderi. Ele urmăresc să evite tutelarea măruntă a întreprinderilor din partea băncii și, totodată, să creeze condițr ea prin mijloace cu caracter ' er ^ypic să se exercite o influențat ipai mare asupra gospodăririi’raționale a fondurilor materiale și bănești — prin aceasta favorizîn- du-se îndeplinirea în’bune condiții a sarcinilor de plan. In viitor, nevoile de fonduri ale întreprinderilor pentru desfășurarea activității economice se vor stabili în raporturi directe între întreprinderi și unitățile bancare operative care, cunoscînd situația concretă din fiecare întreprindere, vor fi în măsură să aprecieze volumul de mijloace bănești necesare. Măsura urmărește să înlăture centralismul excesiv în stabilirea fondurilor bănești necesare întreprinderilor și să sporească, totodată, competențele și răspunderile întreprinderilor și unităților, bancare care sîrit direct legate de pîSBesuî''eBS- nomic.în vederea respectării întocmai a principiilor gestiunii economice proprii și pentru întărirea relațiilor e- conomice dintre întreprinderi, în viitor unitățile economice vor puica face plăți numai in limita fondurilor aprobate. Se va înlătura situația din trecut cînd, întreprinderile, deși li se planifică fondurile — după calcule care nu pot fi deloc considerate ca simple — au în prac- tiiță 1( dispoziție fonduri nelimita- te.'VCa atare, în unele cazuri, ele își permit să. se aprovizioneze cu materii și materiale care nu le sînt neapărat necesare, să mențină stocuri supranormative, imobilizînd astfel importante valori materiale. De pildă, uzina „23 August" din București avea la 30 iunie a. c. credite peste cele normale în sumă de 22 milioane lei, din cauza formării unor stocuri de materii și materiale fără întrebuințare, precum și a nefinalizării u- nor comenzi începtite încă în anii tre- cuți. Atragerea din circuitul economic a unor fonduri mai mari decît cele necesare a avut drept consecință faptul că, în semestrul I 1968, uzina a plătit dobînzi penalizatoare în sumă de peste un milion de lei, iar viteza de rotație la mijloacele calculante care se normează s-a încetinit de la 121 zile la 142 zile. în- tr-o situație asemănătoare s-a aflat și uzina „Policolor" din București.Firește, șirul exemplelor ar putea continua. Important ni se pare că de aici trebuie trase cel puțin două concluzii. Mai întîi, o întreprindere care atrage din circuitul economic fonduri mai mari decît cele necesare își provoacă singură cheltuieli neecono- micoase, care duc la diminuarea rezultatelor ei financiare. Pentru a se corecta o asemenea situație, în viitor cheltuielile neeconomicoase generate de dobînzile la creditele care acoperă din punct de vedere financiar stocurile supranormative de materii prime, materiale și produse fără întrebuințare, necorespunzătoare calitativ, fără desfacere asigurată, vor fi recuperate în anumite proporții din fondul de premiere a personalului tehnic-administrativ, inl’luen- țînd direct premiile acelor lucrători din vina cărora s-au efectuat cheltuielile respective. O a doua concluzie se referă la faptul că, formîn- du-și stocuri peste necesar, unele întreprinderi scot din circuitul normal un volum însemnat de fonduri, ceea ce are efecte «negative asupra economiei naționale.Faptul că pînă acum întreprinderile nu au fost obligate să se gospodărească în limita unor fonduri

bine determinate a generat și altfel de situații. Nefiind legate de existența disponibilităților în cotit pentru a face față plăților, anumite întreprinderi nu se grăbesc uneori să vîndă cît mai repede produsele fabricate și să-și reconstituie fondurile cheltuite. De pildă, cooperativa „Mobilă și tapițerie“-Bucu- rești a depus la 29 iunie a.c. cu în- tîrziere la bancă 8 facturi, ceea ce a făcut ca încasarea contravalorii mărfurilor livrate — și, legat de aceasta, realizarea acumulărilor bănești aferente — să nu se facă în timpul optim. Similar au procedat și I.C.R.M., T.L.C.R. II și I.C.R.T.I. — toate din București — care au prezentat o serie de facturi la bancă după termenul legal.Au apărut în practică și cazuri în care conducerile unor întreprinderi au trebuit să fie „împinse de la spate" de către bancă pentru a obține credite cu dobîndă normală, în loc ca ele să fie în primul rînd interesate în aceasta. Iată un asemenea caz. La începutul lunii iunie, organul bancar — analizînd situația financiară a întreprinderii „Electrotehnica" din București — a considerat că ea este îndreptățită la un credit de 1 055 000 lei cu dobîndă normală, în locul creditului restant; cu toate intervențiile băncii, întreprinderea a solicitat creditul respectiv abia după aproape trei luni. în a- ceste condiții, nu este deloc firesc ca diferența de dobîndă ce s-a plătit în această perioadă — de circa 19 000 de lei — să fie suportată de prețul de cost.Creșterea răspunderii și inițiativei întreprinderilor în evitarea unor situații de genul celor amintite. în scopul gospodăririi judicioase a fondurilor ce le-au fost puse la dispo- ziție,-’face necesară o schimbare de sens a relațiilor dintre acestea și bancă. Dacă în prezent conducerile unor unități economice sînt oarecum „liniștite" în ce privește modul în care primesc credite și efectuează plăți, cu toate că au imobilizări de fonduri, în viitor ele vor trebui să vină la bancă pentru a justifica situația creată și a solicita fondurile necesare. Nu este însă vorba de o schimbare formală, ci de o schimbare de conținut a concepției despre relațiile bancă-întreprindere, despre rolul și importanta creditului și a băncilor.In viitor, banca nu se va mai o- cupa în mod amănunțit de toate întreprinderile. Acelora care își gospodăresc bine fondurile, se încadrează în nivelul lor planificat și își realizează sarcinile planului economic și financiar, banca le va înlesni efectuarea operațiunilor. în schimb, întreprinderilor care, datorită neajunsurilor în organizarea și conducerea activității economice, atrag din circuit fonduri mai mari decît cele normale, încetinesc viteza de rotație a mijloacelor circulante și nu realizează sarcinile de plan, li se va a- plica un regim restrictiv de creditare. în acest sens, se vor acorda pentru anumite perioade de timp strict determinate credite cu dobîn- dă majorată, urmînd ca, în final — în ipoteza nelichidării deficiențelor — să se sisteze acordarea unor asemenea credite, comitetele de direcție răspunzînd față de conducerea ministerului de resort și Consiliul de Miniștri pentru utilizarea defectuoasă a fondurilor. Prin acest sistem, banca va juca un rol mai activ în întărirea spiritului gospodăresc în folosirea fondurilor materiale și bănești ale economiei.Este de la sine înțeles că, în noile condiții ale organizării relațiilor dintre bancă și întreprinderi, devin necesare perfecționări și în modul de efectuare a controlului bancar. Controlul bancar va trebui să fie îmbunătățit în sensul măririi ponderii lui în faza premergătoare acordării fondurilor, organizat de așa natură încît banca să cunoască în permanentă modul în care sînt folosite creditele, fără a se leza cu nimic independenta operativă și drepturile mai largi de care se vor bucura întreprinderile. în mod cert, întreprinderile vor avea în bancă un partener direct interesat ca întreaga activitate să se desfășoare în bune condiții, ca rezultatele economice să fie cît mai favorabile.
Nicolae PRETOR1AN 
director
Banca Națională

într-o fabrică de ciment ca a noastră, a cărei capacitate de producție s-a dublat în perioada anilor 1960—1963, livrarea unor cantități din ce în ce mai mari de materiale de construcții ca : ciment, var, ipsos și cărămizi refractare, depinde în mod hotărîtor 
f de felul în care sînt exploatate și întreținute utilajele și instalațiile tehnologice. In primele trei trimestre ale acestui an s-au expediat beneficiarilor din țară și la export, peste prevederi, 15 100 tone ciment, 1 800 tone var, 590 tone ipsos și 61 tone cărămizi refractare. Aceste realizări au fost posibile, în primul rînd, datorită valorificării superioare a „zestrei" tehnice a întreprinderii.Cum am procedat în a- ceastă acțiune de mare însemnătate economică ? Mai întîi s-au studiat rezervele și neajunsurile în sectorul de cariere al fabricii, în fiecare din secțiile de calcar, argilă și gips — ca punct de plecare, foarte important, în alimentarea cu materii prime a procesului tehnologic. în acest sens, în cariera de calcar Săndu- lești, la ora actuală, toate operațiile sînt mecanizate, eforturile umane fiind economisite și canalizate spre obținerea unor randamente superioare în producție. Revizia și întreținerea utilajelor și instalațiilor — de producție și transport — se efectuează cu regularitate, în fiecare schimb de lucru, pe baza graficelor lunare și orelor de exploatare. Nu se admite nici o depășire de termen pentru revizii, iar cu prilejul acestor o- perații se fac diverse modernizări. Merită prezentată, în acest sens, experimentarea înlocuirii lagărelor de alunecare cu lagăre de rostogolire, la osiile vagoanelor C.F.R. de 25 tone, soluție gîndită și pusă la punct de specialiștii fabricii. Se asigură o creștere a vitezei de exploatare cu aproximativ 4 km/oră și micșorarea solicitărilor locomotivelor Diesel L 35 H, cu peste 15 la sută. Deci, importante economii în utilizarea mai productivă a parcului de mijloace de transport al fabricii.Aceeași atenție acordăm întreținerii și exploatării utilajelor din sectoarele de fabricație a materialelor de construcții amintite. Urmărirea comportării agregatelor de bază din secțiile de preparare a pastei, arderea clincherului și măcinarea cimentului este asigurată nu numai de personalul sectorului, dar și de către tehnologii din cadrul serviciului tehnic. De pildă, experiența anilor trecuți a dovedit că funcționarea în bune condițiuni a răci- toarelor-grătar de la cuptoarele de clincher CR 800 impune revizuirea periodică a acestora, independent de faptul că ele prezintă sau nu unele deficiente. Nu întîmplător s-a reușit acum să se îmbunătățească radical exploatarea acestor răcitoare-grătar, la care

o contribuție au adus și perfecționările de ordin tehnic. Rezultatele obținute sînt bune : s-a redus considerabil consumul plăcilor de oțel refractar pe răcitor, s-a înlăturat în mare măsură deformarea cadrului de susținere a acestora, îmbună- tățindu-se răcirea clincherului și durata de exploatare a întregului agregat. Pe baza unor asemenea perfecționări și a altora întreprinse în acest an, indicii capacităților de producție proiectați au fost depășiți, la cuptoarele tip „23 August" cu 1.2 tone/oră, la cuptoarele CR. 800 cu 5

II și III, pentru a nu se stînjeni buna funcționare a excavatoarelor și stației de preconcasare a calcarului în perioadele de timp nefavorabil. In secțiile de fabricație, periodicitatea lor este alta : trimestrele I și IV, vizîndu-se concomitent și reducerea duratei de imobilizare a instalațiilor în reparații capitale, cu 15—25 zile față de prevederile normativului. Acest ritm — net în favoarea producției — nu a afectat cu nimic nivelul calitativ al reparațiilor capitale.Ridicarea productivității muncii, îmbunătățirea e- fectelor economice în
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tone/oră, la morile 0 3X14 m. cu 0,8 tone/oră.La aceste realizări a contribuit și faptul că pregătirea și executarea reparațiilor capitale s-au asigurat în bune condiții. în cadrul fabricii noastre, aceste lucrări s-au repartizat sectorului mecanic-energe- tic, respectiv secțiilor auxiliare din subordinea serviciilor mecanic-'șef, e- nergetic-șef și' termoener- getic, la care participă șl secția productivă ce deține utilajele și instalațiile. Pregătirea de care vorbeam pentru agregatele de bază se face cu cel puțin 2—3 luni înainte, cînd se verifică aprovizionarea materialelor și pieselor de schimb, precum și prelucrarea la mașinile-unelte din atelierul mecanic central al fabricii a diferitelor subansamble. La sectorul cariere, reparațiile capitale se realizează în trimestrele

procesul de producție depind însă — așa cum a dovedit-o experiența colectivului nostru, a u- nor fabrici similare din țară și străinătate — și de ritmul introducerii tehnicii noi. De pildă, prin punerea la punct a instalației de colectare a prafului captat de la cuptoarele de clincher dotate cu electrofiltre s-a asigurat nu numai o funcționare normală și Continuă a electrofiltrelor, dar și re- utilizarea prafului captat în procesul tehnologic de fabricare a clincherului. Ca urmare, în primele trei trimestre ale anului, cantitatea de praf captată a fost reutilizată în proporție de peste 95 la sută în procesul de fabricație, obținîn- du-se 53 000 tone clincher din praf, ceea ce a asigurat fabricarea unei cantități de 79 000 tone ciment metalurgic, valoarea producției globale sporind cu

16 milioane lei. In același H sens favorabil au acționat însă și alte măsuri aplicate la noi în fabrică. Bunăoară, înlocuirea mortarului magnezian cu plăcuțe metalice la zidirea zonei de clincherizare a cuptoarelor a contribuit la realizarea unei execuții rapide, la obținerea unei înzidiri complet uscată ca și la reducerea consumului de cărămizi refractare magnezoto- cromitice — prin creșterea duratei de exploatare cu peste 30 la sută față de înzidirea cu mortar. Pe baza încercărilor făcute pe cuptoarele tip „23 August” și CR. 800, pe această cale se obține anual o economie de peste 1,2 milioane lei. Mecanizarea încărcării varului în vagoane C.F.R. s-a soldat, de asemenea, cu o creștere a productivității muncii cu 11 la sută, efortul uman fiind complet înlăturat.Deși remarcabile, rezultatele ce le-am obținut ar fi putut atinge — fără îndoială — nivele mult superioare.întîmpinăm, însă, o seamă de greutăți în aprovizionarea cu piese de schimb, mai ales pentru autobasculante, autostivui- toare și locomotivele Diesel L 35 H — ceea ce generează perturbări în activitatea de transporturi interne și imobilizări de a- gregate. De pildă, cele peste 16 avarii avute în anul curent la motoarele electrice de la acționarea morilor de pastă și ciment au provocat pierderi care, numai la ciment, se ridică la 7 400 tone. De asemenea, cu toate analizele și intervențiile făcute nu s-a rezolvat problema calității plăcilor pentru răcitoarele-grătar din pereții despărțitori ai morilor de (b 3X14 m. în plus, calitatea oțelului din blindajele autosortatoare pentru morile de ciment lasă foarte mult de dorit.Pentru rezolvarea acestor probleme, care depășesc competența fabricii; considerăm că este necesar să fim mai îndeaproape a- jutați de forul tutelar, avînd în vedere că cele arătate sînt bine cunoscute și de către furnizori.Resursele și posibilitățile de sporire a producției de care dispune fabrica noastră sînt atestate și de rezultatele obținute la sfîrși- tul lunii octombrie. Din angajamentul anual de 25 000 tone ciment peste plan, pînă acum s-au realizat 22 700 tone, iar economiile peste plan Ia prețul de cost se apropie de 2 milioane lei De asemenea, planul de livrări la export a fost îndeplinit și depășit.Sîntem conștienți că avem posibilități de a obține realizări și mai mari — succese pentru dobîndi- rea cărora întregul colectiv de muncă al fabricii de ciment din Turda nu-și va precupeți eforturile.
Ing, Constantin GĂITAN 
inginer șef,
Fabrica de ciment-Turda

adunările
(Urmare din pag. I)

PE ȘANTIERUL CENTRALEI

TERMOELECTRICE DE LA DEVA
La centrala termoelectrică de 800 megawați de la Deva s-a terminat montajul blocurilor spațiale ale cazanului nr. 1, care va produce 660 tone de abur pe oră. Montorii lucrea

ză acum la instalarea conductelor și a altor utilaje. Concomitent sînt amplasate, pe platforma de lucru, construcțiile metalice ce vor servi la ridicarea cazanului nr. 2.

Au început, de a- semenea, lucrările de montaj la prima turbină de 200 megawați care urmează să fie dată în exploatare în anul viitor.(Agerpres)

Sosirea anotimpului friguros impune intensificarea eforturilor pentru terminarea pregătirilor în vederea iernării animalelor. Folosirea tuturor resurselor pentru completarea balanței furajere și pregătirea adăposturilor sînt numai cîteva dintre numeroasele acțiuni care se întreprind în această privință.în numeroase întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole au fost luate măsuri pentru _ prelungirea perioadei de pășunat, strîngerea otavei de fîn, a frunzelor și coletelor de sfeclă, transportul și depozitarea a milioane de tone de coceni și alte produse secundare ale culturilor a- gricole. Există însă și unități unde asigurarea furajelor nu se bucură de atenția cuvenită, semnalîndu-se cazuri de scădere a producției animale. Publicăm constatările prilejuite de raidul-anchetă întreprins în județele Neamț și Brăila privind acțiunea de asigurare a bazei furajere.
DE CE PE CIMP ȘI NU IN 
FERMELE ZOOTEHNICE ?Curînd și în județul Neamț cirezile și turmele de animale vor trebui hrănite în grajduri. Sînt asigurate furajele necesare ? întrebarea am adreșat-o tovarășului ing. Gheor- ghe Ibănescu, directorul direcției a- gricole județene, care ne-a asigurat că, conform datelor înscrise în balanța furajeră, aproape toate nutrețurile sînt adunate. Grosierele și suculentele, bunăoară, au fost depozitate în proporție de sută la sută. La fînuri însă din cauza secetei din prima jumătate a anului s-a asigurat doar 65 la sută din cantitatea necesară. Deficitul va fi înlocuit cu furaje însilozate. Directorul direcției agricole â ținut să ne asigure, totodată, că toate furajele sînt strînse de pe cîmp și depozitate cu grijă. Cum stau lucrurile pe teren ?într-adevăr, membrii multor cooperative agricole, ca buni gospodari, s-au îngrijit de asigurarea furajelor necesare animalelor. Așa stau lucrurile la Păstrăveni, unde au fost depozitate în bune condiții peste 500 tone fîn de trifoi și lucernă, 1 200 tone de paie și coceni etc. în silozuri s-au strîns 1 100 tone porumb, resturi de la grădina de legume, colete și borhot de sfeclă și alte furaje. Pentru oi, cooperatorii din Păstrăveni au adunat 20 tone de frunzare. Sute de tone de concentrate-porumb, orz, tărîțe, se află în magazii. Bine stau lucrurile, din acest punct de vedere, și la cooperativele agricole din Țibucani, Căciulești și Girov. Tovarășul Constantin Puiu, președintele cooperativei din Davideni, ne-a declarat că, în acest an, cu toată seceta prelungită s-au strîns mai multe furaje decît anul trecut. între altele, aici au fost însilozate 400 tone cartofi care vor contribui la economisirea unor cantități însemnate de concentrate.Cu prilejul raidului s-a putut constata că, în unele locuri strîngerea și depozitarea pentru iarnă a furajelor întîrzie. La cooperativa agricolă

din Filioara, situată în apropierea celei din Păstrăveni, pe locul destinat depozitării furajelor pot fi văzute doar cîteva șire de fîn și paie. Dumitru Micu, președintele cooperativei, ne-a informat că nu s-au asigurat decît 160 tone fîn, 120 tone paie și 10 tone concentrate. Care este cauza acestei situații ? Atît președintele cooperativei, cît și inginerul agronom Petre Goian dau vina pe secetă. Ei uită însă de proasta organizare a muncii, de lipsa de preocupare pentru strîngerea tuturor resurselor de nutrețuri. Fînul de trifoi de pe 40 hec-

făcătoare, ar trebui să-și îndrepte atenția organele agricole. Nu se poate concepe să dăinuie situația anacronică întîlnită la cooperativa Băl- țătești, unde pentru cele 600 taurine și 1 500 oi, există doar două șire de fîn, cîteva de paie și de coceni îm- prăștiați.Este necesar ca, măcar acum, în pragul iernii, Direcția agricolă și U- niunea județeană a cooperativelor a- gricole să ia măsuri operative pentru strîngerea de pe cîmp a tuturor resurselor furajere, în special a cocenilor, să asigure extinderea me-
ÎN JUDEȚELE NEAMȚ SI BRĂILA
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tare s-a înnegrit pe cîmp, în brazde. Cooperativele vecine au strîns sute de tone de frunze pentru oi. La Filioara însă,, nu s-au adunat decît opt tone. Cum vor putea fi hrănite cele 430 de taurine și 1 200 oi 7 Trebuie spus că, la Filioara, se procedează în felul acesta de ani de zile. „Cu furajele pe care le avem putem hrăni animalele numai cîteva luni de zile" — ne-a spus brigadierul zootehnic Ion Ti- mofte. In asemenea condiții nu este de mirare că sectorul zootehnic din această unitate nu aduce venituri corespunzătoare.Și în alte cooperative din județul Neamț se constată insuficientă preocupare pentru asigurarea bazei furajere. La Botești, Tupilați. Tg. Neamț și în alte unități, contrar celor spuse de directorul direcției a- gricole. am găsit pe cîmo mari cantități de trifoi și lucernă neadunate.Spre aceste cooperative mai puține la număr, dar cu o situație nesatis-

todelor de preparare a furajelor încît animalele să poată fi hrănite cît mai rațional.
DKCă UNELE SORTIMENTE 
LIPSESC DE CE NU SE fiSI- 
GURĂ SUBSTITUIREA LOR ?Balanța furajeră a cooperativelor agricole din județul Brăiia este a- cum, în prag de iarnă, deficitară. Organele agricole județene cunosc mai de mult acest lucru. Din cele 41 000 tone fîn necesare nu s-au asigurat nici jumătate. Este adevărat, acest deficit de fînuri naturale a fost determinat de seceta prelungită din primăvara și vara acestui an. In schimb s-au obținut producții bune la culturile succesive. Cooperativa agricolă din comuna lanca, de exemplu. a semănat 780 hectare cu porumb, obținîndu-se circa 40 tona

e făcute în 
salariaților

însemnate cheltuieli neproductive — ne-a spus tov. ing. Aurel Racu, directorul uzinei. întrucît cea mai mare parte din aceste supranormative o constituiau deșeurile recuperabile rezultate din perioada probelor tehnologice, comitetul de direcție a dat ca sarcină unui grup de tehnicieni și ingineri să urmărească sistematic introducerea acestor deșeuri în procesul de fabricație.Această acțiune — menționăm noi — a fost completată de o exigență sporită în aprovizionarea tehnico- materială, pentru a evita formarea unor noi stocuri, de noi preocupări pentru valorificarea unor materiale ce nu-și mai găseau întrebuințarea în uzină. La sfîrșitul lunii octombrie, stocurile supranormative au scăzut astfel sub 3 milioane lei, cu perspectiva ca pînă la sfîrșitul anului să fie complet lichidate. Intr-un mod favorabil au fost soluționate și măsurile propuse pentru respectarea tuturor contractelor economice, rentabilizarea ultimelor sortimente ce se realizau cu pierderi, îmbunătățirea sistemului de predare a produselor la magazie și de livrare a produselor finite etc. Efectul acestor măsuri, ca și al aplicării studiilor și soluțiilor de organizare științifică a producției și a muncii, se concretizează în îndeplinirea planului producțiel-marfă, pe trei trimestre, în proporție de 101,21 la sută, în realizarea unor economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 6,2 milioane lei.La antipodul eforturilor, încununate cu succes, ale colectivelor și comitetelor de direcție de la Uzina de prelucrare a maselor plastice, ca și de la Fabrica de ulei și din alte întreprinderi ieșene, unde s-a fructificat cea mai mare parte a sugestiilor și propunerilor muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și economiștilor, se află situația creată la Uzina metalurgică Iași și pe unele șantiere de construcții din localitate, unde nu s-a înțeles pe deplin semnificația majoră, rolul adunărilor generale ale salariaților în îmbunătățirea activității economice.Probleme de maximă însemnătate economică au făcut obiectul dezbaterilor în adunarea generală a reprezentanților salariaților de la UZINA METALURGICĂ. Maistrul Emil Mo- rărescu, de la secția I, inginerul Ghica Necula, șeful secției a Il-a, și filetatorul Dumitru Anghel, de exemplu, referindu-se la greutățile mari ce împiedică realizarea ritmică a sarcinilor de plan și utilizarea eficientă a utilajului și agregatelor, au făcut propuneri pentru aprovizionarea judicioasă, potrivit nevoilor producției, cu materie primă și materiale. In prima jumătate a anului, uzină suportase, datorită stagnărilor în producție, cheltuieli neproductive în valoare de peste 200 000 lei.— Și azi întîmpinăm aceleași greutăți în desfășurarea procesului de fabricație, datorită aprovizionărilor neritmice — ne-a spus ing. Gheorghc Subțirelu, adjunct al șefului secției a Il-a. Laminorul 4XU nu a funcționat în luna octombrie timp de a- proape 5 zile, rămînînd nerealizate 1 200 tone de profile, astfel că prețul de cost va suporta alte cheltuieli neproductive.
masă verde la hectar. Aici s-au în- silozat 7 000 tone furaje, creîn- du-se o rezervă de 2 000 tone. De pe 250 hectare s-a obținut o recoltă bună de știuleți de porumb în faza de coacere lapte-ceară, care sînt folosiți în hrana porcilor. Bune rezultate au obținut în asigurarea și gospodărirea furajelor și cooperativele agricole Gemenele. Mircea Vodă și altele.In județul Brăila sînt însă unități agricole în care lipsa fînurilor n-a fost suplinită cu nimic, deși au existat posibilități în această privință. La cooperativa agricolă din Baldovinești, pe lîngă faptul că nu s-a asigufat fînul necesar, culturile succesive au fost pă- șunate în cea mal mare parte. S-au însilozat doar 300 tone coceni. Bogăția de furaje oferită de culturile succesive din acest an s-a scurs, cum se spune, printre degete. Neglijentele în asigurarea furajelor sînt cunoscute de mult. în iarna trecută cooperativa din Baldovinești a cheltuit mai mult de 200 000 lei pentru achiziționarea de furaje de la alte unități. Dacă nu se va acționa energic în aceste zile cît nu este prea tîrziu pentru însilozarea cocenilor din cultura de porumb irigată, se va repeta „experiența" de anul trecut.Rămase mult în urmă cu asigurarea furajelor sînt și cooperativele agricole Cotu-Lung și Tichilești unde n-au fost însilozate toate cantitățile de nutrețuri prevăzute. într-o situație asemănătoare se găsesc și cooperativele agricole din Valea Cînepii, Lati- nu, Dudescu și altele.Direcția agricolă județeană s-a mulțumit să privească problema asigurării furajelor „pe total județ", apreciind îndeosebi ritmul însilozării în cooperativele agricole fruntașe care și-au creat rezerve destul de mari. Dintr-o analiză mai atentă se poate vedea că în 30 de cooperative agricole, balanța furajeră este deficitară. Iată cum realizările de ansamblu — fără îndoială bune dacă avem în vedere că, față de prevederile inițiale, s-au însilozat cu 22 000 tone furaje mai mult — ascund neglijențe care, în iarnă, vor da multă bătaie de cap.în cuprinsul județului Brăila se cultivă suprafețe mari cu sfeclă de zahăr, dar cantitatea de frunze și colete însilozate în amestec cu alte plante, îndeosebi cu coceni de porumb, este redusă. Au fost neglijate strîngerea și conservarea resturilor din grădinile de legume. De asemenea, cocenii nu sînt transportați din cîmp unde se depreciază. Organele agricole județene au constatat în repetate rînduri această situație în multe cooperative, dar nu întreprind acțiuni eficiente pentru înlăturarea lipsurilor constatate.Este necesar ca, în aceste zile, în fiecare unitate agricolă să se ia măsuri energice și urgente pentru completarea deficiteloi- de nutrețuri, să se asigure depozitarea și gospodărirea lor judicioasă.

Gheorghe BALTA 
Radu APOSTOL

Aducînd în discuția cu directorul uzinei, ing. loan Sălăjan, problema organizării aprovizionării tehnico- materiale, acesta a precizat: „Problema ne depășește și pe noi. Am sesizat de mai multe ori Ministerul Industriei Metalurgice că nu primim banda laminată la cald de la Combinatul siderurgic Hunedoara în conformitate cu prevederile din programul nostru de fabricație și cu termenele de expediere a produselor. Livrările continuă să decurgă tot a- tît de nemulțumitor". Argumentul invocat de directorul uzinei este real. Pot fi date și alte exemple care arată că combinatul siderurgic hunedorean neglijează obligațiile contractuale, nu ține seama în programarea producției pe sortimente și tipodimensiuni de cerințele beneficiarilor.Se cuvine menționat că la adunarea reprezentanților salariaților de la uzina metalurgică a participat și un delegat al forului tutelar, ing. Constantin Achiței, din Direcția generală țevi, trefilate și cabluri, care, în cuvîntul său, a arătat că va informa conducerea ministerului despre dificultățile în asigurarea uzinei cu materii prime și că se vor lua măsuri operative pentru eliminarea lor. A- cestea au rămas, din păcate, simple promisiuni, fără să se concretizeze într-un ajutor operativ, așa cum cereau nevoile producției. Cînd va interveni Ministerul Industriei Metalurgice pentru soluționarea eficace a neajunsurilor ce persistă în organizarea cooperării tehnico-materiale între propriile uzine și combinate ? Răspunsul la această întrebare va trebui dat cît mai repede și nu în mod formal, ci avîndu-se în vedere cerințele organizării științifice a producției și a muncii, realizării unei înalte eficiente economice în fiecare întreprindere din această ramură.Dacă problema-cheie a aprovizionării cu materii prime nu poate fi rezolvată de comitetul de direcție al uzinei ieșene fără ajutorul forurilor de resort din minister, alte propuneri și sugestii valoroase făcute în adunarea generală a reprezentanților salariaților — rămase pe hîrtie — puteau fi aplicate cu propriile posibilități. Avem în vedere propunerile făcute pentru asigurarea unei calități superioare a reparațiilor mijlocii și capitale la agregate, încărcarea completă a liniilor de tras la rece, de profile îndoite, a celor care privesc punerea la punct a instalației de sablare a benzilor laminate la cald și altele.Am urmărit, în cursul anchetei noastre, și următorul aspect al temei în discuție : cine s-a ocupat de* selectarea propunerilor făcute în adunările generale ale salariaților, cum se urmărește înfăptuirea lor practică 7 La Uzina de prelucrare a maselor plastice Iași, comitetul de direcție a examinat cu atenție, imediat după adunare, sugestiile făcute în dezbateri, a stabilit măsurile de rigoare, cu termene și responsabilități concrete pe oameni. Urmărirea aplicării măsurilor respective a fost încredințată unui membru al comitetului de direcție. In același mod s-a procedat și în alte întreprinderi din o- rașul Iași.în fiecare întreprindere există totuși anumite compartimente care urmăresc, în paralel, realizarea planurilor de măsuri tehnico-organizato- rice stabilite la începutul anului, cu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan, ori a măsurilor și soluțiilor rezultate pe baza studiilor de organizare științifică a producției și a muncii. De aceea, firesc ar fi ca toate aceste măsuri — inclusiv cele adoptate în adunările generale ale salariaților —- să fie concentrate în același compartiment, iar urmărirea aplicării lor să cadă în atribuția numai a unor cadre tehnice și economice din aceste compartimente. Credem că un asemenea mod de lucru — practicat în unele uzine din țară, care au un singur plan de măsuri, completat pe parcurs cu propunerile rezultate din adunarea generală a salariaților, din analizele comitetului de direcție — ar merita să fie extins, deoarece s-ar crea astfel premisele coordonării și urmăririi mai riguroase a aplicării lor practice.Investigațiile întreprinse la Uzina metalurgică Iași ne-au prilejuit și o altă constatare : deși dezbaterile în adunarea generală a reprezentanților salariaților au fost deosebit de vii, cii numeroase propuneri, nu s-a stabilit după adunare nici o măsură tehnică sau organizatorică concretă, cu termene și responsabilități precise pentru realizare, ci doar o scurtă „notă de probleme" pentru forul tutelar și organele locale de partid. Iată, prin urmare, încă un fapt care atestă superficialitatea și lipsa de inițiativă ce se manifestă în această uzină față de propunerile muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, față de ideile lor novatoare. Firesc era ca, după dezbateri, comitetul de direcție al uzinei să facă un „inventar" al propunerilor, să le analizeze și să selecteze dintre ele pe cele mai valoroase și. pe baza lor, să precizeze ce este de făcut în perioada următoare. Se înțelege că neglijarea acestor propuneri slăbește rolul activ pe care a- dunarea generală a salariaților trebuie să-l aibă în viața uzinei.Potrivit concepției partidului nostru, adunările generale ale salariaților sînt foruri de afirmare largă a opiniei colectivelor din fabrici și u- zine, tribune puternice de participare concretă, rodnică a oamenilor muncii la organizarea și conducerea producției, la soluționarea problemelor majore, esențiale ale activității economice, contribuind la întărirea principiului muncii colective în viața e- economică a întreprinderilor. De aceea, situații de felul celor întîi— nite în unele întreprinderi ieșene, unde nu s-a acordat atenția necesară aplicării operative a propunerilor făcute de salariați, se cer grabnic înlăturate. Factorii de conducere din întreprinderi trebuie să înțeleagă că pentru ca această instituție nouă, democratică — adunarea generală a salariaților — să capete autoritate și prestigiu, să corespundă scopurilor pentru care a fost creată, important este ca părerea fiecărui om să fie luată în considerație, analizată cu toată seriozitatea și răspunderea și fructificată pe deplin în interesul întreprinderii, al întregii economii naționale.
1
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dimensiune

Lucia DEM.
BĂLĂCESCU

Să renunțăm 
la admirarea 
unui chip 

frumos ?

De la un timp încoace „portretul", adică efigia omului implicînd o analiză și o psihologie a lui, s-a rărit de pe pînzele și tablourile prezentate în expoziții. O parte a mîr.ui torilor de penel, abstract, căutînd de combinații de mîiiui- spre zeci de feluri noi de a-1 sugera, îi desconsideră menirea, care este — cred eu — exprimarea ființei umane. Reducînd omenescul, minimalizîndu-1 pînă la inform — uneori pînă la o aparență de culoare, din ce în ce mai palidă, ajung cu încetul la neant.Clar par a spune aceste fapte — această sublimă îndeletnicire a omului — care-i aduce celui ce o practică satisfacții atît de mari, această magnifică îndeletnicire — să o curmăm pentru totdeauna... !?Nu, nu se poate, nu ne putem lăsa duși de fluxul acesta egoist, secătu- indu-ne de suflet. Unii consideră că e o „rușine" să vorbești de portret, și îl ascund ca pe o rudă săracă, dar fără el nu putem comunica cu semenul nostru.La ce ne servesc un milion de tehnici și de experiențe variate, care de care mai năzdrăvane, dacă lipsește „ființa" ?... Această ființă, al cărei portret l-am face, ar putea fi, de pildă : una ca domnișoara Samary a lui Renoir. îmi permit să descriu unul dintre portretele sale : „Fața roză, cu păr arămiu și cu ochii verzi umezi, într-o ambianță trandafirie". Pare banală, dar vrăjitorul pensulei sus-amintit a avut un obstacol mare pe care l-a trecut cu brio. Pur și simplu modelul avea un cusur — de neiertat, azi de către plasticieni — acest mirific model, celebra comedians Jeanne Samary. avea un chip... frumos...Cum l-a putut realiza Renoir fără să primească nici o medalie, e o e- nigmă.Nu vreau să spun că trebuie să ne întoarcem la impresionism, azi depășit, avem destule tehnici de ales din noianul care ne înconjoară.Cîteva cuvinte în treacăt despre portretiștii noștri. încep cu cel care ocăra portretul, cu Pallady, ceea ce nu l-a împiedicat să-i facă lui Bog- dan-Pitești un portret de o admirabilă calitate artistică. Dar cum am putea uita autoportretele lui Petraș- cu, sau pateticului „zugrav" Luchian, cu pensula în mină pe piept, ca și colegul său Gauguin. Dacă s-au întîlnit cu același gest, aceasta nu poate fi o pastișă, ci o fraternitate. O înfrățire de dragoste, iar Malraux are dreptate cînd spune : „Arta are neputincioșii și impostorii săi — mai puțin numeroși însă decît cei ce o îndrăgesc. Artistul are nevoie de cei ce-și împart patima cu dînsul, nu trăiește cu adevărat decît printre ei". Așa îneît, fiind printre ei, să-i înduplecăm, să-i convingem să-și ia uneltele de preț și să creeze „noi" înfățișări ale acestor zei- oameni ce „trăiesc" pe lîngă dîn- șii, adueîndu-ne surprize legate de fiecare fapt sau mișcare a vieții lor. Cele mai mari îndrăzneli să le servească a transpune pe pînză dragos-' tea de om.

alunecind zeci și material,

— Uneori contează tele fizice personale, se pune, adevărata, problemă în cazul portretului istoric este gășirea și exprimarea unei idei majore, care se leagă de personalitatea portretizată. Nu oricine sau orice prezintă importanță pentru portretizare. Portretul trebuie să aibă un sens, el devine un simbol al însemnătății sociale sau istorice a personajului. Dincolo de persoană, și prin semnificația pe care timpul le-a acordat-o, figuri ca Lenin, vîrfuri ale culturii ca Emi- nescu, Creangă, Iorga reprezintă epoci, tulburătoare momente de conștiință, — și devin astfel simboluri. Cred că măiestria portretistului a- junge acolo îneît să realizeze efigia epocii, dar în același timp întregul conținut pe care azi îl proiectăm asupra acestor însemnate figuri.Revenim la portret — Ia însemnătatea lui pentru artiști, pentru definirea unei concepții al cărui centru este omul.— Uneori, portretul a devenit un simplu pretext, ca o natură moartă. E oare o neîncredere în posibilitățile expresiei umane ? Desigur, cred că pe nimeni nu interesează portretul unui individ dacă limbajul pictural se oprește în fața semnificațiilor. Nu contează individul, forme, idei, culori zonanță deosebită, fletească deosebită, lui asupra omului.de descoperit esențialul motivului — operație la care participă observația acută a caracterului, sugestiile limbajului individual. soliditatea meșteșugului. Toate acestea au o singură direcție — efortul de sintetizare. Fără această sinteză artistică. ne pierdem în arbitrar, în gratuit.

mai puțin da- Problema care

ci omul. Și atunci își capătă o re- o rezonanță su- datorită interesu- Pentru că el are

Grigore VASILE

Paloarea de
meditație a 
portretului

îndincolo de chipul pe care-1 vede față ? Atunci misiunea lui capătă noblețea necesară profesiunii. Altminteri...Pictorul V. Mărgineanu conturează apoi o adevărată profesiune de credință — sensul umanist al portretului.— Să întruchipezi omul pe pînză, să evoci adînc'a umanitate a figurii reprezentate, să circumscrii prin culoare, desen, armonie, lumea impregnată de prezența fizică și spirituală a omului, iată o dorință, o ipoteză de lucru pentru care merită să lucrezi.— Există oare un dezinteres pentru gen în momentul de față ?— Poate nu un dezinteres. Poate mai exact pictorii simt rigorile imense ale genului. Și deseori renunță. Dar o cauză există și în modul de a concepe achizițiile de stat. Pentru o natură moartă se plătește mai puțin decît pentru un portret. Pentru un portret mai puțin decît pentru o compoziție. Deci un portret excelent valorează mai puțin decît o compoziție proastă. Paradoxal, nu ? Ar trebui să se înțeleagă o dată pentru totdeauna că banii se investesc în calitate.Să recompunem, după aceste patru nu întîmplătoare convorbiri, dimensiunea unui gen artistic.Așa cum s-a spus — portretul relevă substanțialitatea lumii celui portretizat, dimensiunile ei lăuntrice. Trăim într-o societate în care deplina încredere în virtuțile creatoare ale omului sînt afirmate cu tăria unei filozofii și a unui ideal, șl arta, componentă spirituală a acestei societăți, este chemată să susțină artistic marile idei umaniste. Găsind în resursele fizice dar mai ales spirituale ale celor care împletesc munca cu visarea, luciditatea cu romantismul — posibilități nelimitate de creație — artistul autentic se simte chemat să le întruchipeze desigur nu discursiv, declamator. Sînt necesare decontări, și retopiri continui de substanță artistică pînă la obținerea marilor rezultate. Trăind într-un peisaj uman și nu într-un peisaj dezolant de umbre, artistul relevă spiritualitatea acestei dimensiuni, iar portretul este garanția unei certitudini, a unui rezultat.Portretul a dispărut dacă nu complet, dar în mare măsură din preocupările artiștilor contemporani. Fenomenul nu este — așa cum subliniau interlocutorii noștri — firesc.zenț3 umană cu toată seva care conține rămîne o sursă valabilă inspirație. Dar nu numai valabilă, și necesară. E nevoie însă pentru ceasta de mai multă inspirațierealizarea manifestărilor noastre plastice. Nu credem că este nevoie de prea multă meditație pentru a propune și organiza o expoziție avînd ca unică idee, ideea portretului. Ar putea conflua într-o asemenea expoziție cîtcva ipostaze artistice de interpretare modernă a genului. O a- semenea expoziție avem convingerea că ar putea trezi nu numai interes, dar ar genera și certe succese.

e Anna Karenina (ambele serii) : PA
TRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,15.
o Hombre : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL —
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,15 ; 18 ; 20,15.
e Heidi : CINEMATECA — 10 ; 12 ;
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, CAPITOL 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Vera Cruz : LUCEAFĂRUL — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MODERN
— 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
• Heroina : VICTORIA — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21, FEROVIAR — 8,45 ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, MELODIA
— 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Lustragiul : EXCELSIOR — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 : 20,45.
© Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Ultimul voievod : LUMINA — 
8,45—15,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45. 
o Operațiunea San Gennaro : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
ȘILOR — 15,30 ; 18.
© Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă : MOȘILOR — 20,30.
© Program pentru copii : DOINA —
9 ; 10.
G Week-end cu Anna: UNION — 15,30; 
18 ; 20,30.
© Un dans din Munții Codrului — 
Vechi monumente românești din 
Transilvania — Cutia cu do, re, mi
— Soarele negru — Floarea uitată
— Valul — Orizont științific nr. 9/1968
— TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
© Căderea imperiului roman: GRI- 
VIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
© Duelul lung ; ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Minunata călătorie a lui Nils Hol- 
gerson : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
O Zorba Grecul : BUZEȘTI — 20,30. 
© Suflete tari (ambele serii) : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 19, DACIA — 8,45—
19.30 în continuare.
© Veșnicul întîrziat : BUCEGI — 9 ; 
11,15 ; 13,30 : 16 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9—15,45 in continuare ; 18 ; 20,15. 
© Piramida Zeului Soare : UNIREA
— 15,30 ; 18.
O * ’

9;

_ Lenin în Polonia : UNIREA — 20,30. 
O Totul pentru rîs : LIRA — 15,30 ; 18. 
e Magazinul de pe strada mare : LIRA 
— 20,30.

Mesteacănul ; DRUMUL SĂRII — 
; 17,45 ; 20.
Un dolar găurit : FLACĂRA —

e
15
O _ ______
15,30, FERENTARI — 15,30 ; 18. 
© Cenușa : FLACARA — 18.
0 Podul : FERENTARI — 20,30.O -------  -------------------_ Oscar : COTROCENI — 15,30 ; 18. 
O Să nu ne despărțim : COTROCENI 
— 20,30.
e Frumoasele vacanțe : VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
O Planeta maimuțelor ; GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Roata vieții : AURORA — 8,45 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

«s

teatre

Catul BOGDAN

Să redăm
dimensiunea
personalității 
__  __JIntr-un limbaj precis, ordonat de-o îndelungată meditație asupra artei și rosturilor ei. Catul Bogdan vorbește despre portret. Un gen pe care l-a frecventat îndelung, gen care nu s-a despărțit niciodată și pe care îl ilustrează azi cu exemple frumoase. Un portret al lui Nicolae Iorga, expus la ultima expoziție de pictură a orașului București, un alt portret al aceleiași personalități, o reluare după cum ne spune maestrul. L-am întrebat pe pictorul Bogdan despre acest portret, despre a- ceste reluări.— Reluări necesare — ne-a răspuns domnia sa. Pentru un pictor apropierea de model înseamnă găsirea în primul rînd a unor profunde semnificații. Ceea ce este dincolo de aparenta fizică. Ceea ce poate vorbi privitorului, o limbă pe care simpla alăturare de culori nu o poate face in mod îndeajuns de clar. Ne apropiem de model — încercînd să stabilim gradul de interes pentru artist. Acest grad de interes trebuie să fie dintre cele mai intense. Pentru că — portretul rămîne o sinteză a unei trăiri personale. Iorga rămîne pentru mine o chintesență a marilor pasiuni, o expresie a unei uimitoare erudiții, puse în slujba celor mai înalte idealuri patriotice. Sarcină enorm de dificilă pentru orice artist, de a reda nu înfățișarea fizică a unui personaj, ci, pornind de la ea, de a exprima dimensiunea Iui ca personalitate.Portretul lui Iorga se Înscrie în categoria portretelor istorice. O delimitare estetică, o împlinire a acestui gen, astăzi cînd în multe din atelierele artiștilor noștri se găsesc asemenea lucrări, e necesară.

nede

Cînd întîrzii cu ochii prin muzeu sau pe paginile unui album de artă bine tipărit nu arareori mi se în- tîmplă ca ultimul tablou care vreau să-mi rămînă în minte, mai mult decît cele văzute, să fie un portret.încerc să-ml explic acest tainic magnet ce mă. ține neclintit, neobosit, în fața unui portret, pe cît de firesc, pe atît de mare în meșteșugul artei, întîrzii în fața lui Van Eyck — „Bărbatul cu tichie albastră", „Omul cu turban roșu" sau portretul soției artistului. îmi plimb ochii pe formele cînd intens colorate, cînd delicate, de o compoziție și expresivitate rară.în ciuda dimensiunilor mici, ele se adună în esențe, pictură. Meșteșugul cepției și sincerității dună secole în ele. să spun cînd privesc nei din Saba, al lui Pierro della Francesca, sau un portret de Fouquet ? Un Vermeer sau Rembrandt ? Un portret de Utamaro sau Hokusai ? Minuni ale formei și culorii.Rembrandt — acest magician al culorii și sufletului, al adîncurilor celor mai adînci ale artei de a ști să faci pictură, la care materia culorii s-a eliberat de greutatea fizică primind în schimb calitatea spiritului cel mai înalt, este printre puținii aleși să mediteze prin forța paletei despre portret și om.Poate sar prea departe de la Rembrandt la Van Gogh, dar dorința de a întinde o punte între două lumi picturale aparent diferite, dar frățești prin umanul lor, în strălucirea geniului ce i-a călăuzit în marele lor destin mă face să alătur un portret de Rembrandt lîngă cel al lui Van Gogh.Nu odată acest din urmă pictor și-a încredințat gîndurile despre portret în neuitate rînduri aproape fără pereche, luptîndu-se soarta ca să poată înălța sus decît vîrful aurit al înalte catedrale.Portretul rămîne o plastică, o valoare în pictură ce nu poate fi înlocuită decît fugar, în răstimpul unor goluri fără acoperire artistică. Portretul modern nu mai seamănă cu portretul secolului al IX-lea și nici cu Nefertiti.Nici nu trebuie să semene — e nevoie de un portret al nostru, al zilelor ce le trăim, plămădit din concepția și dragostea noastră, din culorile noastre. El poate lua trăinicia artei din forme, și culori potrivite altfel, fără patina timpului trecut ce ne împovărează de multe ori zborul agitat pe pînză sau hîrtie. Portretul zilelor noastre va trăi alături de cele ale marilor maeștri ai trecutului, cu condiția să-ți. fie dat să ai în posesie cheia înțelegerii și a simțirii lor.

Pre- o de cl a- în

sinteze de artei, al con- a adunat și a- Ce aș putea portretul regi-

cu el, cu omul mai celei maimeditație

Viorel MĂRGINEANU

Paradoxul

artistice
t Pictorul V. Mărgineanu vorbește cu greu despre portret. Cunoscut ca original și subtil peisagist — are firești rețineri.— Nu sînt, ceea ce se cheamă în mod obișnuit un portretist. Dar totdeauna omul a fost în lucrările mele, cît ceea ce cunosc, bine. Mă apropii de emoție și cu o reținere. Este pictorul capabil să vadă ceea ce se ascunde

implicit existent Nu pictez de- Ceea ce cunosc om cu o firească

SCENA ATENE
Sergiu SARCH1ZOV

cultură"

Convorbiri realizate
Iulian MEREUȚA

de

© Filarmonica de Stat „George Enes- 
cu“ (Sala Mică a Palatului) : Ciclul 
Trio-uri cu pian — 20.
o Opera Română : Aida — 19.
© Teatrul de Operetă : My fair lady
— 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19,30.
© Teatrul de Comedie (la Casa de 
cultură a sectorului 2, str. M. Emi- 
nescu nr. 89) : Opinia publică — 19,30. 
G Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Un 
tramvai numit dorință — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Melodie varșo- 
viană — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala din bd. 
Magheru) : O casă onorabilă — 19,30) ; 
(sala Studio) : Cînd luna e albastră
— 20.
@ Teatrul Mic : Tango — 20.
G Teatrul „Barbu Delavrancea" : Cine 
l-a ucis pe Caro! al VI-lea ? —- 20. 
O Teatrul „Ion Creangă*4 : Andro- 
maca — 9,30.
O Teatrul „Țăndărică44 (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile lui Plum-Plum 
— 17 ; (sala din str. Academiei) : A 
fugit un tren — 17.
e Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Comici vestiți al re
vistei — 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei) : Mexico Melody — 19,30.
© Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20.

10,00 — Curs de limba franceză 
(reluarea lecției de luni). 10,30 — 
Curs de limba engleză (reluarea 
lecției de marți). 11,00 — TV. pen
tru specialiștii din industrie. Ci
clul „Cibernetică". Simularea elec
tronică (reluare). 11,30 — închi
derea emisiunii de dimineață. 
12,30—16,45 — Fotbal : România - 
Suedia (tineret). România—Anglia 

„23 August”. 17,30 — Pentru elevi.(seniori). Transmisiune de la Stadionul
Consultații la fizică (clasa a Xll-a). Tema : Principiul radloemlsiel șl radio- 
recepției. Prezintă : Prof'. Vasile Falie. 18,00 — Telecronica economică. 
18,30 — Curs de limba germană. 19,00 — Pentru tineret. „Iubirea" — emi
siune de poezie șl eurltmie. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Bu
letinul meteorologic șl publicitate. 20 — Interpret! de muzică
populară. Iși dau concursul : Sofia Vlcoveanca, Dumitru Bălășolu, Marioara 
Tănase, Ștefania Etegan, Nicolae Trofln. Acompaniază o formație instru
mentală condusă de Nlcu Stănescu. 20,30 — Transfocator, 21 — Avanpre
mieră. 21,15 — Tele-cinemateca : „Crucișătorul Potemkin". Un film de 
Serghei Eisenstein. Prezintă : Ana Maria Nartl. 22,45 — Telejurnalul de 
noapte. 23,00 — închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)
uzinei este aceea a ex
tinderii turnării cu amestecuri 
diferențiate. Diversitatea piese
lor turnate a cerut imperios și 
o varietate a materialelor de 
formare, fapt pentru care s-a 
făcut un tur de orizont pe la 
toți furnizorii, stabilindu-se noi 
trepte ale exigenței. „Cu ace
lași număr de oameni, produc
ția în turnătorie a crescut mult 
în ultimii ani" — spune Ion 
Titu, șef de echipă. Titu a tur
nat primul în uzină piese cu a- 
mestec diferențiat pentru for
mare.

Introducerea mașinilor de for
male a miezurilor și formelor 
prin împușcare, inovație a in
ginerului Gozea, cu efect ime
diat în ceea ce privește descon
gestionarea spațiilor și distribu
ția lor mai judicioasă, alcătuirea 
unor amestecuri cît mai exacte 
etc., la care se adaugă o gîndire 
tehnică in neîntreruptă eferves
cență, au oferit cadrul exact de 
izbînzi, de sincronizare la exi
gențele pe care uzina, în totali
tatea ei, și le-a propus și pe 
care le urmează și azi. cînd se 
pregătește intrarea în producția » 
de serie a lui R—814.

— La concasorul 8050 s-a ob
ținut o economie de metal de 
aproape 4 000 de kilograme La 
excavatorul de 0,6 — de o mie 
de kilograme. Cite nopți insă

de căutări, cîte zile și nopți de 
frămîntări! Pentru că vine o 
vreme cînd stadiul perfecționă
rilor la o mașină pare să fi 
ajuns la punctul maxim. Și to
tuși, adevărata competiție a in
teligenței și a perfecționării a- 
bia de la acest punct începe.

Inginerul Cornel Țarălungă,

șeful de concepție al uzinei, vor
bește în numele tuturor acelora 
care și-au pus excedentul lor de 
inteligență și îndrăzneală crea
toare în serviciul utilajelor ro
mânești fabricate la Brăila. In
fatuarea nu-i cunoscută aici. Am 
remarcat mai de grabă o pru
dență în aprecieri, deși laudele 
culese de la clienți, bunele a-

Concertul prezentat recent de către orchestra „Academica" a Conservatorului „C. Po- rumbescu" este grăitor pentru rolul activ pe care conducerea acestei . instituții înțelege să-1 aibă în promovarea consecventă a valorilor în devenire din rîndurile tineretului nostru artistic.Depășind stadiul elementar al „producțiilor de sfîrșit de an“, manifestările publice ale conservatorului bucu- reștean se situează din ce în ce mai ferm în sfera activității artistice profesioniste. în- scriindu-se în agenda muzicală a Capitalei ca evenimente de real interes.După corul de cameră „Madrigal", astăzi unanim apreciat pe multiple meridiane europene, după formația instrumentală „Ca- merata", distinsă și ea de curînd cu premiul I la Bayreuth, iată că un alt colectiv muzical studențesc — orchestra simfonică „Academica" sub conducerea lui A- lexandru Șumski — vine să se impună a- tenției noastre prin calități de prim ordin.De la primele acorduri ale uverturii „Eg- rnont" de Beethoven s-a făcut simțită precizia execuției, consistența sunetului, vibrato-ul intens al coardelor, expresivitatea intervențiilor solistice ale suflătorilor. Lucrarea a fost interesant construită de dirijor, prin judicioasa gradare a planurilor sonore, prin urmărirea eficientă a momentelor- cheie în dezvoltarea dramatică, prin reliefarea unor detalii — poate mai puțin esențiale — dar care conferă versiunii de fată și mai multă pregnanță.Atracția serii au constituit-o însă, evident, cei doi soliști: pianistul Toma Vesmaș și violonista Silvia Mar- covici. Proaspăt absolvent al Conservatorului „C. Porumbescu" (unde este actualmente asistent la catedra de pian). Toma Vesmaș reapare în ' fața publicului bucureștean pentru prima oară după succesele repurtate astă vară în Franța și Elveția, unde, participînd la un curs de interpretare predat de Yvonne Lefebure. a reușit să obțină două premii de cert prestigiu. Lucrarea din program — Fantezia pentru pian, cor și orchestră op. 80 de Beethoven — nu este pro- priu-zis un concert și

nu solicită din partea solistului resurse interpretative deosebite ; prezenta lui Toma Vesmaș a fost, totuși, de natură să acapareze a- tenția publicului. De pe acum, Toma Vesmaș promite a avea un cu- vînt personal de spus în pianistica românească.La realizarea Fanteziei de Beethoven a contribuit și Corul Conservatorului, pregătit de Gheorghe Popescu. Fără a fi pus în fața unor sarcini prea complexe, corul a sunat echilibrat, omogen, muzical. Singura întrebare ce stăruie este doar măsura în care formația (care n-a mai apărut pînă în prezent în public sub acest titlu) este stabilă și reprezintă într-adevăr un cor al conservatorului, întrucît împrumuturile — vizibile — de la Corul Radiotelevizi- unii, ca și diferențele sensibile de vîrstă între coriști lasă unele dubii în această privință.Cu mult Interes a fost așteptată apariția violonistei Silvia Mar- covici, încă elevă în clasa a X-a a Liceului de Muzică nr. 2 din Capitală. Cunoscută publicului încă de acum 2—3 ani, de la emisiunile „Dialog Ia distanță". tînăra violonistă s-a reîntors de curînd dintr-un turneu în Olanda, unde a concertat în compania unor orchestre de prim rang, făcîndu-se remarcată de presa de specialitate.Pe parcursul întregului Concert pentru vioară și orchestră op. 35 de Ceaikovski, ne-am putut da seama că speranțele investite în Silvia Marcovici sînt — categoric — îndreptățite : ne aflăm în fața unui real talent violonistic, care, cultivat cu tenacitate și înțelepciune. ne rezervă, de bu- năseamă, încă multe surprize. Spun „cu înțelepciune" pentru că există, în cazul ei,, și pericolul. alunecării spre latura spectaculos- să — dar exterioară — a fenomenului muzical, în dauna investigațiilor în profunzime. Acest lucru a ieșit în evidentă tocmai în Concertul de Ceaikovski, piatră de încercare nu numai sub raport tehnic, dar și al conținutului emoțional ce se cere redat, și dacă solista a rezolvat cu surprinzătoare dezinvoltură multe din redutabilele dificultăți ale partiturii (deși impresia de fragmentar, de „lecție bine învățată", a dominat pe alocuri), ea a

rămas însă la periferia actului interpretativ în sine, cel mult „mimînd" stări sufletești care îi sînt, în fond, destul de străine. Din acest punct de vedere. alegerea Concertului de Ceaikovski nu ni se pare fericită pentru etapa actuală a evoluției sale (cel puțin nu pentru o prezentare în public).Să ne înțelegem : Silvia Marcovici nu mai este la vîrsta „copiilor- minune", cînd performanța tehnică, raportată la vîrstă, ar putea eventual compensa o interiorizare insuficientă. De aceea, graba de a aborda în public pagini complexe și de mare răspundere ale literaturii muzicale, fără a se asigura în prealabil de stăpînirea lor multilaterală, poate aduce evoluției solistului reale deservicii, sub aparența înșelătoare a succesului de sală.Acompaniamentul orchestral al ambelor lucrări concertante, sub bagheta autoritară a lui Alexandru Șumski, a fost prompt și suplu, trădînd o foarte susținută muncă de pregătire.Cu fiecare nou concert al formațiilor conservatorului se confirmă rolul aparte care le revine în acțiunea de valorificare a tineretului nostru muzical, de a- sigurare a unui cît mai strîns contact cu publicul, de creare a unui climat emulativ între viitorii muzicieni.Inițiative similare există, de cîtăva vreme, pe multiple planuri. Să amintim numai recita- lele de la Sala Studio a Filarmonicii „G. E- nescu", „Tribuna tinerilor soliști" de la Radio (din păcate, cu manifestări din ce în ce mai distanțate). concertele cu tineri soliști organizate cu regularitate de către filarmonicile din tară. La Cluj. Iași. Sibiu, Craiova au loc și „concerte de concerte" date de filarmonici, cu participarea celor mai buni elevi de la liceele de muzică. La Brașov există, în plus, ciclurile „Tribuna viitorilor soliști" și „Cei cu nota zece" (acesta din urmă rezervat elevilor de liceu muzical). Se face deci, în această privință, cîte ceva. Poate nu ar fi însă lipsită de interes ideea de a se reuni aceste inițiative valoroase într-un plan unitar, pe toată tara, cu participarea tuturor instituțiilor interesate și sub îndrumarea unor pedagogi de prestigiu.

în lucrarea sa recent apărută în Editura Politică, colecția „Biblioteca de filozofie și sociologie", C. I. Gu- lian abordează una din cele mai discutate și totodată mai dificile probleme ale filozofiei culturii contemporane : problema mitului și a mitologiei.Ideea unei „analize filozofice a mitului și mitologiei", propusă în a- ceastă lucrare își trage rădăcinile din alte lucrări anterioare ale autorului, dintre care menționăm îndeosebi „Originile umanismului ți ale culturii".Primele pagini ale lucrări! sînt consacrate inventarului cercetărilor despre mit și mitologie pe plan universal, explicațiilor, ipotezelor și teoriilor elaborate pînă în prezent în cadrul diferitelor școli și curente antropologice, filozofice, etnologice și sociologice de reputație. Istoria investigațiilor despre mit și mitologie
not® d® lector
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La cinematograful „Patria" din Capitală rulează în aceste zile Anna Karenina — ambele serii — realizate după celebrul roman al lui Tolstoi (scenariul : V. Katanian, A. Zarhi, regia : A. Zarhi). Pe genericul filmului apar Tatiana Samoilova, N. Grițenko, V. Lanovoi, I. Iakovlev, B. Goldiev, A. Vertinskaia, I. Saavina etc.

servește drept pretext pentru reluarea temei în lumina unei antropologii filozofice marxiste. în perspectiva acestei noi și cuprinzătoare discipline științifice, mitul este, după C. I. Gu- lian, „o specie folclorică" complexă, j:are apare, se dezvoltă și dispare în condiții social-istorice ce țin de un popor și care reflectă aspecte reale sau ideale din viața istorică a acestui popor. Din cauza conținutului lui bogat în sugestii și simboluri, ca și a multiplelor lui resurse artistice, mitul prezintă contradicții de ordin logic (apare ca o explicație copilărească, naivă) și alteori contradicții de ordin istoric (apare ca o explicație ireală, fantastică). în fond însă, conținutul mitului este numai aparent contradictoriu. Situația se da- torește faptului că nu posedăm totdeauna elementele necesare pentru a judeca obiectiv și a înțelege ce urmărea să explice mitul în contextul mitologiei din care face parte organică. Luat izolat, mitul poate a- părea ca o absurditate ; privit însă în fabulația întregii mitologii căreia îi aparține, el ne dezvăluie înțelesuri, simboluri și rosturi complexe din viața particulară .a unui popor.Toate aceste caractere esen' ’e ale mitului sînt scoase ■ în relt&^nl capitolele centrale ale lucrării, "și a- nume în : „mit și religie", „mit ți etos", „mit ca formă literară", „mit și logos" și „mit și valori".Cu prilejul definirii conceptului da mit din perspectiva antropologiei filozofice, C. I. Gulian stabilește și o nouă interpretare a conceptului de „mitologie". Eliminînd prin reducerea la absurd teoriile relative la conținutul epistemologic al mitologiei, autorul ajunge la concluzia că mitologia este o știință a miturilor în măsura în care mitul este conceput ca o specie literară primitivă sau populară, care reflectă un aspect dinamic al istoriei ideale sau reale a unui popor. Din acest punct de vedere apreciem deosebit, scurta, dar substanțiala încercare de a face o analiză critică a reflectării unor aspecte paleosociologice în „mitologia geto-daca". Am fi vrut acest subcapitol din „antropologia mitului" ceva mai dezvoltat în raport cu celelalte ilustrații documentare din lucrare, cu atît mai mult cu cît, pe de o parte, literatura specială a problemei este destul de bogată ș J?' de altă parte, materialul româneai se pretează la o demonstrație iernatică cu lux de amănunte în sprijinul analizei susținute.Capitolul „mit și logos" care constituie miezul substanțial al lucrării, este acela în care autorul întreprinde o adîncă analiză filozofică materialist istorică. La această analiză, mitul este înfățișat ca un suport de valoare al reflectării social-istorice în toate culturile populare din lume. Cu această ocazie autorul extinde analiza și la materialul mitic românesc pentru a demonstra, pe această cale, că și mitologia română reflectă aspecte și elemente, simboluri și rosturi din viața social-istorică a poporului nostru.Dacă ar fi numai atît și ultima lucrare a lui C. I. Gulian s-ar recomanda prin ea însăși. însă „Mit șl cultură" se impune și prin aparatul ei informativ adus la zi cu tot ce s-a scris în acest domeniu, filtrat printr-o prezentare, selectivă care atinge toate ' coardele sensibilității intelectuale ale genului, fiind pus în slujba unei demonstrații totdeodată elocvente, convingătoare și accesibile oamenilor de cultură.
Romulus VULCĂNESCU
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precieri căpătate la tîrgurile in
ternaționale de la Leipzig sau 
Marsilia, Barcelona sau Monte
video, Delhi sau Casablanca, ar 
îndreptăți cumva la un anumit 
aer de superioritate.

Există nu numai un rodaj al 
mașinilor ce intră permanent 
pe poarta uzinei, ci și un rodaj
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al oamenilor, timp in care ei trebuie să-și afirme virtuțile, în
clinațiile. Inginerii stagiari, de 
pildă, fac timp de 2 luni circui
tul uzinei. 6 luni lucrează la 
serviciul C.T.C., iar ultimele 
patru luni muncesc numai în 
secțiile pentru care și-au do
vedit înclinații și aptitudini cer
te. Din această simplă distri-

buție,_ din această pedagogie a 
adaptării se pot trage conclu
zii edificatoare. Tipurile de pro
duse — unicate sau nu — pe care 
uzina le fabrică, sînt apoi îm
părțite pe grupuri de specialiști. 
Se coboară, deci, în adîncime, 
competitivitatea fiind o condi
ție sine qua non a specializării 
stricte, a cunoașterii perfecte 
a domeniilor aflate în cerce
tare și perfecționare. Dar, bătă
lia numărul 1 care se duce la 
„Progresul" în această etapă 
are ca principală direcție de 
atac ostracizarea anchilozei în 
gîndire și cumularea tuturor 
succeselor constructive pentru 
scurtarea drumului de la idee 
la fapt. Se simte și aici pulsul 
realității tehnice contemporane 
care zvîcnește alert, se supune 
unor cerințe adesea foarte 
schimbătoare, lucrînd mai in
tens pe terenul viitorului decît 
al prezentului.

Am zăbovit cîtva timp pe 
rampa de expediere a uzinei. 
Aliniate, excavatoare, rulouri- 
compresoare, concasoare. Lu
mina izbea în plin vopseaua 
proaspătă, inscripțiile gravate 
definitiv în metal: „Fabricat în 
România".

Viza lor de drum, „pașapor
tul" lor spre zeci de țări este 
semnat de mii de autori — co
lectivul uzinei brăilene, un co
lectiv pentru care prestigiul în
seamnă perfecțiune. Metaforele 
„Progresului" devin „marca fa
bricii".

A apărut revista studenților Universității din București — „Universitas". în numărul de debut se inserează salutul prof. dr. docent Jean Livescu, rectorul Universității, precum și al altor cadre didactice, anchete privind activitatea universitară, o cronică a vieții de organizație U.T.C., creații literare originale, reportaje etc. Alături de alte reviste ale studenților bucureșteni apărute recent, „Foaie pentru minte, inimă și arhitectură" (Institutul de Arhitectură „Ion Min- cu"), „Palestra" (Institutul de ’Educație Fizică și Sport), „Universitas" marchează lărgirea ariei de preocupări majore a tineretului nostru studios.



PAGINA 5SCÎNTEIA — miercuri 6 noiembrie 1968
■B S3

la fel de vechi. In fiecare pe la ora unsprezece, un tî- strecoară pe scările subsolu-

gm Mă aflam întîmplător pe un șantier și stătusem rasa cîteva zile în tovărășia unui tînăr tehnician, Intr-o seară — de acum ne cunoscusem mai bine — mi-a făcut următoarea destăinuire :— Intr-un timp, cînd învățam la liceu, mă gîndeam să ajung om de știință. Adolescență... Astăzi mă mulțumesc cu meseria de tehnician și trăiesc pentru satisfacțiile unei vieți și ale dește și foarte concrete.— Atunci aveai un ideal — l-am ai vreunul ? Erai pasionat de un și acum pasionat de ceva ?— Ideal ? — mi-a răspuns. Nu știu, n-am timp să mă gîndesc la asta, sînt prins de o mulțime de treburi mărunte. Multe dintre ele mă bucură, altele nu. Oricum, după cît se vede, ele pot înlocui ceea ce se cheamă ideal. Vreau să spun că se poate trăi și cu mai multe idealuri mici, de om obișnuit... Nu mai doresc de mult să ajung o personalitate marcantă. Nu sînt șl nici n-o să fiu un Einstein. Și nici nu-mi doresc ; nu-mi doresc să fiu decît un modest tehnician. îmi e destul.Și într-adevăr nu era și nici nu cred că a ajuns mai mult decît un modest tehnician. Mi-am dat seama însă, în cele cîteva zile petrecute împreună, fiind alături de el în timpul unor episoade ale muncii lui zilnice, că dispunea de mult mai multe resurse decît ale unui tehnician oarecare. Erau vizibile, în felul lui de a gîndi și de a se comporta pe șantier, prețioase însușiri native rămase însă la un stadiu primar de dezvoltare, ca un arbust care n-a devenit copac pentru că n-a primit hrana și lumina necesare. Mă întrebam atunci: ce atribute i-au lipsit acestui om, ce alte însușiri l-ar fi putut plasa pe orbita împlinirii capacităților sale ? Este de ajuns să te naști cu un talent, cu o aptitudine pozitivă <■ -ecare ? Ce raport există între aptitudine și ideal ntre aptitudine și pasiune ? Care sînt acele Chei ,de tocită ale dezvoltării capacității unui om și pe card tînărul meu prieten nu Ie-a avut ? Era el oare conștient că se face vinovat de o considerabilă pierdere ? Și este el oare singurul vinovat ?...îmi amintesc acum aceste lucruri înaintea unei discuții pe care o port cu cîțiva universitari din Timișoara, pe o temă care își propune să răspundă tocmai unor asemenea întrebări.

unei munci mo-spus. Acum mal gînd ; mai ești

pm Pentru că, oricît de evidentă, vocația nu se Lll împlinește de la sine... V-am spus la început povestea prietenului meu, tehnicianul. Ce l-am putea sfătui ?Ing. Vasile Baltag : Există și oameni care chiar dacă nu sînt pasionați se afirmă într-o activitate oarecare suplinind pasiunea prin voință, printr-o activitate asiduă. Cu atît la cei pasionați, un mare a rezista tentațiilor de a meniu al aptitudinilor — serios — în schimbul unor. perficiale. Cum s-a mai spus, numai pasiunea nu rezolvă nimic. Ea trebuie să fie dublată de muncă, de perseverență. Pornind de la matematică am ajuns la un institut politehnic. Intîi din propria mea dorință apoi fiind sfătuit de familie și de cunoscuți ; și totuși, în tot timpul anilor de studii, pasiunea mea a rămas matematica și, deși în institut n-am studiat problemele calculatoarelor electronice decît tangențial, am făcut legămînt față de mine însumi să mă dedic acestei specialități. După ce am terminat facultatea mi s-au oferit condiții de lucru foarte bune, dar în alt domeniu decît cel al calculatoarelor. Am preferat să rămîn totuși să lucrez la calculatoare deși colectivul de acolo încă nu era bine închegat, perspectiva unul centru de calcul era atunci neclară. Exista numai speranța. Am făcut asta pentru că am ținut cu tot dinadinsul să lucrez în domeniul calculatoarelor. Asta putea să fie pentru mine și o experiență ratată. Dar, prin străduința mai multor pasionați a luat ființă aici, la Timișoara, un centru de calculatoare. Sînt convins că, acceptînd o altă muncă, poate mai bine plătită și oferindu-mi

mai mult este necesar, efort de voință pentru se îndepărta de un docare cere însă un efort înlesniri sau atracții su-

limitele minimei rezistențe, uneori dă numai după cît i se cere în datele stricte ale unei obligații înțelese mecanic. Să luăm, de exemplu, studentul nostru. II promovăm nu după capacitatea lui ci după nivelul lui de cunoștințe. Dacă nivelul lui de cunoștințe este pentru nota 6 îi dăm nota șase, nu-1 „trîntim" la examen pentru că n-a atins nivelul maxim al capacității sale. Există prin urmare și condiții de tolerare a mentalității potrivit căreia muncind puțin, fără să dai măsura întreagă a capacității, obții totuși obiectivul social dorit. O mediocritate care se instalează de la început în mentalitatea cîte unui individ și se menține după legea efortului minim. Este și aceasta o chestiune de cinste, de educație a conștiinței sociale, căreia societatea noastră, pîrghiile activității educative trebuie să-i acorde maximum de atenție.
HCînd ne-am despărțit atunci, tehnicianul m-a condus la gară. Era o gară mică de munte, chiar

ancheta socială

Există soarta ? Sîntem tentați să răspundem cu 
binecunoscută zicală, că „soarta este așa cum și-o iaca 
omul". Și totuși, în cazul pe care-1 supunem azi în iața 
cititorilor soarta, întîmplarea, nenorocul sau cum vreți 
să-i spuneți și-a pus amprenta dureroasă pe viața unui 
tînăr, independent de voința lui. Iar cît privește restul, 
restul l-au tăcut oamenii.

mg — Pentru a ajunge la randamentul maxim — gal începe discuția noas-tră conf. univ. dr. Ioan D. Sabata — drumul cel mai sigur pentru un om este acela al pasiuni, al vocației. Dacă profesiunea sa este pentru el, inițial sau devenită pe parcurs, o pasiune, atunci o-mul, în mod necesar, va ținti succesul deplin și-l va atinge. Aceasta este una dintre condițiile principale. Nu știu în ce măsură am ajuns eu să dau tot ce pot da, dar oricum, ceea ce am făcut este rezultatul pasiunii pe care o am pentru matematică.Conf. dr. ing. Iancu Horescu : După părerea mea, adevărata vocație într-o profesie, într-un domeniu de activitate, se naște numai după o cunoaștere profundă. Ea poate să apară și înainte, sub forma unei deosebite afecțiuni pentru ea dar abia în momentul cînd ai investigat suficient un domeniu, ca să-ți fie d.eplin cunoscut și-ți faci modele, îți formulezi idei pe care te gîndesti să brodezi ceva nou, abia atunci se poate vorbi de o adevărată pasiune. Eu m-am ocupat de foarte timpuriu de matematică. Astfel că în timpul facultății pasiunii mele i s-a oferit un cîmp deschis și fertilizant. Poate părea curios că pu .■ n acum o specialitate pe care nu am făcut-o i facultate. Nu este nimic ciudat în asta. Este cunoscut că un domeniu nou al științei poate apărea la confluența dintre mai multe domenii cunoscute. Și în acel moment omul începe să lucreze cu pasiune pentru a demonstra că interferența pe care a gîndit-o este logică și utilă, că ea aduce ceva nou în știință. Important este să găsești, să urmărești sensul creator al vocației. Pe acest teren se nasc energiile care contribuie la desăvîrșirca personalității individului.Redactor : Tocmai. Cred că ar trebui să vedem și In ce măsură doar simpla descoperire a vocației sau simpla dobîndire a unei pasiuni rezolvă pînă Ia capăt problema realizării depline a capacității...(Punînd această întrebare mă gîndeam din nou la tînărul meu prieten de pe șantier. Mă gîndeam, de exemplu, că nu este el singurul păgubit în urma faptului că nu și-a dezvoltat aptitudinile, că nu și-a fructificat capacitățile. Nu mai încape discuție că poate chiar șantierul respectiv ar fi avut mai mult de cîștigat; oricum, el a lipsit un anumit sector al vieții noastre sociale de o posibilă competență sporită în munca unui om. Dacă și-ar fi reprezentat astfel problema vieții Iui, ar fi procedat la fel ? Conștiința valorii lui sporite pentru societate nu l-ar fi smuls din indiferentă ?).Prof. dr. Leonida Georgescu : Evident, o dată cu descoperirea unei pasiuni actul trebuie să fie însoțit de cultivarea lui, de subordonarea Iui unui înalt scop civic.Dr. Ștefan Munteanu : Trebuie să vorbim întîi de toate despre sentimentul datoriei împlinite care nu poate surveni decît atunci cînd ai și deplina satisfacție a muncii profesionale. Este vorba de conștiința că ești integrat într-un mecanism productiv menit să asigure progresul social, înfăptuirea unei opere de edificare economică, științifică.^ culturală. Din acest unghi de vedere, a-ți desăvîrși personalitatea, a atinge măsura deplină a capacității tale 'înseamnă a te achita de o înaltă datorie civică. Activitatea ta trebuie, astfel, armonizată cu a celorlalți în cel mai înalt grad. Trebuie găsit întotdeauna raportul, echilibrul just între propria ta vocație și sentimentul datoriei civice în așa fel îneît nici una dintre ele să nu sufere. Gîndul că slujesc un ideal care nu este numai al lor ci al, tuturor i-a însuflețit întotdeauna pe tineri și întotdeauna el au încercat să conjuge propriile lor vocații cu necesitatea de a-și închina capacitățile idealului îmbrățișat. Așa s-a format personalitatea celor mal de seamă oameni ai științei, tehnicii, artei și culturii. Socialismul oferă fiecăruia dintre noi cel m^l generos ideal comun : ideeă de atingere a capacității maxime nu doar la indivizi izolați ci la o întreagă societate, cu toate consecințele fericite care decurg din asta pe plan social, economic, cultural.Redactor : Este, prin urmare, vorba despre o confruntare continuă cu societatea, o raportare necesară și stimulatoare la sensul și intensitatea efortului întregii societăți ?Conf. dr. ing. Iancu Horescu : Și nu numai atît. Dezvoltarea personalității nu se poate face ipdivi- dual ci numai în confruntare continuă de idei și atitudini cu cei care te înconjoară, perpetuă de înnoiri. Și abia atunci de o confruntare stimulatorie cînd cel puțin egali.Aș vrea să mai adaug aici cîteva un fenomen curios pe care l-am întîlnit în lumea unor absolvenți de facultate. După 10—15 ani de la absolvire unii spun despre colegii lor care s-au afirmat „Da, ăla' a avut note mari, dar a fost un tocilar. Eu nu mi-am pierdut vremea ca să tocesc toate prostiile..." Acești absolvenți .oferă un tablou neplăcut. Ei își atribuie cunoașterii lor numai ceea ce este necesar atingerii unui scop mediocru, individualist. Ei vor fi poate buni lucrători, buni exe- cutanți, dar vor merge întotdeauna după cazanul cu ciorbă al regimentului și în nici un caz nu-și vor bate capul ca să aducă ceva nou în domeniul specialității lor.Redactor : Cred că am și pătruns într-o altă zonă a condițiilor pentru afirmarea personalității creatoare a omului și anume a necesității de a dubla însușirile native, vocația cu voința și munca perseverentă.

poate mal mult timp liber — timp în care m-aș fi ocupat, așa cum se spune, de sufletul meu, n-aș fi fost tot atît de satisfăcut. în fond, pentru mine, a mă ocupa „de sufletul meu" înseamnă. în mare parte, a da curs pasiunii mele pentru calculatoare... Este vorba de a putea să renunți la atracții și activități parazitare și asta cere voință, după cum tot voință cere trecerea peste orice obstacol întîlnit... Apoi voința de a munci.(Mă gîndesc din nou la tehnicianul care îmi spunea : „...doream să ajung om de știință. Pe urmă am renunțat. Prea multe sacrificii mi s-ar fi cerut". Prins poate de mirajul unor avantaje imediate, poate moleșit de comoditate, el a avut iluzia falsă a unui cîștig. S-a înșelat crezînd că a ocolit un sacrificiu. Dar sacrificiul a șl avut loc.meu s-a autosacrificat pe rugul nedemn al crității). •Dr. Leonida Georgescu : Pasteur definea ca pe o muncă intensă și de înaltă calitate, intensă și de înaltă calitate nu este însă apanajul geniilor. Ea este un bun și o datorie a fiecăruia.

în vecinătatea șantierului. Trenul întîrzia. Deodată, în mijlocul altei discuții, tehnicianul s-a oprit ; apoi a vorbit ca pentru sine :— Trenul de astă seară întîrzie, dar tot va veni. Trenul meu însă a plecat. Nu știu nici eu singur d& ce l-am pierdut... Sigur, se poate trăi în multe feluri, la diferite altitudini...Se gîndise, desigur, la altitudinile ce-1 situează pe om într-un anumit raport față de datoria lui civică și față de propria-i condiție morală. Altitudinile competenței, ale valorificării superioare a resurselor de care dispune.— Da — i-am răspuns — se poate trăi în multe feluri și nu-i ușor să-1 alegi pe cel mai bun...— Crezi că m-am urcat într-un alt tren decît cel care trebuia ?— Da, așa cred.— Poate mi-a fost teamă de prețul prea mare ce mi s-ar fi cerut pentru un alt fel de a trăi...Discuția noastră de atunci s-a încheiat cu o glumă și nu mai știu dacă tehnicianul s-a mai gîndit vreo dată serios la ea. Eu însă m-am gîndit. M-am gîndit mai ales la prețul de care vorbea. Prețul atingerii limitelor de sus ale capacităților noastre, în prețul acesta se includ calități morale pe care principiile după care se conduce societatea noastră socialistă le cere și le implantează în conștiința fiecăruia dintre noi. Valorificarea maximă a potențialului de creație al societății noastre implică obligatoriu cerința ca fiecare individ să fie pus în valoare cu randamentul maxim, să-și împlinească vocația...
Prietenul medio-geniu! Munca numai

Kedactor : Un obstacol sau orice fel de impediment înseamnă neapărat capitulare ? Sau alunecare în mediocritate ? Pentru cineva al cărui drum către împlinirea vocației, către valorificarea aptitudinilor a fost întrerupt folosim adesea expresia de ratare. Cum apare această noțiune în lumina a ceea ce discutăm ?Ing. VASILE BALTAG. De muilte ori unii oameni se lansează pe o traiectorie greșită în ce privește realizarea deplină a capacităților lor. Iată un exemplu. Doi colegi de ai mei pe care i-am considerat întotdeauna eminenți și care ar fi dat întotdeauna un randament extraordinar în cercetarea științifică au fost repartizați, printr-un concurs de împrejurări,' unul într-o termocentrală, altul într-o mare întreprindere. Cred că ei au fost în mare parte nu victime ale neînțelegerii de către societate, ci victime ale propriei lor inconsecvențe, a lipsei lor de voință. N-au făcut nimic, absolut, nimic pentru atingerea telului lor, pentru a desfășura o muncă științifică — obiectul pasiunii și vocației lor. S-au lăsat atrași de un salariu mai mare și de condiții de viață mai bune și au abandonat vechile proiecte, vechile pasiuni pentru satisfacerea cărora li se cerea, la început, să treacă — poate — prin anumite privațiuni. Pînă la un anumit nivel ei se pot realiza și în domeniul în care lucrează, dar eu rămîn cu convingerea că nu acolo pot da maximum de randament. Și poate că vor rămîne cu o undă de regret pentru acest lucru.Dr. LEONIDA GEORGESCU : Exemplul nu poate fi generalizat. Koch a țost repartizat la țară, a confecționat singur un microscop și a descoperit binecunoscutul bacii, în condițiile cele mai precare cercetării științifice. Este, bineînțeles, vorba de voință conjugată cu o autentică vocație și cu o pasiune neînduplecată.Prof. dr. docent GIIEORGHE IVANESCU, membru corespondent al Academiei :

într-o mișcare poate fi vorba partenerii sîntcuvinte despre

rșa Dar, în ceea ce numim ratarea unei vocații sînt la fel de hotărîtoare și absența voinței și lipsa obiectivă a unor condiții ; dar intervin, din păcate, uneori, și cauze externe, de natură subiectivă, uneori de ordin moral. Se întîmplă adesea ca în împlinirea profesională și socială a unui individ foarte dotat să intervină și erori ale celor care sînt chemați să sprijine dezvoltarea unui talent, a unor aptitudini speciale, a unei deosebite capacități. Am să dau un exemplu din mediul universitar, acolo unde unii profesori nu promovează întotdeauna în munca de asistenți pe cei care ar merita cu prisosință a- ceasta, cu reale vocații și aptitudini. Astfel rămîn în afara condițiilor firești de evoluție tineri care ar putea deveni profesorii eminenți de mîine. Iată una dintre condițiile exterioare favorizante ale ratării. Sigur, ele sînt mult mai multe după cum tot atît de multe sînt și condițiile interioare, cele care depind exclusiv de voința fiecărui individ. Noi nu știm să projnovăm și să sprijinim întotdeauna cadrele cele mai merituoase. Ne împiedică de la asta, de multe ori, considerente de ordin meschin. Am informații despre mulți profesori secundari, parte dintre ei absolvenți ai mei, parte cunoscuți, foști colegi, care datorită faptului că pe ici, pe colo, au fost promovate false valori, s-au descurajat sau au căzut victime unor intrigi mizerabile. La asta trebuie să fim foarte atenți. Nimic nu rănește mai mult personalitatea unui individ decît nedreptatea. Nu susțin că asta e o condiție principală a ratării — condiția aceasta se află, în primul rînd, în incapacitatea individului de a-șî urma vocația, în lene, în dezinteres — dar trebuie să luăm în seamă și faptul că. atunci cînd este rău intenționată, prea marca energie a altora lovește în firile mai puțin ferme dar care dispun de autentice capacități.Calitățile general umane ale individului sînt întotdeauna condiția primordială a personalității, a personalității care ne interesează pe noi, oamenii societății socialiste. Cinstea, sinceritatea, generozitatea, omenia sînt astfel componente organice ale climatului de promovare a calităților unui individ. Un singur interes meschin și toată ecuația se complică...Conf. dr. ing. IOAN D. SABATA : înrudit cu acest aspect este și acela al concepției mediocrității. Așa cum s-a mai spus, societatea noastră cere de la fiecare după capacități și dă fiecăruia după munca sa. Dar, la nivelul cîte unui individ, se petrec abdicări de la acest principiu. Nu fiecare socotește necesar să dea după capacitățile sale ci, potrivit unui calcul meschin, își dozează efortul în

lese că cei doi copil au fost radiațl fiind „internați la casa copilului" Mențiunea nu are dată șl nici semnătura funcționarului care a operat radierea. (Ulterior, la 26.1.1966, Dan Iacob a fost reîncadrat în spațiu, din motive relevate mal sus).— Internarea la casa copilului nu putea constitui un motiv serios, legal, pentru această măsură, declară N. Ploaie, directorul S.G.L. IV. E un caz de superficialitate, de interpretare greșită sau rău-voitoare din partea funcționarului respectiv.Cine este funcționarul ? Investigațiile noastre rămîn infructuoase, datorită lipsei oricărei dovezi, datorită fluctuației de personal la S.G.L....— Datorită și formularelor-tip, vechi din 1948, care, prin întocmirea și rubricile lor, nu mai corespund situației actuale, completează tov. N. Ploaie.Deci, o primă eroare sau ilegalitate de care a uzat Alexandrina Stamate. Dar ce rol a jucat în această tristă istorie— Dosarul de tutelă e alcătuit cu o superficialitate nepermisă, afirmă Maria Valișca,

In strada Vasile Conta din București, în subsolul unei case vechi se află cazanul rudimentar al unui calorifer noapte, năr se ___ _ _______  ________lui, se așază pe o ieșitură a zidului și încearcă să doarmă pînă dimineața lingă pălălaia gazului metan. Este singurul loc cald pe care l-a găsit. S-ar părea că e vorba de un răufăcător urmărit pentru fărădelegile lui, sau de un vagabond care bate toată ziua bulevardele și trăiește din expediente. Dar nu, e un tînăr care a învățat meserie și e angajat ca șofer la un garaj din Capitală. Atunci ?...Născut în 1949, Nicolae Iacob și-a pierdut mama pe cînd avea trei ani, iar fratele său, Rămas singur cu doi copii mici, tatăl s-a recăsătorit si la insistențele mamei vitrege a fost nevoit să-și trimită fiii în grădinițe și școli de copii orfani. De bine, de rău șl din cînd în cînd, copiii se bucurau totuși de căldura casei părintești. Pînă în 1959, cînd a decedat tatăl lor. După deces, mama vitregă căsătorit fără copiii, care rămas de i partea tatălui sumă ce a împărțită în părți egale și depusă la C.E.C. pe numele celor doi băieți, urmînd ca ei să intre în posesia banilor la vîrsta majoratului, cînd înceta și dreptul la pensie. Relațiile dintre copii și mama lor vitregă s-au înrăutățit și mai mult și astfel, după numai cîțiva ani de la moartea tatălui, Nicolae s-a văzut scos din spațiul locativ.— Și ce-ai făcut, începînd de atunci încoace ? — l-am întrebat pe Nicolae Iacob, actualmente șofer la garajul din str. Iacob Negruzzi al . Ministerului Industriei Alimentare.— Am continuat să dorm la internatul școlii pînă Ia sfîrșitul anului trecut, apoi, neavînd casă, am dormit toată iarna în turismul I M.S. pe care lucram. Cînd s-a desprimă- vărat, am început să parcuri, prin gară, prin— Scrisoarea pe care redacției purta totuși o adresă.— Da. am locuit cîteva săptămîni pe strada Foișor, la " ’ •prieten, dar de cîteva să plec de acolo.— De ce ?— Pentru că a venit să dorm într-o cameră cu restul familiei. Ii incomodam. Iar în afară de asta, în ultima vreme vecinii au început discuții cu gazda și i-au pus în vedere să nu mă mai primească.Am căutat să stăm de vorbă în primul rînd cu mama vitregă, Alexandrina Stamate, cu domiciliul în str. Baia de Fier 5, locuința din care a fost aruncat pe drumuri Nicolae Iacob. Trei zile la rînd și la ore diferite am bătut la ușa apartamentului nr. 22, dar nimeni nu era acasă. (Am invitat-o în scris la redacție, dar nu s-a prezentat nici pînă la ora trimiterii articolului la tipar). Am discutat atunci cu vecinii cei mai apropiați:Nu găsesc descriu pe tatăl băieților l-a tr-un mod inuman, cu era foarte bolnav, iar pe copii îi maltrata încă înainte de a muri tatăl lor. A avut certuri și scandaluri cu vecinii, precum și cu actualul ei soț. Este un element antisocial, o femeie imorală, care în mod normal ar fi trebuit evacuată de aici pen- tuturor. comite-

s-a re- imediat, să ■ înfieze , fapt pentru aceștia au i cu o pensie urmași

Un anumit iei de „oameni".cerîndu-mi să scot copiii din cartea de imobil. (Nicoleta Pătrașcu, responsabila cărții de imobil).— Intr-una din nopți, în urmă cu vreo lună, l-am găsit pe Nicolae Iacob dormind pe scări. Venise acasă, dar a fost alungat. In ultimele săptămîni, Stamate Alexandrina . a cărat mobilă și obiecte din casă și vine foarte rar pe aici. Avem Impresia că și-a găsit o altă locuință, dar nimeni nu știe nimic precis. (Maria Fometescu, locatară în același imobil).— Pe Dan Iacob, băiatul mai mic, Internat la o școală specială din Focșani, nu l-a scos din spațiul locativ, pentru că are interes- să-i ia banii depuși la C.E.C. Astfel, pentru suma de 4000 lei, i-a vîndut un fîș, niște pantaloni șl alte obiecte de
autoritatea tutelară ?

doi ani.

două

Mihai CARANFIL

Așa cum hiena se hrănește din cadavre, există și un individ, să sperăm pe cale de pieire, care se hrănește cu nenorocirile altora. Asta e hrana lui de toate zilele ; dacă n-are hrana lui preferată mai bine rabdă de foame decît să fie silit să înghită o omenească bucată de pîine.., îmi mărturisea o dată că „numai insuccesele confraților îi mai luminează viața".De dimineața individul pleacă să-și caute hrana de toate zilele. Desigur, pîinea s-ar obține mult mai ușor, dar el mi-a explicat că numai insuccesele oamenilor îi mai întremează organismului lui firav și exigent... Cum știe — dintr-o amară experiență — că nu în fiecare zi se întîmplă un cataclism — individul cu pricina își face provizii, să aibă ce-nfuleca și-n zilele cu soare... Cînd un eșec in care-și punea toată nădejdea s-a preschimbat brusc într-o victorie, individul se înstrăinează, nu mai iese din casă, bea de stinge și citește biblia.Obținerea unei aseme-

dorm prin garaje...ai trimis-ofamilia unui zile a trebuitiarna și urma

calificative ca această femeie, tratat în- toate că

tru liniștea noastră, a (II. Cernătescu, președintele tului de cetățeni).— Adeseori ne-am trezit din cauza certurilor și bătăilor cu actualul ei soț. Folosește cuvinte murdare și toți vecinii o ocolesc și nu mai discută cu ea de ani de zile, în repetate rînduri a venit la mine
noaptea

îmbrăcăminte vechi. A încercat să-i vîndă chiar contra sumei de 2 500 lei, o butelie de aragaz, butelia propriilor lui părinți, mătușa copiilor).— în toți anii Iacob a învățat mama lui vitregă tă să se intereseze de el. Mestecăneanu, directorul casei copii școlari nr. 9).Caracterul imoral, lipsa de scrupule. interesele meschine ale Alexandrinei Stamate se conturează pregnant din declarațiile de mai sus. Dar care este portretul lui Nicolae Iacob ? Și-a meritat el această soartă?— Cu o inteligență deasupra mediei, aproape pedant în privința curățeniei și a aspectului său vestimentar, ordonat, cu un dezvoltat simț al dreptății, nu are nici un viciu, dar uneori e cam irascibil, îl caracterizează profesorul Mestecăneanu.— După absolvirea școlii de 8 ani, de ce nu și-a continuat învățătura ?— Pentru că, încă din copilărie, manifesta o pasiune reală pentru șo- ferie. în general, acești copii, orfani sau proveniți din familii dezmembrate, neavînd un sprijin din partea familiei și nici certitudinea zilei de mîine, caută să devină cît mai repede salariați, să trăiască pe picioarele lor.Păreri bune au despre Nicolae Iacob și vecinii citați mai sus, precum și Dumitra Bădescu, femeia de inimă care l-a găzduit timp de cîteva săptămîni în casa ei din strada Foișor.Așadar, ne aflăm în fața unui evident act inuman, un act de nedreptate flagrantă, comis împotriva unui tînăr de către o femeie egoistă și imorală. Nu vom găsi niciodată suficiente cuvinte pentru a înfiera astfel de indivizi dezumanizați, stăpî- niți de instincte primare, de rapacitate și interese meschine, dar, pă- trunzînd în culisele acestei întîm- plări dureroase, ne-am lovit de o întrebare foarte gravă : cum de a fost posibil ca o femeie necinstită să poată străpunge cu atîta ușurință zidul de legalitate și moralitate pe care societatea noastră îl ridică în fața nedreptății ?Prevalîndu-se de drepturile și o- bligatiile sale tutelare, Alexandrina Stamate a radiat pe cei doi copii din spațiul locativ al părinților lor. Cînd și de ce ? în dosarele S.G.L. — Sectorul IV, există o însemnare pe fișa apartamentului din care re-

(Eva Bucur,careînîn școala n-a venit Nicolae noastră, nicioda-(Traîan de

nea hrane mizerabile obligă să stea la pîndă, ori unde e posibilă o nenorocire. Desigur că idealul lui e ca nenorocirea să se producă singură. Dar nu de puține ori se pune pe muncă, dacă cineva se află la marginea prăpastie!, nu se sfiește

echilibrul, n împinge spre gesturi necugetate ca pe urmă să-i cuprindă în brațele lui mincinos echilibrate.Viața lui interioară e alcătuită numai din e- șecurile semenilor, asta e averea lui pe care caută s-o îmbogățească în con-

șefa secției stare civilă a Consiliului popular provizoriu al sectorului IV. Lipsește inventarul de primire a bunurilor moștenite de la părinți, lipsește justificarea unor sume de bani cheltuite din pensia a- locată copiilor. Deși la dosar există cîteva anchete sociale defavorabile tutoarei, nu l-a fost ridicată tutela, conform prevederilor legale.— Nu niciodată ca vecin ședințe al comitetului de cetățeni, în anchetele sociale întreprinse de autoritatea tutelară și am convingerea că o serie de acte și chi- . dosar

am fost consultat, și ca pre-

nu exprimă H. Cernă-tanțe aflate la adevărul, completează tescu.Așadar, încă o dată, tatea unor funcționari, funcționari ce nu nobila menire da a veghea asupra condițiilor materiale și morale în care cresc și se dezvoltă niște copii năpăstuiți de soartă, a agravat situația, și așa destul de grea, a lui Nicolae Iacob.Avînd conștiința dreptății sale, N. Iacob a intentat un proces familiei Stamate, cerînd să fie reintegrat în spațiul locativ din care a fost scos în mod abuziv. Fără să cunoască legile, fără sfătuitori, fără să angajeze un avocat, tînărul de 19 ani nu a putut aduce dovezi de la S.G.L. din care să reiasă că. radierea din spațiu a fost făcută ilegal. Și astfel, a pierdut procesul, fiind obligat să plătească daune... pîrîților.„Am fost supus vagabondajului clasic și am cunoscut diferiți băieți cu anturaje foarte îndepărtate de cele pe care le aveam eu, ne scrie N. Iacob. Cum vedeam cu cine am de-a face, dispăream dintre ei și preferam să umblu de unul singur. în afară de aceasta, eram supus accidentelor de circulație din pricina nopților dormite pe unde apucam"...Care este situația actuală a lui N. Iacob ? Situația unui om singur, aruncat pe drumuri, care doarme lîngă cazanul unui calorifer. Nu ne-am mirat deci, că și la garajul unde lucrează are neplăceri. La activul său sînt trecute : o tamponare ușoară, o reclamație că a condus în stare de ebrietate, neînțelegeri cu conducerea garajului, . fapte pentru care a fost trecut în tura de după amiază, ca șofer de rezervă.Cu sinceritate și luciditate, tînărul șofer își analizează singur propriile lipsuri și recunoaște deschis că îi place să gonească cu mașina și că e cam „colțos" în relațiile cu oamenii, dar afirmă cu dîrzenie că nu bea și n-a băut niciodată.— Nu l-am văzut niciodată băut și nici n-am auzit că bea, confirmă Dumitru Gheorghe, șeful de garaj, dar există o declarație scrisă muncitorii pe care i-a adus cu șina.Am cerut această declarațieN. Pepenaru, secretarul organizației de partid de la Baza de Aprovizionai e a M.I.A., și am aflat cu surprindere că declarația nu există.Ca într-o reacție în lanț, ca în melodrama serială a „Fugitivului", se pare că o soartă nemiloasă îl urmărește cu încăpățînare pe Nicolae Iacob. Lovit îndeajuns de crunt prin moartea părinților săi, el continuă să fie lovit prin superficialitatea, nepăsarea, lipsa de înțelegere a unor oameni din jurul său. Dacă ■ în mijlocul tovarășilor lui de muncă ar fi găsit mai multă grijă și căldură, mai mult interes față de viața și problemele lui, mai multă atenție fată de calitățile și defectele lui, atunci s-ar fi simțit poate în acest colectiv ca într-o a doua familie....Ce se va întîmpla cu Nicolae Iacob ? Acest tînăr este convins că dreptatea e de partea lui, el cere și crede că i se va face dreptate. Este singurul lui suport moral, singura forță care l-a ferit pînă acum să alunece pe panta neîncrederii în oameni. A-i înșela speranțele înseamnă a-1 împinge spre un destin sumbru și primejdios.Este de datoria Comitetului executiv al Consiliului popular provizoriu al sectorului IV să deschidă o anchetă asupra procedeelor prin care N. Iacob a fost scos din apartamentul părinților săi din str. Baia de Fier nr. 5, asupra modului în care Alexandrina Stamate a uzat șl a abuzat de drepturile de tutelă, să ia de urgență măsurile necesare reintegrării — fără a se permite vreunor birocrați sau răuvoitori de tipul celor ce au săvîrșit abuzul — să tergiverseze- aplicarea măsurii. Iar dacă este necesar, să supună cazul în fața Procuraturii.Este de datoria... Da, este o îndatorire a tuturor oamenilor, atunci cînd întîlnesc asemenea situații în calea lor, să nu uite că una din legile fundamentale ale societății noastre este omenia.

superficiali- dar a unor

de ma-
tov.

za orice lipsa și-și din această lipsă o sursă de cîștig... Dacă un obiect de mică însemnătate nu se găsește pe piață, nasturi să zicem, individul nostru face rost de ei și ți-i oferă surîzător și la prețuri ridicate. Fiecare lipsă din comerț îi dă a- ripi... Fiecare act de birocrație îi mărește raza de activitate. Știe să profite de cea mai mică neatenție — știe să se facă indispensabil.Dacă secretara unui șef e coruptă, se poartă prost cu oamenii, hiena se hrănește din ei și-ți oferă viciile, lantă cilitatea unei audiențe. De aceea, fiecare gest birocratic naște inevitabil o hienă zdravănă și lacomă, de aceea fiecare greșeală a noastră aduce implicit pe lume o asemenea respingătoare ființă... Fiecare eroare, neglijență și indiferență îi asigură hrana ei mizerabilă...Cînd indiferența, eroarea și neglijența vor dispare astfel de specimene vor muri de foame.

cu deîn prăpastie, căsnicie exis- trecătoare, el ser-ga- fa-
Și corupția ea oferindu-ți și sinistră

de Teodor MAZiLU

să-l arunce Dacă într-o tă o ceartă face tot posibilul ca cearta să ajungă la divorț, și pe urmă, cînd dezastrul s-a produs, apare în pragul ușii și oferă tinerei victime sentimentele lui provizorii și frenetice. De aceea îl încălzește agonia oricărei iubiri, căci din aceste agonii se hrănește. De aceea el iubește oamenii aflați în momente de criză, în stări depresive, le mărește dez-

tinuu. Se laudă chiar eșecurile oamenilor, parcă aceste eșecuri ar fi propriile lui victorii, adevărate opere de artă. în orice eșec vede expresia măreției lui.— V-am spus eu ? L. o să divorțeze. Nu m-ați crezut 1Dar individul nu activează numai în domeniul sentimentelor. El trăiește — și din punct de vedere material — tot din greșelile oamenilor și chiar ale instituțiilor... El speculea-
Paul D1ACONESCU
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Descoperirile recente ale astrofizicii 
— do la radiogalaxiile intens emițătoare de radiounde și nucleele unor galaxii în explozie, la „quasaruri" și stele „pulsare" — par de natură atît de enigmatică și de neexplicat în cadrul fizicii de azi, încît mulți oameni de știință se întreabă, pe drept cuvînt, dacă marile progrese în fizică nu vor veni mai curînd de la astrofizică, de- cît de la cercetările asupra particulelor elementare, realizate cu marile acceleratoare din laboratoarele noastre terestre. Aceasta este și opinia expri- .mată recent de cunoscutul savant englez, profesorul Fred Hoyle, într-un' discurs rostit la „Royal Astronomical Society", cu prilejul primirii distincției speciale ce i s-a acordat.Sînt mai multe cauze care au dus la această convingere. Una din ceje mai pregnante este legată de debitul fantastic de energie al acestor corpuri cerești. Cînd se calculează cantitatea de energie eliberată în explozia nucleelor unor galaxii, aceea emisă de quasaruri sau de „pulsare", se obțin cifre atît de mari, încît devine extrem de greu, dacă nu chiar imposibil, să le explicăm prin reacții termo-nu- cleare. In cazul exploziei unor galaxii, este vorba de o energie care ar trebui să fie produsă de MILIARDE DE MILIARDE DE BOMBE CU HIDROGEN. în plus, toate aceste corpuri sînt mici — desigur, astronomic vor-

prof. dr. docent 
Călin POPOVICI

bind — unele aprecieri arătînd că există pulsare de ordinul de mărime al Pămîntului. La suprafața lor, densitatea de energie este de-a dreptul uluitoare (de ordinul a sute de mii de wați pe metru pătrat). Densitatea materiei din care sînt alcătuite este, de asemenea, extrem de mare.Ne aflăm deci în fața unor corpuri extrem de dense, care produc un torent considerabil de energie și care par a fi intraductibile, de neinterpretat prin cunoștințele fizicii actuale. Pulsațiile rapide ale pulsarelor (ele se reproduc cu o mare regularitate, intervalele dintre două pulsații succesive nevariind cu mai mult de 1/10 milioane din perioadă) nu pot nici ele să fie explicate satisfăcător prin nici una din ipotezele formulate pînă acum.Nu e de mirare că astfel de contradicții inexplicabile sînt utilizate în ipotezele cosmogonice cele mai îndrăznețe. Una din acestea este propusă de profesorul Fred Hoyle, care încearcă să găsească în noile corpuri cerești sprijin pentru teoria sa a „Universului staționar" sau a „creației

A. KALESTYNSKI, B. SM0L1NSKA 
(Polonia)

Laboratorul de electronică cuantică de pe lingă Institutul de Fizică 
al Școlii Politehnice din Varșovia

Știința luminii, optica, cunoaște în prezent o nouă perioadă de interes sporit — si nu numai în rîndul fizicienilor si inginerilor, această perioadă a început în 1961, prin construirea laserului cu gaz — o nouă sursă de lumină, cu un grad de coerență foarte mare, necunoscută pînă acum. Lumina coerentă are proprietăți ciudate. De exemplu, imaginile obiectelor iluminate prezintă realitatea sub un aspect mult schimbat. S-ar părea deci că lumina coerentă nu se pretează folosirii în domeniul fotografiei. Și totuși, tocmai în domeniul fotografiei s-a realizat o cotitură fundamentală în urmă aplicării laseri- lor.Metoda specifică a fotografiei cu lumină coerentă se numește holografie. Inventatorul holografiei, savantul de origină maghiară Gabor, care lucrează actualmente în Marea Britanie, a obținut primele holograme în 1948, cu ajutorul unor surse convenționale de lumină devenită în mod artificial coerentă, prin procedee cunoscute și de op- ticienii secolului trecut. încă din 1920, polonezul M. Wolfke, profesor la Școala Politehnică din Varșovia, propusese utilizarea fenomenului Interferenței pentru înregistrarea unor imagini ale microcosmosului. Cu peste patru decenii mai tîrziu, m 1962, doi americani, E. Leith și J. Upatnieks, au pus la punct, cu ajutorul laserului recent inventat, propria lor metodă, denumită cu fascicul dublu, de obținere a unor holograme. Actualmente, lucrările din acest domeniu se extind asupra unor mari arii ale științei și tehnicii, afec- tînd televiziunea și cinematograful în relief, filtrarea informațiilor sau microfasonarca prin lumină.Una din aplicațiile cele mai interesante ale holografiei este posibilitatea de a obține imagini spațiale. Se știe că fotografia convențională, cu ajutorul unor surse de lumină obișnuite, cum ar fi becurile electrice, oferă imagini plate, redîna fidel raporturile valorilor, dar fără posibilitatea de a înregistra relațiile spațiale a ceea ce este fotografiat. Imaginile obținute prin holografie dau, în schimb, iluzia deplină a realității. Holograma fixează atît diferentele de luminozitate, ca și între distantele reciproce ale obiectului holografiat, deoarece ea înregistrează simultan schimbările de amplitudini și de faze ale undei luminoase incidente.Descifrarea hologramei se bazează pe fenomenul difracției, cunoscut încă din secolul al XVIIia lea. Pentru a reproduce Imaginea originalului, trebuie să se proiecteze o lumină coerentă asupra hologramei. în spatele acesteia, lîngă fasciculul de lumină emis, apar două undo sferice înclinate care furnizează o informație completă despre obiectul original. Unul din aceste fascicule laterale se concentrează pentru a da pe ecran imaginea reală, celălalt, este divergent și.

privindu-1, se poate vedea în spatele hologramei imaginea obiectului sau a unei scene oarecare, amintind realitatea atît de fidelă, îhcît poate fi confundată cu ea. Astfel holografia este strîris asociată cu proprietatea specifică a luminii laser — coerența.Acesta este și motivul pentru care cercetările teoretice și experimentale asupra coerenței luminii au căpătat în ultimul timp o mare importanță în întreaga lume. In Polonia, acest domeniu de investigație are o tradiție. In afara lucrărilor asupra coerentei ale lui M. Wolfke, mai pot fi amintite cercetările teoretice în domeniul difracției, desfășurate în perioada dintre cele două războaie și în prezent de către excelentul fizician W. Rubi- nowicz. Astăzi, studiile teoretice din domeniul opticii radiației coerente sînt continuate de tînăra generație de cercetători de după război. Mai multe grupe de fizicieni s-au interesat aproape simultan de holografie, unul din sectoarele experimentale ale opticii. Pot fi menționați aici M. Daszkie- v.’icz, R. Pawluczyk și M. Pluta de la Laboratorul central de optică din Varșovia, primii care au obținut holograme în țara noastră, echipele de la Academia Tehnică Militară, de la Universitatea Jagellonă din Cracovia,, care se ocupă‘de filtra- ția optică prin holografie, precum și aceea de la Laboratorul de electronică cuantică de pe lîngă Institutul de Fizică al Școlii Politehnice din Varșovia,, din care fac parte autorii acestui articol. Este vorba de folosirea unui procedeu puțin diferit de reproducere a hologramelor, prin care se obține efectul de apariție a undelor sferice în fața hologramei (și nu în spatele ei). S-a dovedit că informația inclusă în cele două tipuri de fascicule (curbate asupra suprafeței posterioare sau anterioare a hologramei) este aceeași. Cu alte cuvinte, reproducerea originalului este la fel de fidelă în ambele cazuri. în schimb, fasciculele acestui cîmp de difracție regresiv se disting printr-o claritate incomparabil mai mare. Al doilea avantaj al cîmpului regresiv de difracție constă în reducerea dimensiunilor întregului sistem care servește la reprodus. în plus, este posibil să se renunțe la emulsiile fotografice tradiționale, sensibile Ia lumină, și să se folosească pentru holografie noi substanțe, netransparente. S-ar putea să se obțină astfel o granu- lație mai fină a acestor materiale, fără , o reducere excesivă a sensibilității. în holografia actuală, a- ceastă problemă frînează dezvoltarea, de exemplu, în domeniul înregistrării obiectelor mobile.Holografia prezintă perspective greu de prevăzut în prezent. Dar, înainte de a ajunge, Ia rîndul ei. să facă parte din multiplele domenii ale vieții noastre cotidiene, ea va cunoaște încă o perioadă de intense cercetări în laborator.

continue". După savantul englez, U- niversul se extinde, dar își păstrează mereu densitatea constantă, prin continua „creație a materiei". Pînă de curînd, el afirma că această creație a materiei are loc pretutindeni în Univers, noi atomi de hidrogen luînd naștere continuu în spațiul metagalactic. Acum, el susține că această „pompare" a materiei în Univers are loc în puncte „singulare" ale acestuia, puncte care ar coincide cu acele corpuri de extrem de mare densitate, care au fost identificate de curînd și unde ar fi „creată" materia. Corpurile cu densitate extrem de mare s-ar situa deci, în timp, la începutul evoluției și nu la sfîrșitul ei. Dacă teoria savantului englez a „Universului staționar" a fost pe drept cuvînt criticată, datorită aspectului ei idealist (creația din nimic a materiei), totuși unele din noile sale ipoteze au și părți asemănătoare cu ipoteze cosmogonice materialiste propuse, mai de mult, de alți astrofizicieni.Astfel, astrofizicianul sovietic acad. V. A. Ambarțumian a descoperit în anul 1947, asociațiile de stele, în care se generează stelele, afirmînd că a- cestea iau naștere, o dată cu nebuloasele difuze, dintr-o materie protoste- lară extrem de densă și de natură încă necunoscută ; acest proces le imprimă dintru început mișcări, divergente, prin explozia inițială din regiunea restrînsă a spațiului unde au luat naștere. Astfel de mișcări se observă și astăzi, în aceste asociații stelele îm- prăștiindu-se ca niște jerbe. Ulterior, începînd din anul 1963, acad. V. Ambarțumian a susținut și a adus probe că în procesele de expulzări de materie din nucleele unor galaxii ar avea Ioc o trecere a materiei dintr-o stare supradensă, necunoscută încă nouă, în aceea a materiei în forma sub care o cunoaștem. Această teorie cosmogonică este susținută cu consecvență de astrofizicianul sovietic. Potrivit ei, materia nu se creează, ci trece dintr-o formă în alta — chiar dacă forma inițială rămîne un semn de întrebare pentru fizica actuală și are caractere cu totul deosebite de cele ale materiei pe care o cunoaștem. Nucleele galaxiilor creează propriile lor galaxii și înseși qvasistelele ar da naștere galaxiilor și poate chiar grupurilor de galaxii, fiind, după savantul sovietic corpuri compacte, cu mase gigantice în faza inițială și cea mai furtunoasă a existenței lor.Cei doi savanți consideră, așadar, că în faza inițială a evoluției materiei în Univers s-ar afla corpuri masive și extrem de dense, și nu un proces de condensare treptată a u- nui haos uniform și nediferențiat, în corpurile cerești sub forma actualmente cunoscută nouă, cum susțin cele mai multe teorii cosmogonice.Toate aceste probleme sînt departe de a fi lămurite, dar starea de incertitudine în care se află explicarea noilor descoperiri în lumina cunoștințelor fizice de pînă acum este de natură să pună sub semnul întrebării însăși fizica pe baza căreia se fac încercări de a le explica.Concluzia lui F. Hoyle pare îndreptățită atunci cînd propune să ne bazăm pe astronomie și să obligăm fizica să se adapteze descoperirilor acesteia. Sînt încă multe fenomene necunoscute în natură și, cu toată dezvoltarea extraordinară a științei, putem repeta cuvintele lui Hamlet: „Există, Ho- rațio, mai multe lucruri în cer și pe Pămînt decît poate cuprinde mintea omenească"...
□ O S El OProcesul de specializare din ce în ce mai strictă, mai „îngustă", a diferitelor domenii ale științei, a început încă din secolul trecut. Față de creșterea enormă și continuă a materialului informațional ce se acumulează exponențial, datorită accelerării revoluției științifice și tehnice contemporane, o a- semenea specializare era și este inevitabilă. în același timp însă, în cursul acestui proces se diminuează posibilitățile unei priviri de ansamblu. Este o sarcină importantă a coordonării și planificării științifice să rezolve a- ceastă contradicție. Din a- cest punct de vedere, tocmai prin faptul că necesită o colaborare strînsă între oamenii de știință din diferite ramuri de specialitate, oncologia, prin natura sa, devine în mare măsură un model ce ar servi ca „antidot" al tratării înguste, fragmentare, a științei.Cele trei direcții principale care preocupă azi oncologia sînt originea, proprietățile și posibilitatea de influențare a celulelor canceroase.Prima direcție a acestei problematici studiază factorii care determină transformarea unei celule normale într-o celulă canceroasă. în analizarea acestui proces, studiul bolilor profesionale, mai ales al cancerului profesional, a jucat un rol de seamă. Primul care a interpretat cancerul coșarilor drept boa’ă profesională — în 1775 — a fost chirurgul englez Per

G. RUMEANȚEVA, V. SOKOLOVA 
(U. R. S. S.)

3 000 tone de nisip acumulate în 12 săptămîni pe o suprafață de numai 
1 600 mp. Este rezultatul unei experiențe realizate pe coasta daneză cu 
alge din polistiren. în ultimii ani, cercetători din Danemarca, Anglia, 
S.U.A. și alte țări s-au preocupat cu succes de utilizarea algelor artificiale 
pentru a împiedica eroziunea plajelor sau chiar a le crea, pentru a evita 
împotmolirea cu nisip a unor porturi sau a atenua mișcarea prea violentă 
a apelor marine. în aceste scopuri ei creează adevărate cîmpuri cu alge 
artificiale direct în mare sau le studiază în bazine speciale (fotografia 

de mai sus, reprodusă după revista „Courrier de l"UNESCO)

Recenta descoperire făcută de prof. Mihail Volski, om de știință sovietic, a zdruncinat opinia predominantă în știință de pe vremea lui Lavoisier, după care azotul ar fi un gaz „inert". La 17 octombrie 1968, Comitetul pentru invenții și descoperiri de pe lîngă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a eliberat diplome prioritare, de la data de 27 aprilie 1967, altor doi savanți sovietici — Mark Volpin și Vladimir Șur — care au completat descoperirea lui Volski, reușind să stabilească proprietatea pînă atunci necunoscută a azotului molecular de a intra în reacții la temperatura camerei și la presiune normală. Aceștia au descoperit că azotul molecular este capabil să se angajeze în reacții cu compuși ce conțin metale de tranziție — crom, molibden, fier, wolfram, titan. Recurgînd la un șir întreg de săruri simple și complexe ale metalelor amintite în amestecuri cu reducă- tori cu o anumită compoziție, cercetătorii au demonstrat că aceștia reacționează cu azotul molecular în condiții obișnuite. Produsul de reacție după hidroliză îl constituie amoniacul, material inițial pentru obținerea de compuși care conțin azotul în

DISPOZITV ANTI-S0MNFirma olandeză „United Fruit Group" a pus pe piață produsul TVP (proteină vegetală structurată), avînd exact gustul cărnii. El este compus în cea mai mare parte din făină de fasole soia, căreia i se înlătură gustul specific și i se adaugă aromă de carne. 200 g din acest produs corespund la circa 800 g de carne proaspătă. De menționat prețul redus, durabilitatea aproape nemărginită și calitatea igienică.
APARAT DE RESPIRAȚIE ARTIFICIALA 

CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂUn grup de medici bulgari a creat un aparat de respirație artificială cu funcționare automată. Oxigenul care acționează aparatul nu este evacuat, ci este folosit pentru respirație. în felul acesta se realizează mari economii de oxigen, ceea ce are o deosebită importanță în cazurile de folosire a aparatului în afara spitalului.
ÎNCĂLȚĂMINTE ELECTRONICĂUltima invenție a ortopediștilor englezi este o pereche de sandale „electronice", care măsoară aproape la 1 mm gradul de deformare în malformațiile coapsei și înregistrează greutatea suportată de fiecare picior. In felul acesta, încălțămintea ortopedică poate fi „desenată" ținîndu-se seama de maximum de elemente, iar, pe de altă parte, eventuala intervenție chirurgicală poate fi efectuată după un bilanț funcțional precis.

UN NOU ZAHĂR PENTRU DIABETICILa Institutul sovietic de cercetări științifice pentru biosinteza materiilor proteice, s-a obținut, din coajă de bumbac și din coceni de porumb, o xilită cristalină, care, prin aspectul exterior, se aseamănă cu zahărul cristal. Ea se dizolvă bine în apă și este tot atît de dulce ca și zahărul obișnuit. Xilita are un gust plăcut, posedă proprietăți terapeutice și înlocuiește complet zahărul. Diabeticii pot folosi acest zahăr medicamentos în diferite băuturi și pot prepara cu el mîncăruri și compoturi conservate.
OXIDAREA ARTIFICIALĂ DIRIJATĂUn procedeu nou de a apăra împotriva coroziunii piesele turnate din fontă cenușie a fost realizat Ia Leipzig, (R.D.G.). Denumit „oxidarea artificială dirijată", el constă în a crea, pe suprafața piesei respective, într-o atmosferă încărcată cu' vapori de apă și Ia temperaturi de reacție precis stabilite, un strat de oxid feric.

Folosit cu succes la menținerea în stare trează a piloților și astronauților in cursul zborurilor îndelungate, dispozitivul cu acest nume arată ca un mic ceas deșteptător și scopul său este de a crea, într-un mediu închis, cîmpul electric natural în care omul se simte cel mai bine. După cum au arătat cercetările din ultimii ani, acest cîmp electric, care înconjoară Pămîntul, afectează orice substanță vie. In prezența unui astfel de cîmp creat artificial, dactilografele, șoferii și muncitorii din producție sînt mai puțin predispuși la erori și rămin treji mai mult timp.
TREN CU RACHETEUn model de tren cu rachete, executat în Japonia, a atins pe un traseu de încercare de 300 m viteze pînă Ia 1 000 km/h. In cazul cînd această idee va putea fi pusă în practică, vor fi necesari, după părerea specialiștilor, circa cinci ani pentru creareâ condițiilor tehnice de executare a unor astfel de trenuri.

TUNELUL AERODINAMIC 
AJUTĂ LA SISTEMATIZAREA 

URBANISTICĂExperiențele făcute la Stockholm cu un tunel aerodinamic ajută pe arhitecții și inginerii constructori să găsească cea mai bună soluție pentru sistematizarea noilor centre ale orașelor. Un model de dimensiuni mari al cartierului respectiv este introdus in tunelul aerodinamic, in care se studiază poziția și orientarea clădirilor și străzilor în raport cu curenții de aer, influența exercitată de aceștia asupra unei anumite regiuni, precum și poluarea aerului și perturbațiile produse de zgomote.
AMBALAJ IDEAL 

DIN HÎRTIE IvIETIlLÎCH
O nouă hîrtie pe bază de oțel, pusă Ia punct de o firmă din Diisseldorf (R.F.G.), poate fi folosită pentru ambalajul alimentelor, în locul sacilor uzuali și pungilor din hîrtie obișnuită. Acest nou material asigură o protecție eficientă împotriva insectelor, microbilor și chiar rozătoarelor, fiind, de fapt, o folie de oțel. El se opune acțiunii nocive a lichidelor, aerului și luminii. Materialul poate fi nu numai înfășurat, dar și sudat și imprimat, deoarece 15 folii plasate una peste cealaltă sînt mai subțiri decît un fir de păr.

stare fixată. în trecut, astfel de compuși se puteau obține numai la temperaturi înalte și presiuni apreciabile.Interesul pentru compușii azotului nu este întîmplător. Azotul este necesar pentru activitatea vitală a tuturor organismelor vii. Azotul e- xistă în salpetru folosit ca îngrășă- mînt și pentru a preîntîmpina alterarea alimentelor, el este prezent în cantități mari în proteină — principala componentă a organismelor și totodată a substanțelor nutritive necesare omului și animalelor. în organismele vii, proteina se formează din compușii azotului ce parvin cu substanțele nutritive. în afară de aceasta, ele folosesc azotul direct din aer, nu în stare fixată, ci în stare moleculară. Și din nou „în condiții blînde". Pînă nu de mult o astfel de posibilitate era respinsă. Acum, ea a fost demonstrată prin descoperirea făcută de prof. Volski, recurgînd la ființe vii, și anume la embrioni de găină, crisalide de albine și porumb care „selectează" azotul molecular din aer, în cantități apreciabile.Nu cumva cu ajutorul compușilor metalelor de tranziție, azotul din aer este asimilat de unele bacterii sau alge 7 Se știe, de exemplu, că bacteriile „radicicole" transportă azotul molecular din aer în sol, sporind astfel recolta Ia hectar a culturilor agricole. Dar, în afară de aceasta, prof. Volski vede ■ și alte căi posibile de asimilare a azotului molecular de către organism^- vii. Una dintre ele este fixarea' t rtu- lui din aer de eritrocitele din--',Jge cît și de clorofila plantelor. C/ălea î următoare o constituie acțiunea io-, nilor din atmosferă asupra organismului plantelor, animalelor și oamenilor. în afară de aceasta, azotul din atmosferă poate fi asimilat și cu ajutorul biocurenților existenți în plante, animale și om și care determină oxidarea și reducerea azotului. A patra cale de asimilare a azotului din aer de către proteine este facilitată cu ajutorul bacteriilor din căile traheo- bronhice și din tractul gastro-intestinal al omului, animalelor și în organele plantelor. în sfîrșit, reacția sub acțiunea luminii — fotosin- teza — poate șl ea influența fixarea azotului liber de către celula organismelor vegetale și animale.Și iată că Mark Volpin și Vladimir Șur au demonstrat fixarea azotului molecular în chimia anorganică. Dar astfel de fermenți care conțin metale tranzitorii sînt degajați de bacterii. Prin urmare, asimilarea azotului din aer cu ajutorul lor este posibilă și' în natura vie. Cele două descoperiri au format, așadar, un singur tot, completîndu-se reciproc.Anual, pe glob, o dată cu recql- tarea plantelor agricole cultivate, ș transportate circa 100 milioane, di tone de azot fixat. Din această cantH tate numai 12 la sută este completată în contul îngrășămintelor azo- toase. Iată de ce, după cum a observat savantul american M. Camen, „azotul este sursa eternă a chinurilor lui Tantal prin care trece omenirea, foamea îndurată etern în mijlocul unei abundente luxuriante". Asa și este, căci deasupra fiecărui kilometru pătrat de pe suprafața Pămîntului se află circa 8 milioane tone de azot din atmosferă. Dar cum să-l folosim ?Pentru prima oară în știința mondială se deschide acum calea de valorificare a azotului molecular. Nu este exclus, desigur, ca ea să nu fie unica, dar aceasta nu micșorează cîtuși de puțin importanta descoperirii. A fost dărîmat zidul existent în trecut între azotul molecular și viață. S-a început cercetarea căilor de valorificare și fixare a azotului molecular. A le descoperi înseamnă a obține posibilitatea de a folosi azotul molecular în cantități ce sînt necesare omenirii.

cival Pott. Cercetări experimentale ulterioare au demonstrat că intr-adevăr funinginea și gudronul conțin substanțe cancerigene. Ocrotirea împotriva unor asemenea noxe constituie, prin urmare, una din sarcinile importante ale igienei muncii. Cercetările statistice asupra frecvenței cancerului, în general, și a diverselor sale localizări, în diferite părți ale lumii, au demonstrat existenta u- nor deosebiri semnificative. Acest domeniu de cercetare a primit denumirea de patologie geografică și are ca scop să elucideze condițiile de mediu, de alimentație, precum și factorii genetici care influențează a- cest fenomen. Un rol important revine deci cercetărilor de nutriție, dar și geneticii. Cercetările expe- I

prof. dr. H. Lettre 
HEÎDELBERG

(R. F. a Germaniei)

rimentale au dovedit că tulburările echilibrului hor- rr nai pot influența geneza c.. cerului. Aici intervine deci știința secrețiilor interne. adică endocrinologia. Este de la sine înțeles că. pentru izolarea, identificarea și sinteza substanțelor chimice cancerigene, chimia organică este de mare însemnătate și că aceste probleme nu pot fi lămurite decît prin colaborarea dintre chimiști și medici.Descoperirea unor fa'-tori fizici' cancerigeni a făcut

necesară colaborarea cu fizica și în special cu radio- biologia. Deși nu s-a putut demonstra, pînă acum, că anumite virusuri ar declanșa cancerul uman, o serie de tumori ale animalelor au fost identificate cu certitudine ca fiind de origine virală. Oncologia are deci nevoie de aportul virusologiei și al tuturor metodelor folosite de această . știință.Aceeași multilateralitate se poate constata și în studiul proprietăților caracteristice celulelor canceroase. Dacă stabilirea diagnosticului este de domeniul anatomiei patologice, (care determină, cu ajutorul examenelor histologice, modificările survenite în structura țesuturilor), știința despre celule. citologia, prin aplicarea practică a

citodiagnosticului, caută să stabilească, pe baza tabloului oferit de celulele modificate, însușirile celulei canceroase. Cercetarea experimentală folosește metoda culturilor de țesuturi, adică cultivarea unor țesuturi umane sau animale în afara organismului. Pe lîngă cercetarea morfologică, cea biochimică tinde să descifreze, prin procedee specifice, modificările/ apărute în domeniul structurii moleculare a celulei. De a- semenea, ea utilizează, pe scară din ce în ce mai largă, izotopii radioactivi, ex- tinzîndu-și sfera investigațiilor către domeniul radio- chimici.,Influențarea celulelor canceroase își propune drept prim obiectiv stăvilirea creșterii acestora. Pe lîngă problemele chirurgiei și radiobiologiei, chimiote- rapia este cea care face necesară colaborarea dintre multe ramuri științifice, a- vînd ca scop izolarea unor substanțe naturale, ca, de pildă, antibioticele din microorganisme sau substanțele active din plante, ca și sinteza unor substanțe noi. Pentru verificarea efectelor se folosesc cele mai diverse sisteme de testare: tumori animale produse pe diferite căi, tumori transplantate și culturi de țesuturi. Dacă o anumită asociație în aceste sisteme de testare se dovedreto interesantă, aplicarea ei la boa’a canceroasă umană necesită o serie de noi cercetări, care țin de domeniul farmacologiei clinice.Simpla enumerare a nu

meroaselor domenii speciale ale oncologiei arată că nu există aproape nici un domeniu al științelor naturale și al medicinei, care să nu aibă o legătură oarecare cu cercetarea cancerului. Această muncă colectivă, implicit necesară, a diferi- ților specialiști, depășește granițele unei singure țări. De aceea, poate că în nici un alt domeniu colaborarea, internațională nu este atît de dezvoltată ca în acela al oncologiei.Explicația fenomenului constă, pe de o parte, în tendința de a face un schimb de descoperiri și de a le valorifica. Pe de altă parte, numărul cercetătorilor unei țări este adesea prea mic pentru a putea face fată cu eficacitate problemelor care se ridică necontenit. Drept exemplu semnificativ asupra perspectivelor deschise printr-o astfel de colaborare internațională poate fi amintită activitatea „Grupului european de chimioterapie anti- canceroasă" (G.E.C.A.). înființat cu cîțiva ani în urmă, prin domeniile parțiale ce sînt investigate în diferite țări europene, a- ceasta- dovedește că este posibil de a avea reprezentanți exnerți specializați în fiecare din aceste domenii si că efortul comun astfel dpnus în fiecare țară- parti- c:n?"‘ă pentru rezolvarea n""blemei de ansamblu ca- n”*ă un sens real și încuraja'
Fagină realizată de 
Lm’nn SACHELARIE 
și ing. Victor VULPE
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Convorbiră la C.C. ai P.C.R

cu delegația P.C. din Japonia
La C.C. al P.C.R. au avut loc convorbiri între tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al revistei „Lupta de clasă", Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și delegația P.C. din Japonia formată din tovarășii

Satomi Hakamada, membru al Prezidiului și Secretariatului C.O. al P.C.J., conducătorul delegației, Koichiro Ueda, membru supleant al Secretariatului C.C. al P.C.J., directorul revistei teoretice și politice „Zenei", Hidesato Numata, membru al Comisiei centrale de control financiar, și Shunichi Nis- hizawa, redactor-șef al revistei „Documente internaționale".Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească
* ★

PLECAREA TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN DRĂGAN ÎN ITALIALa invitația Confederației generale italiene a muncii, marți a părăsit Capitala, plecînd spre Roma, tovarășul Constantin Dră- gan, prim-vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, au fost de față tovarășii Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Iosif Anderco și Larisa Munteanu, secretari ai Consiliului Central, membri și membri supleanți ai Comitetului executiv al Consiliului Central al U.G.S.R.
★ ★în aceeași zi, tovarășul Constantin Drăgan a sosit la Roma.La. sosire, pe aeroportul Fiumi- cino se aflau Rinaldo Scheda, secretar al C.G.I.L., Umberto Scalia,

șeful secție) internaționale a C.G.I.L.. A fost prezent, de asemenea, ambasadorul României la Roma, Cornel Burtică. (Agerpres)
Delegația Partidului Comunist din Japonia, condusă de tov. Sa- tomi Hakamada, membru al Prezidiului și Secretariatului C.C. al P.C. din Japonia, a vizitat în cursul zilei de marți, cartiere și construc-

ții noi din Capitală. în continuare, membrii delegației, însoțiți de tovarășul Dan Marțian, secretar al Comitetului de partid a! municipiului București, au vizitat Fabrica de mașini-unelte și agregate București.
P. C. R.

Primire la Consiliul de MiniștriConsiliului deVicepreședinteleMiniștri al Republicii Socialiste România, Iosif Banc, a primit marți dimineața pe Israel Barzilai, ministrul sănătății al Israelului, care face o vizită în țara noastră.
Laîntr-oticipat acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, precum și Eliezer Doron, ministrul Israelului la București.

întrevedere, care a decurs atmosferă cordială, au par-

0 DELEGAȚIE A ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE ROMÂNO-SOVIETICE

A PLECAT LA MOSCOVALa invitația Asociației de prietenie sovieto-române, marți a plecat la Moscova o delegație a Consiliului General A.R.L.U.S., condusă de Gheorghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, pentru a participa la sărbătorirea celei de-a 51-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Din delegație fac parte scriitorul Alexandru Andrițoiu, redactor șef al revistei „Familia", Carmen Stă- nescu, artistă emerită, Eugen Preda, redactor șef adjunct la Radio- televiziunea română, Terenti Gurăi, președintele cooperativei agricole

de producție din comuna Sarichioi, județul Tulcea, Florea Lepădătescu, ajustor la uzinele „7 Noiembrie" din Craiova.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost condusă de Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., acad prof. Petre Constantinescu-Iași, vicepreședinte al consiliului, Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, activiști ai A.R.L.U.S.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Eveniment

epocal

în istoria

universală

Marți la amiază, tovarășul Leon- te Răutu, membru aî Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de tovarășul Lev Modiț, membru al Comitetului E- xecutiv al C.C. al U.C. din Slovenia.A fost de fată ambasadorul R.S.F. București. Iakșa Petrici.Iugoslavia Ia

desfășurat într-o tovărășească.Primirea s-a atmosferă caldă.în seara aceleași zile, delegația de activiști ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a părăsit Capitala. îndreptîndu-se spre patrie. La plecare oaspeții au fost conduși de Ilie Rădulescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid, precum și de ambasadorul Iugoslaviei la București și de membri ai ambasadei.

Marți, acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, a oferit un dejun, în saloanele Casei oamenilor de știință, în cinstea lui Israel Bar- zilai, ministrul sănătății al Israelului.
Cu același prilej, ministrul Israelului la București, Eliezer Do- ron, a oferit nele hotelului o recepție în saloa- Athănâe Palace.

i

7,

(Agerpres)

delegației de activiști

ai P. C Bulgar

Plecarea delegației
de activiști ai P.C. U.S

Vizitele delegației Asociației 
de prietenie sovieto-române

Tovarâșii A. G Egorov, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., redactor șef al revistei „Kommu- nist", M. Kurianov. redactor șef al revistei „Aghițator", și S M. Morkovnikov, șef de secție la revista „Kommunist“, care au vizitat România în cadrul schimbului de activiști dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu-

nist răsitLa duși membru al C.C. al P.C.R.. redactor șef al revistei „Lupta de clasă", de redactori ai revistei.Au fost de față I S Ilin, ministru consilier al ambasadei U- niunii Sovietice la București, și. membri ai ambasadei

al Uniunii Sovietice au pă- Capitalaplecare oaspeții au fost con- de tovarășul Ștefan Voicu,

Continuîndu-și vizita prin țară, membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de S. M. Butusov, ministrul gospodăriei comunale a R.S.F.S.R., deputat în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., care, Ia invitația Consiliului General A.R.L.U.S., participă la manifestările organizate în țara noastră cu prilejul celei de-a 51-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, au vizitat marți dimineața monumente istorice și turistice din Sibiu și din împrejurimi.în după-amiaza aceleiași zile oaspeții sovietici au vizitat noile mi- croraioane de locuințe ale orașului Pitești și cooperativa agricolă de producție Văleni-Podgoria Ei s-au

întîlnit, la sediul Consiliului popular județean Argeș, cu tovarășii Ni- colae Mihăilescu, președintele consiliului județean A.R.L.U.S., și Va- sile Negescu, secretarul consiliului în continuare, la Căminul cultural din comuna Ștefănești, oaspeții au luat parte la adunarea festivă consacrată aniversării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Despre semnificația acestui eveniment au vorbit Ion Enache, secretar al comitetului comunal de partid, și V. P. Babarskov, Erou al Muncii Socialiste, directorul sovhozului lanromski din regiunea Moscova. în încheiere a rulat filmul „Lenin în Polonia", producție a studiourilor sovietice (Agerpres)
Manifestări consacrateLaâ .oiembrie, tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.G.R., a primit delegația de activiști ai P.C. Bulgar, condusă de tovarășul Jeliasko Kolev, adjunct al șefului secției administrative a C.C. al la invitația C.C. cut o vizită în riență în țaraLa primire au participat rășii Nicolae lonescu, adjunct de șef de secție la CC. al P.C.R., ș /; ■ Gheorghe Bobocea, ' vicepreședinte al Comitetului pentru problemele administrației locale.A fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.

P.C. Bulgar, care al P.C.R.,schimb de noastră a fă- expe-tova-

desfășurat într-o tovărășească
★în cursul vizitei în România delegația a luat cunoștință de experiența Partidului Comunist Român în domeniul activității orga nelor centrale și locale ale puterii de stat. Ea a avut con vor bir, la C.C. al PC.R.. la Comite tul pentru problemele adminis trației locale, Comitetul municipal București al P.C.R.. comite- . tele .județene de partid și ronsi- ț. liile ?. populare județene Argeș- și-.Dolj? coftiitete de partid, orășenești. și comunale, a vizitat obiective economice și social-culturale.Marți seara delegația a părăsit Capitala. îndreptîndu-se spre

Primirea s-a atmosferă- caldă. Cronica zileiMarți a plecat în Belgia o delegație oficială de ziariști român* care, la invitația Ministerului A- facerilor Externe belgian, va face o vizită de documentare între 5 și 12 noiembrie. Delegația este condusă de George Ivașcu. directorul revistei „Contemporanul".
★în cadrul înțelegerii de editări în comUn dintre Centrala editurilor și difuzării cărții din Republica Socialistă România și Direcția generală a editurilor din Ministerul Culturii al R P Ungare, marți la amiază au fost semnate protocoalele de colaborare pe anul 1969.

SPORT
Azi, pe stadionul „23 August" în cîteva rînduri

celei de-a 51-a aniversări a Marii

ROMÂNIA ANGLIA
m DESCHIDERE : ROMANIA—SUEDÎfl (echipele de tineret)Astăzi, cu începere de la ora 14,30, pe stadionul „23 August' din Capitală are loc meciul internațional amical de fotbal dintre echipele României și Angliei, campioană mondială. Pe bună dreptate întîlnirea suscită un deosebit interes, amatorii jocului cu balonul rotund fiind dornici să vadă la lucru celebra formație a antrenorului sir Alt Ramsey. Ultima oară o selecționată a Angliei ne-a vizitat acum 29 de ani, cîna, jucînd pe vechiul stadion O.N.E.F., a învins cu scorul de 2—0 echipa României. Atunci vedeta echipei era centrul atacant Tommy Lawton. Astăzi jucătorul nr. 1 al oaspeților este Bobby Charlton, pe care spectatorii români așteaptă să-l urmărească în duel cu apărarea echipei noastre. Ieri, după antrenamentul făcut pe

gazonul stadionului „23 August*, antrenorul Ramsey a anunțat următoarea formație • Banks, 
Wright, Labonne, Moore, Newton, 
Mullery, Bobby Charlton, Peters, 
Ball, Hurst, Hunt.Antrenorul Angelo Niculescu a anunjat introducerea în echipă a lui Pîrcălab și Dobrin, astfel că formația noastră va apărea pe teren în următorul „11” : Gornea — 
Sătmăreanu, Barbu, Dinu, Mocanu 
— Gherghell, Petescu — Pîrcălab. 
Dobrin, Dumitracho, Lucescu.Arbitrul jocului va fi cehoslovacul L. Fala. Stațiile noastre de radio și televiziune vor transmite desfășurarea întregului joc. în deschidere de la ora 12,30 meciul internațional de fotbal dintre echipele de tineret ale României și Suediei.

• Echipa României a învins scorul de 2,5—1,5 puncte echipa Poloniei în cadrul Olimpiadei de șah de la Lugano (Kostro a remizat Gheorghiu, Ciocîltea l-a Doda, iar Ungureanu în partida nuată ieri,

cu

cu peînvins pe Adamski), întreruptă și conti- Schmidt a cîștigat la Drimer. Echipa U.R.S.S. este virtuală cîștigătoare a Olimpiadei, cu două runde înaintea încheierii competiției. Ea totalizează 35,5 puncte și nu mai poate fi ajunsă. Pe locul doi se află echipa Iugoslaviei. Pentru locul 3 lupta este încă deschisă între echipele S.U.A, Bulgariei și R. F. a Germaniei.

Documentele au fost semnate de Ion Marinescu și Kornis Pali, directori generali adjuncți ai celor două organizații de edituri La semnare au asistat reprezentanți ai întreprinderilor de comerț exterior de 
Ș> 
Și R...Cu acest prilej, ambasadorul R. P. Ungare la București, Jozsef Vince, a oferit un Cocteil.

*Ansamblul național folcloric din Republica Arabă Unită, care întreprinde uri turneu in țara noastră a prezentat marți, seara un spectacol în sala Savoy din Capitală.în 'asistența prezentă la * această manifestare artistică se aflau Bujor Almășan, ministrul minelor. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Octav Livezea- nu. vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, prof. univ. Stanciu Stoian. secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, oameni de cultură și artă.De asemenea, au asistat Mous- tapha Moukhtar, ambasadorul R.A.U. la București, și alți membri ai corpului diplomatic.*La Palatul cultural din Arad s-a deschis o expoziție de fresce medievale iugoslave. Expoziția prezintă o suită de picturi, realizate în diverse stiluri și maniere artistice, piese iconografice și alte lucrări La vernisajul expoziției au participat reprezentanți ai ambasadei R. S. F. Iugoslavia la București și ai galeriilor de fresce de la Belgrad, precum și artiști plastici și alți oameni de artă și cultură din localitate.

carte „Cartimex" din România „Kultura" din Ungaria, precum reprezentanți ai ambasadei P. Ungare la București:

Revoluții Socialiste din OctombrieMarți după amiază, la clubul Rafinăriei de la Brazi, a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 51-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Au participat muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari din rafinărie și combinatul petrochimic, precum și reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice’ la București.Despre importanța și semnificația istorică a acestui eveniment au vorbit ing. Bujor Olteanu, directorul rafinăriei, și Ivan Mohov, secretar al U.R.S.S. la București.
★La clubul uzinei de „Progresul" din Brăila marți o adunare festivă consacrată celei de-a 51-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Despre însemnătatea istorică a a- cestui eveniment au vorbit Sterian Huțulescu. secretar al comitetului de partid al uzinei, și F. I. Skudov, consul general al U R.S.S. la Constanța.

Stepanovici ambasadei
utilaj greu a avut loc

★La Casa prieteniei româno-sovie- tice din Constanța au continuat manifestările consacrate aniversa-
vremea

i

• Aseară în sala Fioreasca, torii români de tenis de masă mai întîlnit echipa Suediei în cadrul competiției pentru cupa „Ligii europene", deoarece suedezul Johansson a forfaitat. Conform regulamentului e- chipa României a cîștigat prin nepre- zentare cu 7—0. Rezultatul urmează să fie omologat de federația internațională de specialitate.

(Agerpres)

Ieri in țară : Vremea a fost relativ 
umedă în sudul șl estul țării, unde cerul 
a fost mai mult acoperit. In rest, vre
mea a fost schimbătoare, cu cerul mal 
mult noros. Au căzut ploi slabe și bur
nițe izolat în estul Transilvaniei, Olte
nie! șl Muntenia. Vîntul a suflat slab, 
pină la potrivit din sectorul estic. Tem
peratura aerului la ora 14 a fost cu
prinsă între 9 grade la Turnu Măgu
rele, Alexandria și Cîmpulung Moldo
venesc și 20 grade la Satu Mare, Sl- 
ghetul Marmațiel, Zalău și Timișoara. 
Local în sudul țării ceața a persistat. 
In București : Vremea a fost umedă.

rii Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Gheorghe Zanchi, secretar al Comisiei județene Constanța pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, a prezentat expunerea „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, deschizătoarea unei noi ere în istoria omenirii" Participanții au vizionat a- poi un film ațrtistic sovieticMarți:-șearaț' IpT Popescu? prirfi- ’ secretar ăl Cofnitetiîlui județean-.' U.T.C., a vorbit la Casa prieteniei româno-sovietice din Constanța desore a 50-a aniversare a Com- somolului. *Marți dimineața, membrii delegației de cineaști sovietici aflați în țara noastră cu prilejul Festivalului filmului sovietic au făcut o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde au fost primiți de Ion C.S.C.Aîn cadrul loc cu acest pre posibilitățile de extindere a colaborării româno-sovietice în domeniul producției de filme.(Agerpres)

Brad, vicepreședinte aldiscuțiilor ce au avut, prilej s-a discutat des-

cu cerul mal mult acoperit. Ceața a 
persistat. Vîntul a suflat slab, pină Ia 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 noiembrie. In țară : Vremea con
tinuă să se răcească mal ales in nor
dul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit în sudul țării, unde vor 
cădea ploi temporare. In rest plot lo
cale. In zona de deal și munte se va 
semnala lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va prezenta intensificări temporare din 
est și nord-est. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și plus 
7 grade local mal coborîte în nordul 
țării, iar maximele între 4 și 14 grade. 
In București Vreme rece, cu cerul 
mai mult acoperit. Vor cădea ploi tem
porare. Vîntul va prezenta intensifi
cări din sectorul estic. Temperatura 
în scădere.jucă- n-au
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Factor de întărire

proiectul sub-(Urmare din pag. I)

Ramsey (în dreapta) dă indicații unui grup de jucători, la antrenamentul susținut ieri pe stadionul „23 August"Foto : M. Cioc

nii muncii, iar în municipii, orașe, comune de către consiliile populare respective.în cazul în care numărul angaja- ților sau membrilor unor organizații, situate în aceeași localitate, este mai mic de 200, dar împreună au cel puțin acest număr, se pot înființa comisii de judecată separate, pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare, pentru rezolvarea unor litigii privind aceste persoane. Acolo unde această grupare nu este posibilă, cauzele respective vor fi soluționate de comisiile ce funcționează pe lîngă comitetele executive.Proiectul, prevede că fiecare comisie de judecată va fi alcătuită din cinci membri aleși. Comisia își exercită atribuțiile în componența a trei membri. Cînd rezolvă litigii de muncă privind pe angajați, ea poate fi completată din oficiu cu doi membri delegați — unul de către conducerea organizației socialiste și altul de către comitetul sindicatului.Ridicarea activității noilor comisii de judecată la nivelul răspunderii cc le incumbă depinde în primul rînd de calitatea membrilor’lor. în componența comisiilor trebuie alese elemente capabile, cinstite, care se bucură de autoritate, de adeziuneaoamenilor muncii din întreprinderi, cooperative agricole de producție, in-

stituții etc. De altfel, liniază că membrii comisiilor sînt a- leși din rîndul persoanelor care au o ' pregătire corespunzătoare și o reputație neștirbită. Afișarea prealabilă a listelor de candidați constituie o garanție în plus a unei verificări sociale și unei exigențe deosebite în desemnarea acestora.După cum rezultă din proiectul de lege la care ne referim, noua structură organizatorică a comisiei de judecată ce va funcționa în viitor în întreprinderi, instituții, organizații socialiste și pe lîngă comitetele executive ale consiliiloi populare, este simțitor simplificată. Crearea unei singure comisii cu atribuții de influențare și judecată duce la înlăturarea unor dificultăți — între care și acele determinate de existența unei diversități de norme în materie — oferind posibilitatea unei mai bune selecționări a celor chemați să facă parte din aceste organe.O altă trăsătură de bază a noii reglementări — expresie a adîncirii democrației socialiste — o constituie lărgirea atribuțiilor noilor comisii de judecată. Atribuția ce le revine de a încerca împăciuirea în unele infracțiuni și chiar de a judeca uneori, sau de a aplica măsuri de influențare în unele fapte prevăzute de legea penală, reflectă pregnant modul în care se realizează principiul fundamental,

propriu orînduirii noastre, privind participarea celor ce muncesc la înfăptuirea legalității socialiste. Pe de altă parte, posibilitatea ce se lasă prin lege celor nemulțumiți de soluțiile date, să se adreseze cu *plîn- gere la judecătorie, constituie o garanție pentru justa soluționare a cauzelor, pentru asigurarea unității de interpretare a legii.Reglementările cuprinse în proiect se corelează cu dispozițiile codului penal ce vor intra în vigoare la 1 ianuarie 1969 și cele prevăzute în proiectul codului de procedură penală. Se realizează astfel o anumită degrevare a instanțelor de judecată.In scopul îmbunătățirii textului de lege, considerăm că e cazul să se fixeze data ei de intrare în vigoare. Noua lege trebuie corelată cu prevederile codului penal șl ale codului de procedură penală.Parte integrantă în ansamblul noilor acte normative, prin care legislația se adaptează și se perfecționează în raport cu cerințele procesului obiectiv de dezvoltare a societății noastre, proiectul legii privind comisiile de judecată, referitor la conținutul căruia am făcut unele sublinieri, constituie un important pas înainte, iar practica noilor organe de influențare șl jurisdicție va confirma eficiența acestei forme de activitate.

(Urmare din pag. I)lismului; de aceste rezultate, precum șl de natura relați- ilor dintre țările socialiste depinde creșterea puterii de atracție a socialismului în lume, ele fiind menite să demonstreze întregii omeniri superioritatea socialismului, ca orînduire chemată să asigure, pe plan intern, o rapidă dezvoltare a forțelor de producție ale societății, o democrație reală și consecventă, un înalt nivel de trai al poporului — iar pe plan extern, raporturi de colaborare tovărășească bazată pe principiile independenței, suveranității, egalității, pe principiile internaționalismului proletar, raporturi de pace și prietenie cu toate popoarele.Pe pămîntul României socialiste, ideile atotbiruitoare ale marxism- leninismului, aplicate în mod creator la condițiile social-economice, istorice concrete ale țării, dau rod bogat, întruchipîndu-se în realități și fapte ce bucură inima fiecărui cetățean al patriei. Caracterul dinamic, viguros al economiei naționale în plih avînt, faptul că în prezent industria românească realizează în numai 27 de zile o producție echivalentă cu aceea a întregului an 1938, că agricultura socialistă, dovedindu-și din plin superioritatea, se dezvoltă într-un ritm susținut, creșterea continuă a nivelului de trai al maselor dau o măsură concretă a treptelor spre progres urcate de țara noastră în anii socialismului, sînt o dovadă vie a puterii creatoare a poporului nostru, a activității sale pline de abnegație, desfășurate sub conducerea Partidului Comunist Român. Oamenii muncii de pe tot cuprinsul țării sînt în prezent angrenați într-o vastă și efervescentă muncă constructivă, de înfăptuire a programului Congresului al IX-lea. al partidului șl a hotărîrilor Conferinței Naționale, dedicate perfecționării continue a întregului proces de dezvoltare a societății românești, înfloririi multilaterale a patriei.Exprimînd interesele fundamentale ale poporului român, pornind de la necesitatea dezvoltării continue, pe multiple planuri, a colaborării între statele socialiste, țara „noastră situează • prietenia și;, rliantâ cu țările frățești în centrul ' politicii sale externe.Sînt cunoscute vechile relații de prietenie dintre popoarele român și sovietic, dintre țara noastră și U.R.S.S. Tradițiile de solidaritate internationalists dintre comuniști, dintre oamenii muncii din cele două țări, prietenia popoarelor noastre cimentată prin sîngele vărsat în lupta comună lusă de ostașii români și sovietici în războiul antihitlerist, s-au ridicat pe un nou plan în anii socialismului. Ele și-au găsit întruchiparea in relațiile de colaborare pe tărîm politic, economic, tehnico- științific, cultural, relații care corespund intereselor ambelor popoare, cauzei întăririi sistemului mondial socialist, cauzei progresului și păcii în lume. Așa cum a arătat secretarul general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „poporul român apreciază în mod deosebit alianța și colaborarea cu popoarele Uniunii Sovietice, de care ne leagă firele unei trainice prietenii, bazate pe tradițiile de luptă comună, pe comunitatea telurilor, a orînduirii sociale și consideră că dezvoltarea și întărirea continuă a acestei prietenii răspunde pe deplin intereselor și aspirațiilor vitale alo popoarelor noastre".în anii care s-au scurs din octombrie 1917, datorită creșterii tumultuoase a forțelor revoluționara din diferitele țări ale lumii, atlasul politic al globului a cunoscut uriașe prefaceri înnoitoare. Cronica a- cestor timpuri a consemnat creșterea puternică a rîndurilor partidelor comuniste și muncitorești — grandioasă forță politică aflată în avangarda maselor muncitoare de pretutindeni — avîntul mișcării de eliberare națională, creșterea continuă a forțelor democratice și progresiste de pretutindeni.Aspirațiile popoarelor spre libertate, pace și progres social se lovesc de opoziția cercurilor agresive ale imperialismului care, în încercarea de a frina dezvoltarea istorică, de a înăbuși dreptul sacru al fiecărui popor de a-și decide singur soarta, recurg la acte agresive, atentează la independența și suveranitatea popoarelor, încearcă să Intensifice încordarea internațională spre a-și realiza planurile de dominație mondială. Dar, spre deosebire de trecut, forțele sociale care militează împotriva imperialismului, în apărarea idealurilor de libertate, democrație, pace și progres, sînt mai puternice ca orieînd. Succesul luptei acestor forțe depinde de solidaritatea și unitatea lor de acțiune, în primul rînd de unitatea și coeziunea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Cinstind aniversarea gloriosului Octombrie, împărtășind bucuria oamenilor sovietici în această zi sărbătorească, poporul român adresează popoarelor Uniunii Sovietice cele mai călduroase felicitări și le urează din inimă să cucerească noi și mari victorii în construcția noii societăți, în întreaga activitate dedicată înfloririi și propășirii patriei lor, pentru victoria cauzei socialismului și păcii.



ECOURI DUPĂ ÎNCETAREA

BOMBARDAMENTELOR

SOFIA 5 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dată publicității o declarație 
a guvernului R. P. Bulgaria, în care se arată că încetarea bombardamentelor asupra întregului teritoriu al R. D. Vietnam este un prim pas pozitiv pe calea obținerii politice a problemei Sprijinind necondiționat poziția guvernului R. D. Vietnam, exprimată In declarația sa din 2 noiembrie, guvernul Bulgariei declară că va acorda și în viitor ajutorul multilateral necesar poporului pînă la victoria deplină sale juste.

DECLARAȚIA M.A.E.
AL R. D. VIETNAMunei soluții vietnameze.

vietnamez, a cauzei
— în le-OTTAWA 5 (Agerpres).gătură cu încetarea bombardamentelor asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam, Comitetul Central Executiv al Partidului Comunist din Canada a dat publicității o declarație în care arată că imperialismul american trebuie determinat acum să tragă concluziile necesare și să-și retragă trupele din Vietnamul de sud și din Asia de sud-est. în încheiere, declarația menționează că în prezent începe o nouă fază a luptei, fază care trebuie să ducă la retragerea trupelor americane din Vietnam pentru ca poporul vietnamez să se poată bucura de dreptul de a-și hotărî singur soarta, fără nici o intervenție din afară.

HANOI 5 (Agerpres). — Ministerul de Externe al R. D. Vietnam a dat publicității la 5 noiembrie o declarație de protest împotriva continuării de către avioanele americane a zborurilor de recunoaștere deasupra teritoriului R. D. Vietnam. Imediat după ce președintele Johnson a declarat că bombardamentele asupra teritoriului R. D. Vietnam încetează necondiționat, se spune în declarație, avioanele de cercetare americane cu sau fără pilot au pătruns în mai multe rînduri în spațiul aerian al R.D.V. Totodată S.U.A. au intensificat bombardamentele aeriene și de artilerie asupra teritoriului Vietnamului de sud.Guvernul R. D. ne în declarație, acțiuni ale S.U.A.înceteze orice acțiuni care încalcă suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam, să-și retragă trupele lor din Vietnamul de sud și să ofere poporului din Vietnamul de sud posibilitatea să-și hotărască singur soarta, fără amestec din afară, în conformitate cu programul politic al F.N.E.

Vietnam, se spu- condamnă aceste și cere ca ele să

WITÂ IN ARGENTINA
A MINISTRULUI AFACERILOR 

EXTERNE AL ROMÂNIEIBUENOS AIRES 5. — Trimisul special Agerpres, Iuri Ionescu, transmite: Continuîndu-și vizita în Argentina, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, â avut o întrevedere cu ministrul argentinian al economiei și muncii, Adalberto Krieger Va- sene, cu care a procedat la un larg schimb de păreri în problema dezvoltării și diversificării relațiilor economice dintre România și Argentina. Cei do'i miniștri au căzut de acord asupra inițierii în acest scop a unor tratative pentru a se semna într-un viitor apropiat un acord comercial între România și Argentina.Corneliu Mănescu a avut, de asemenea, o întrevedere cu primarul orașului Buenos Aires, Ma-

nuel Iricibar, și a participat un cocteil oferit în cinstea sa Rodolfo Freyre, președintele Camerei exportatorilor.în semn de omagiu adus luptei de eliberare a poporului argentinian de sub jugul colonialist, ministrul român al afacerilor externe a depus o coroană de flori la Monumentul Eroului Național, generalul San Martin.Opinia publică din Argentina a urmărit cu o vie simpatie desfășurarea vizitei delegației române. Presa a publicat reportaje ample și articole de fond în care a relevat însemnătatea acestei vizite ca un pas important pe calea dezvoltării prieteniei și colaborării dintre cele două popoare prietene.

la de

BELGRAD

Președintei® Vecei Executive

pe tovarășul Petre Bîajovici
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BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). — Guvernul Republicii Congo (Brazzaville) 
ș-a întrunit marți într-o ședință extraordinară. După reuniune, minis- ttul informațiilor a făcut o decla
rație în care a menționat că guvernul congolez apreciază încetarea bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam și participarea reprezentanților F.N.E. la convorbirile de la Paris drept o „victorie strălucită 
a eroicului popor vietnamez în lupta împotriva agresiunii".

PARIS 5 (Reuter). — Purtătorul de cuvînt al delegației Statelor Unite la convorbirile de la Paris, în vederea stabilirii păcii în Vietnam, a a- nunțat într-o scurtă declarație făcută presei că ședința programată pentru ziua de 6 noiembrie a fost a- mînată. Americanii, a spus purtătorul de cuvînt, se consultă cu Vietnamul de sud, în speranța că acesta va trimite o delegație.
B HELSINKI 5 (Agerpres). — Secretariatul Consiliului Mondial al Păcii 
a dat publicității la Helsinki o declarație în care subliniază că încetarea bombardamentelor asupra Vietnamului de nord constituie o mare victorie a poporului vietnamez. Calea spre o soluție politică a problemei vietnameze este deschisă, dar lupta nu s-a încheiat încă și poporul vietnamez are nevoie, ca și pînă a- cum, de sprijinul opiniei publice mondiale în străduințele sale de a obține încetarea tuturor actelor război și retragerea 4ane din Vietnamul

Înlîlnire de solidaritate

vietnamez

de trupelor amende sud.
(Agerpres).WASHINGTON 5 (Agerpres). Harold Brown, ministrul aviației S.U.A., a declarat, după cum relatează agenția United Press International, că forțele americane „efectuează și vor continua să efectueze acțiuni de recunoaștere" deasupra părții sudice a R. D. Vietnam. Harold Brown a făcut această declarație într-un interviu televizat, comen- bombardamentelor R. D. Vietnam.tînd încetarea americane asupra

al

PARIS 5. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite: Din inițiativa Mișcării franceze pentru pace, a avut loc la Paris o întîlnire de solidaritate cu reprezentanții poporului vietnamez. Au participat la această manifestare conducători ai Mișcării pentru pace din Franța, ministrul Tran Cong Tuong, membru al delegației R. D. Vietnam la convorbirile oficiale de la Paris, Tran Viet Dung, consilier al delegației generale a R.D. Vietnam în Franța. Au fost pre- zenți, de asemenea, reprezentanți ai P.C. Francez și Confederației Generale a Muncii.
tarde que„Măs vale nunca", mai bine mai tîrziu decît niciodată, acesta pare a fi motto-ul sub semnul căruia continuă a se desfășura controversa hispano- americană în legătură cu soarta bazelor S.U.A. de pe teritoriul spaniol. In speță este vorba de tîrguielile, în care fiecare speră că pînă la urmă îl va trage pe sfoară pe celălalt, pentru stabilirea noului cuantum al „chiriei" pe care americanii urmează să o plătească de acum înainte în schimbul menținerii pe teritoriul Spaniei a acestor baze.Asemenea tranzacții se înscriu de la bun început ca un într-un rințele ționale, crederii tocmai baze militare de pe teritorii străine și nu menținerea sau extinderea lor. Controversa reține de aceea atenția tocmai prin coordonatele profund negative ce o definesc.Pentru americani, care se așteptau la o reînnoire cu modificări neînsemnate a acordului bilateral america- no-spaniol, evoluția tratativelor în acest sens a reprezentat un moment al surprizei, în timp ce pentru partenerii lor madrileni a fost un moment al temerității. „Curajul" guvernului de la Madrid s-a tradus, după cum se știe, prin aceea că a cerut americanilor un preț mult mai mare decît aceștia și-ar fi putut închipui.La prima vedere, această evoluție ridică semne de întrebare asupra relațiilor dintre cei doi, pînă deunăzi „excelente" dacă ținem seama că acest caz de insubordonare este fără precedent în istoria relațiilor postbelice 

dintre S.U.A. și partene-

fenomen anacronic context în care ce- destinderii intema- ale restabilirii în- între state impun lichidarea oricăror

rul lor iberic, pînă acum docil. O analiză mai îndeaproape a datelor situației arată însă că nu trebuie să existe motive prea serioase de „îngrijorare" presupunînd că dintr-o parte sau alta ar fi existat manifestări concrete în acest sens.După cum se știe, tratatul de „apărare" semnat la 26 septembrie 1953 (și în baza căruia S.U.A. primeau dreptul de a amenaja o serie de baze militare, printre care cea de la Rota, considerată 
a treia bază navală ameri-

BELGRAD 5. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite: Marți dimineață, tovarășul Petre Bîajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul muncii al Republicii Socialiste România, care se află într-o vizită de prietenie în R.S.F. Iugoslavia, a fost primit de Mika Șpiliak, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele Vecei Executive Federale. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej și care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, au participat Djurița Ioikici, președintele Vecei Executive a R.S. Serbia și Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad.

AntonConsiliuluioferit un dejun în cinstea oaspetelui român.După-amiază, tovarășul Petre Bîajovici a sosit la Novi Sad, unde s-a întîlnit cu conducători ai Provinciei Autonome Voivodina.

□I EH IU Li

agențiile de presa transmit:
Ministrul comerțului ex

terior ui U.R.S.S., N. Patolicev, l-a primit pe Dumitru Bejan, prim- adjunct al ministrului comerțului exterior al Republicii Socialiste România. Au fost discutate probleme referitoare la schimbul de mărfuri dintre U.R.S.S. și România pe anul 1969.
Un grup de 30 de state coautoare, printre care și România, au prezentat în cadrul dezbaterilor din Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. un proiect de rezoluție în legătură cu problema „afectării în scopuri exclusiv pașnice a teritoriilor submarine situate în afara limitelor actualei jurisdicții naționale și folosirii resurselor lor în interesul omenirii".

La Panmunjon a avut loc ° ședință a Comisiei militare de armistițiu. Reprezentantul părții coreene a protestat pe lîngă partea americană împotriva provocărilor militare desfășurate împotriva R.P.D. Coreene în ultimul timp pe uscat, pe mare și în aer. El a menționat că recent în zona demilitarizată au fost aduse noi care blindate și personal militar, ceea contravine prevederilor acordului armistițiu. (A.C.T.C.).

Primele raze

de soarece de
după coșmarul

inundațiilor

Polainer, președintele Federal al Muncii a

«ORBIRILE
ANGLO- RHODESIENESALISBURY 5 (Agerpres). — Marți dimineața, la Salisbury, a a- vut loc o nouă întrevedere George Thomson — Ian Smith, în cadrul căreia a fost făcută încă o tentativă de a soluționa conflictul an- glo-rhodesian. Principala problemă examinată a fost mult controversata propunere britanică, stipulînd recunoașterea de către guvernul rhode- sian a autorității Consiliului privat al coroanei britanice de a aduce a- mendamente Constituției rhodesiene în vederea accesului populației majoritare africane la conducerea țării. Nici de această dată cele două părți, remarcă observatorii politici, nu au realizat un progres.

CONFERINȚA 

GENERALA
A UNESCOPARIS 5. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: Plenara Conferinței Generale a UNESCO a examinat problema componenței numerice, mandatul și modul de alegere a membrilor Consiliului Executiv al acestei organizații care, după cum se știe, sînt aleși o dată la doi ani de către Conferința Generală în proporție de jumătate din numărul lor total de 30. La actuala sesiune a fost luată, de asemenea, în discuție propunerea Consiliului Executiv ca numărul membrilor săi să crească de la 30 la 34, urmînd ca cele patru locuri suplimentare să fie atribuite grupurilor țărilor asiatice, africane și a- rabe. S-a propus, totodată, ca mandatul membrilor Consiliului Executiv, care pînă acum era compus din două mandate de cîte patru ani, să fie înlocuit cu un mandat unic de șase ani, fără drept de realegere. Conferința generală a adoptat aceste propuneri.în intervenția sa, delegatul României, ambasadorul Valentin Li- patti, a sprijinit propunerea de a se spori numărul membrilor Consiliului Executiv la 34 în favoarea reprezentanților țărilor în curs de dezvoltare.în subcomisia pentru științe, de- * legatul român Claudiu Ionescu Bujor a prezentat concluziile și recomandările adoptate de participanți la colocviul internațional consacrat problemelor actuale ale predării matematicii în învățămîntul mediu și superior în țările europene, colocviu organizat la București între 23 septembrie și 2 octombrie a.c.

MOSCOVA
—_————— j .<

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 

PRIVIND ZBORUL NAVEI

ii 50-a aniversare » >>Zi- lei victoriei", care marchează încheierea pentru Italia a primului război mondial, precum și „Ziua forțelor armate și. a combatanților" s-au sărbătorit la 4 noiembrie, în întreaga Italie. La Trento și Triest au avut loc manifestări în prezența președintelui Italiei, Giuseppe Saragat, a primului ministru, Giovanni Leone.
Președintele Skupștinei 

Federale a R.S.F. Iugosla
via, Milentie Popovici, a primit delegația Partidului Social Democrat din Danemarca, condusă de Jens Otto Krag, președintele partidului, care se află în vizită în Iugoslavia. Delegația Partidului Social-Democrat din Danemarca a avut convorbiri cu o delegație a U.S.P.M.I., în cadrul căreia au fost abordate probleme privind activitatea celor două mișcări pe plan intern și extern.

Cu prilejul împlinirii a
25 de ani de la înființarea agenției de presă Taniug, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a decorat agenția cu „Ordinul Merite pentruPopor cu Steaua de Aur" pentru re- (< Știrea cea mai importantă în << zultatele deosebite obținute în activi- >> legătură cu situația din zona V tatea de informare. Sărbătoarea Ta- ?? inundațiilor care s-au abătut a- >) niug a fost marcată în R.S.F.I. prin- << suPTa nordului Italiei o consti- ?? tr-o serie de festivități. » tuie revenirea timpului frumos. (

« Marți dimineața, primele raze \s 
de soare s-au revărsat asupra >) 
vastei cîmpii , inundate, situată )) 
la sud de Biella. De luni noap- <? 
tea nu mai plouă și drept ur- << 
mare rîurile sînt în descrește- \\ 
re. Acestea sînt 
după cum spun 
între atîta jale 
cut să renască

Profitind din 
țiile favorabile ivite, zeci de e- 
licoptere brăzdează continuu ce
rul, transportînd răniți și ali
mente, lucruri de primă nece
sitate și medicamente. Automo
bile amfibie și camioane mili
tare luptă din răsputeri pen-

Primul ministru al Afga
nistanului, Nur Ahmed Etemadi a sosit la Moscova într-o vizită oficială. în aceeași zi, oaspetele a făcut vizite lui Nikolai Podgomîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și lui Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri.

Guvernul R. P. Polone si
P.N.U.D. (Programul Națiunilor U- nite pentru dezvoltare) au încheiat un contract în vederea elaborării unui plan optimal de dezvoltare complexă a sistemului hidraulic al Vistulei. Contractul prevede atragerea experților O.N.U. la elaborarea planului respectiv, precum și efectuarea unor cercetări pe modele matematice și fizice.

dusese un accident de o deosebită importanță psihologică pentru poporul spaniol, și anume catastrofa de la Palomares. Aceasta a oferit guvernanților de la Madrid motivul pentru mărirea prețului de închiriere a bazelor, pornind de la faptul că prezența acestora poate periclita sănătatea și chiar viața locuitorilor țării. Dacă era însă vorba de considerente de ordin umanitar, logic ar fi fost să se ceară pur și simplu desființarea bazelor și nicidecum sporirea

loc de presiune, dul s-a gîndit să stoarcă cel puțin suplimentare financiară partea Situarea terenul
să Madri- încer-

ce 
o substanțială din Washingtonului, controversei pe business-ului și nu al preceptelor umanitare i-a „liniștit" pe americani, deși pretențiile madrilene, cifrate la nu mai puțin de un miliard de dolari, i-au indignat de-a dreptul. Stupefacția și refuzul americanilor au avut ca urmare o reacție destul de puternică din par

Tirguieli prelungite in

cană din lume) a fost prevăzut pentru o perioadă inițială de zece ani, urmată de alte două perioade, de cinci ani fiecare, pe parcursul cărora, în lipsa unor obiecții ale uneia sau alteia din părți, tratatul urma să fie prelungit în mod automat. Clauza specială în acest sens a fost considerată ca pur formală, cel puțin de Washington, în calculele căruia se pare că nu intra eventualitatea ca Madridul să nu fie de acord cu prelungirea automată, A- ceste calcule s-au dovedit exacte în 1963, cînd nu a survenit, nici o modificare în dorința celor două guverne de a se „ajuta" reciproc din punct de vedere militar. Iată însă că în 1968 situația s-a schimbat. între timp se pro-

„chiriei". Or, ridicarea pretențiilor amintite a constituit, îh primul rînd, conform unor surse occidentale, o expresie a nemulțumirii față de măsurile economice restrictive pe plan extern impuse de președintele Johnson la începutul anului, măsuri care, în parte, au fost „îndulcite" pentru unii „aliați de nădejde", ca Anglia, Canada sau Australia. In ce le privește, autoritățile spaniole s-au considerat nedreptățite. In plus, S.U.A. s-au ferit să ia atitudine în favoarea Madridului în conflictulpano-britanic privind Gi- braltarul, nedorind să nemulțumească principalul lor aliat european, Anglia. în chip de represalii și ca mij-
his-

tea autorităților spaniole. Făcîndu-se ecoul unor astfel de reacții, un cotidian din Barcelona se indigna de curînd, acuzîndu-i pe americani de zgîrcenie. Convorbirile bilaterale care au avut loc în cursul verii și la începutul toamnei păreau a fi evidențiat un impas. în fapt era însă vorba doar de simp- tomele unor intense tocmeli și de rațiuni de conjunctură imediată. în ciuda importanței majore acordate de Pentagon punctelpr strategice din Spania, partea a- mericană nu vrea în prezent să accepte exigențele financiare ale Madridului. Pe de altă parte, nici oficialitățile spaniole nu-și pot permite, după cum a scris deunăzi „Tribune des Na

tions", să meargă prea departe cu pretențiile lor, cu atît mai mult cu cît dorința unei integrări progresive în sistemul atlantic, ca prim pas de apropiere față de Piața comună, rămîne în continuare unul din pilonii diplomației spaniole. în realizarea acestui obiectiv, sprijinul american este indispensabil. Situarea problemei în acest cadru permite să se tragă concluzia că nici una din părți nu va recurge la un gest definitiv și că totul se va rezolva pe calea tranzacțiilor, potrivit principiilor binecuvîntate ale business-ului. Ipoteza pare, de altfel, a se confirma. O știre foarte recentă anunță că una din condițiile pe care Madridul le-a pus Washingtonului pentru reînnoirea acordurilor a fost acceptată. Este vorba de cererea Spaniei de a fi exceptată de la. aplicarea măsurilor vizînd reducerea investițiilor de capital american în străinătate. într-o scrisoare adresată de secretarul de stat, Dean Rusk, ministrului de externe spaniol, Fernando Maria Cas- tiella, se precizează că Spania nu va fi afectată de aceste măsuri restrictive și că investițiile americane în economia spaniolă vor atinge anul acesta 130 milioane dolari, cu 10 milioane mai mult decît anul trecut. Toate aceste tranzacții se e- fectuează însă cu o totală ignorare a intereselor poporului spaniol, a dorinței de pace a popoarelor europene, care stăruie să fie lichidate bazele militare instalate pe teritorii străine, să fie retrase trupele S.U.A. din Europa, să înceteze politica agresivă a cercurilor imperialiste americane.
Mircea RAFA

COSMICE „SOIUZ-3"

„notizie" — 
italienii — care, 
și ruine, au fă- 
speranțele.
plin de condi-

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA NICOLAE PUICEA

tru a străbate drumuri practic 
de neutilizat, unde nămolul a- 
tinge peste jumătate de me
tru. Totul se concentrează în 
prezent — în afară de aprovi
zionarea populației sinistrate — 
spre refacerea căilor de comu
nicații și a repunerii în func
țiune a centralelor electrice. 
Pînă atunci, populației i s-au 
distribuit mii de luminări și 
lanterne', lipsa de apă potabilă 
fiind, deocamdată, rezolvată 
p.rin transporturi masive de apă 
minerală. In diferite localități 
s-au deschis adevărate șantie
re unde sute și sute de oa
meni muncesc zi și noapte pen
tru a readuce în albia lor rîu- 
rile.

Intr-un cuvînt — se între
prinde tot ce este necesar în 
vederea reluării unui minim de 
viață normală.

In timp ce numărul mor- 
ților oscilează în jurul cifrei 
100, pagubei? materiale sînt 
aproape incalculabile. Din cro
nicile prezentate la radio și te
leviziune, în coloanele ziarelor, 
reiese că valea rîului Strona a 
devenit realmente o „vale a 
plîngerii", un cimitir de fa
brici. Daunele se ridică, potri
vit unor estimații provizorii, la 
circa o sută de miliarde de 
lire. Se apreciază că 80 la sută 
din 
de-a lungul văii, 
cele mai prospere din regiune, 
au fost distruse. Numai în va
lea Strona au fost grav avariate 
peste 120 de întreprinderi, iar 
12 000 de muncitori au rămas 
fără lucru. Intr-o altă locali
tate din apropiere — Valle 
Mosso — cifrele sînt și mai tra
gice: au fost avariate circa 200 
de întreprinderi în care lucrau 
peste 20 000 de muncitori. Auto
strada Milano — Torino con
tinuă să fie întreruptă.

Eforturile locale și cele pe 
plan național — ale autorități
lor și ale unor organizații po
litice democratice și obștești, ale 
Crucii Roșii — converg spre 
adoptarea de măsuri eficiente 
care să permită o cît mai ra
pidă revenire la normal. Pentru 
zilele următoare se așteaptă și 
măsuri de ordin legislativ care 
să asigure, în primul rînd, pla
sarea muncitorilor rămași fără 
lucru, precum și fondurile ne
cesare reluării activității econo
mice. Astfel coșmarul celor pa
tru zile de adevărat, potop pare 
a se apropia de sfîrșit.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La Moscova a avut loc o conferință de presă consacrată zborului navei cosmice „Soiuz—3“ pilotată de Gheorghi Beregovoi.
Președintele Academiei de Știin

țe a U.R.S.S., M. Keldîș, a arătat că prin acest zbor a fost încercată o navă cosmică de o construcție nouă, cu mari posibilități de manevrare în Cosmos, fapt care „are o uriașă importantă pentru rezolvarea celor mai variate sarcini". Subliniind că, în afara cercetărilor științifice, cosmonautul a făcut observații asupra taifunurilor, cicloa- nelor și incendiilor din păduri, el a menționat că acest lucru „caracterizează actuala etapă a dezvoltării cosmonauticii, etapă în care navele cosmice și echipajele lor urmăresc rezolvarea unor sarcini privind folosirea practică a Cosmosului în scopurile progresului și pentru victoria asupra forțelor naturii".
K. Feoktistov, primul om de ști

ință care a zburat in Cosmos in 1964, a declarat că nava „Soiuz", destinată unor cercetări pe orbite cir- cumterestre cu un echipaj uman, poate zbura neîntrerupt 30 de zile și nopți. Ea este alcătuită dintr-un compartiment orbital cu patru luminatoare, unde echipajul efectuează cercetări și se odihnește, dintr-un aparat de coborîre — o cabină și un compartiment pentru a- parate și agregate. Presiunea gazului și componența acestuia în ambele compartimente corespund celor de pe suprafața Pămîntului. A- paratul este dotat cu un sistem de

parașutare de rezervă care intră în acțiune în cazul unei defecțiuni la sistemul principal de parașute. Nava poate efectua manevre pînă la înălțimea de 1300 km.
Oleg Gazenko, membru corespon

dent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a arătat că programul de zbor al navei a ținut seama de menținerea ritmului de viață obișnuit „terestru" al cosmonautului. In cursul zborului ș-a acordat o deosebită a- tenție securității față de radiații. Controlul clinic și fiziologic de după zbor nu a indicat vreo schimbare esențială în starea sănătății cosmonautului. S-a rerr cat doar o reducere tempot. a unor indici funcționali ai siș* ternului cardiovascular, o oboseală firească, precum și o pierdere în greutate de aproximativ 2 kg.

Cosmonautul general maior de a- 
viație G. Beregovoi a spus că nava este ușor manevrabilă, se supune docil voinței cosmonautului, are posibilități considerabil mai mari de- cît navele de tipul „Vostok" și „Voshod" cu care au zburat primii cosmonauți sovietici. Ea se deosebește de celelalte nave nu numai prin proporțiile sale mult mai mari, ci și prin noile soluții de construcție a sistemelor navei, a arătat el. Pilotul a adăugat că în timpul zborului a dormit bine și profund. De două ori a trebuit chiar să fie trezit de pe Pămînt. Din cauza imponderabilității, înainte de a se culca el a trebuit să se fixeze solid de pat.Beregovoi a scos în evidență precizia excepțională a aterizării navei „Soiuz-3“.

Sesiunea Consiliului 
ministerial al Pieței comune

industriile textile situate 
una dintre

BRUXELLES 5 (Agerpres). — La Palatul Congreselor din Bruxelles s-au încheiat marți seara lucrările sesiunii Consiliului ministerial al Pieței comune. Ziua a doua a dezbaterilor a fost dedicată discutării planului în nouă puncte prezentat de ministrul de externe al Franței, Michel Debrâ.Miniștrii de externe ai „celor șase" au căzut de acord să facă propuneri de lărgire a comerțului cu u- nele țări vest-europene din afara comunității, inclusiv cu Marea Britanie. Michel Debrd a propus ca tarifele vamale pentru produsele industriale, în prezent în vigoare între membrii Pieței comune și alte țări vest- europene care ar dori să colaboreze în acest domeniu, să fie reduse în- tr-o perioadă de 4 ani cu 30 la

sută, începînd de la un procent de 5 la sută în primul an. El a atras însă atenția că aceste reduceri vamale suplimentare nu vor duce în mod automat la aderarea Angliei la Piața comună. „Aceasta este o chestiune aparte", a spus el. „C.E.E. va coopera cu Anglia și în domeniul tehnologiei", a adăugat Debre aver- tizînd însă că „propunerile legate de o asemenea cooperare trebuie să fie precise și la obiect, și nu numai teoretice".Ministrul de externe al Republicii Federale a Germaniei, Willy Brandt, a susținut fără rezerve planul prezentat de Debră. Cei șase miniștri de externe au aprobat planul pe patru ani pentru dezvoltarea comerțului cu Marea Britanie și alte țări vest-europene.
din S.U.A.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — Cetățenii americani s-au prezentat marți în fața urnelor instalate în cele 175 000 de birouri de vot pentru a alege președintele și vicepreședintele Statelor Unite, precum și 34 de senatori (o treime a Camerei Sune- rioare), pe toți 435 de membri ai Camerei Reprezentanților, 21 de guvernatori de state și un mare număr de funcționari locali.Primele informații primite după deschiderea birourilor de vot permit să se tragă concluzia că, după toate

probabilitățile, numărul de 71 milioane de alegători participanți la scrutinul prezidențial din 1964 va fi depășit în acest an și în fața urnelor se vor prezenta aproximativ 75 milioane de cetățeni din cei peste 90 de milioane înscriși pe listele e- lectorale.Alegerile începute marți dimineața se vor încheia tîrziu noaptea, iar în Hawai și Alasca abia miercuri dimineața. Rezultatele definitive sînt așteptate pentru miercuri după- amiază.
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