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O sarcină economică stringentă

REDUCEREA PONDERII
CONSTRUCȚIILOR ÎN TOTALUL
INVESTIȚIILOR PRODUCTIVECu justificat temei, conducerea de partid și de stat a subliniat în repetate rînduri că problema centrală în domeniul investițiilor o constituie ridicarea continuă a eficienței lor economice, întrucît de aceasta depinde în mare măsură sporirea continuă a avuției naționale, accelerarea progresului economic și social al țării, mersul hotărît înainte pe calea desăvîrșirii construcției socialiste. Această problemă de prim ordin se pune cu și mai multă acuitate în prezent, cînd în țara noastră se înfăptuiește un program de investiții cu mult mai mare decît în trecut și cînd fiecare procent de economii la volumul total de investiții poate însemna o sursă suplimentară de creștere a producției și de satisfacere a nevoilor social-culturale ale poporului.Evident, creșterea eficienței economice a investițiilor este influențată de un ansamblu de factori. După cum s-a arătat la consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții, la cea consacrată activității în domeniul proiectării, ca și la Conferința Națională a partidului, între acești factori un loc principal îl ocupă dimensionarea judicioasă a construcțiilor în concordanță cu nevoile procesului tehnologic, reducerea ponderii construcțiilor în valoarea investițiilor, în favoarea dotării cu mașini și utilaje moderne. „Vom dovedi superioritatea socialismului— sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea cu proiec- tanții — nu prin proporțiile exagerate ale construcțiilor, ci prin producții de înaltă calitate, la nivelul tehnic mondial, cu cheltuieli minime, cu beneficii cît mai mari", însemnătatea acestei sarcini a fost din nou evidențiată la plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c.De ce sarcina diminuării ponderii construcțiilor — criteriu important în proiectarea și realizarea investițiilor— continuă să fie de stringentă ac- ■ tualitate ? Neîndoielnic, la investițiile realizate în unele sectoare industriale s-au obținut în ultimii ani îmbunătățiri sensibile în acest sens, față de perioadele anterioare. Este de relevat modul judicios în care s-a acționat în acest domeniu la o serie de noi obiective de investiții din industria chimică, ușoară, alimentară, de materiale de construcție. La Fabrica de produse lactate Ploiești, de exemplu, proiectată în anul 1967, ponderea lucrărilor de construcții- montaj a fost cu 8 procente mai redusă față de cea de Ia fabrica asemănătoare de la Bîrlad, proiectată, în anul 1965 ; Ia Fabrica de produse ceramice de construcții din Bîrsești, de asemenea proiectată în 1967, care are dotări comune cu fabrica de ciment, ponderea lucrărilor de con-,'x strucții-montaj a scăzut la 45,9%, față de 53,2% și, respectiv, 58,8% la fabricile similare de la Iași și Urzi- ceni. proiectate tot în anul 1967. dar care se realizează independent.Totuși, ponderea construcții-montaj în volumul total al investițiilor se 7 'nivel ridicat pe economie ; mai ales la lucrările cu caracter industrial acest important indicator nu evoluează favorabil, pe măsura sarcinilor trasate de partid și a tendințelor generale existente azi pe plan mondial. Cu greu pot fi luate în considerare justificările ce se aduc în sprijinul creșterii ponderii construcțiilor la unele lucrări realizate în ultima perioadă, comparativ cu aceea realizată cu ani în urmă la lucrări asemănătoare, ca, de exemplu, la stațiile trafo de 220/110 kV de la Timișoara și Gura Ialomiței, la Fabrica de conserve Fetești. Nu în toate institutele de proiectări s-au luat măsuri concrete, eficiente — și nici unele ministere titulare de investiții și organe de avizare nu au interve-

Dr. Mihai DIAMANDOPOL președinte al Consiliului de conducere al Băncii de Investiții
nit ferm pentru ca tendințele de exagerare în dimensionarea construcțiilor, de gigantism și monumenta- lism, de risipire a terenului în proiectarea noilor obiective productive să fie complet înlăturate. Cu destulă timiditate se promovează încă soluțiile moderne, economicoase, în pro-

iectarea sistemelor constructive, se recurge rareori la comparația cu rezultatele din alte țări.Există suficiente argumente care pledează în favoarea necesității ca lucrările de construcții să aibă o pondere justificată din punct de vedere economic față de ponderea celorlalte cheltuieli de investiții și, îndeosebi, față de cele pentru utilaje. După cum se știe, nu construcțiile, ci utilajele și instalațiile moderne,de înaltă productivitate, reprezintă partea activă a investițiilor, respectiv a fondurilor fixe, avînd un rol

Prof. Maria POPESCU director în Ministerul învățămîntului %

La întreprinderea „Progresul" din Capitală se realizează un sortiment variat de prefabricate din beton, beton precomprimat și armat destinat construcțiilor industriale și de locuințe. în fotografie : instalația de aplicare a stratului de protecție la tuburile din beton precomprimat prin vibrolami- nare, o invenție românească aplicată în întreprindere(Foto : Agerpres)

Atenția acordată de partid problemelor instruirii și educării tinerelor generații a determinat, incontestabil, o puternică efervescență în lumea cadrelor didactice. A sporit considerabil preocuparea profesorilor și învățătorilor, a profesorilor dirigintă pentru găsirea celor mai adecvate mijloace prin care să se asigure pregătirea teoretică și practică, dezvoltarea moral-spirituală a tineretului, corespunzător cerințelor obiective pe care le generează dinamica dezvoltării economice și social-cultu- rale, mersul al tehnicii.Cu toate multe ori în valențe activității valorificare deplină intelectuală țl că munca unor membri ai corpului profesoral, a unor diriginți, nu dă roadele dorite în pregătirea .multilaterală și în formarea cetățenească a tinerilor de care se ocupă. în toate aceste cazuri, desigur, există cauze anume ale insuccesului, cauze pe care o cercetare atentă, competentă și responsabilă le poate scoate la iveală, Ie poate înlătura, îndreptând lucrurile spre făgașul cel bun. Aceste cauze pot fi multiple. De fiecare dată, însă, din cortegiul lor nu lipsesc improvizația și empirismul, insuficienta descifrare și înțelegere a particularităților tinerilor respec-

accelerat al științei șine aflăm de să constatăm că însemnate ale nu-și găsesc în formarea și morală a elevilor,
acestea, situația educative școlare

(Continuare în pag. a III-a)

coduri cifrate

Reportaj de Platon PARDAU
QUin- sale v'a l-auadevărat niciodată s-o facă — ecoul operei

compozitor—auditoriu

Petre CODREANU
Este un adevăr elementar că muzica, spre deosebire de.alte arte — de cea literară îndeosebi —■, întâmpină u- nele dificultăți în înțelegerea de către ascultător. Condiția oricărei compoziții, rostul ei, este de a comunica interpretarea sonoră a unei atitudini sensibile față de realitate. Mijlocul comunicării nemaifiind notional, desigur că expresia apare mai greu de precizat, oarecum mai difuză — muzica are acel „inefabil" subliniat de poeți —, cu posibilități de multiple comentarii. Dar orice creator se exprimă — și. desigur. trebuiese exprime — cusăintenția de a fi înțeles de către semenii săi ; muzica are, prin specificul său, caracterul unui cod — a nu se înțelege în nici un caz un „cod cifrat" — pe care trebuie să-l cunoască ambii termeni ai comunicării : compozitorul și ascultătorul. înțelegerea reciprocă presupune receptivitate de o parte și de alta : compozitorul este dator să găsească cea mai directă și eficientă cale către inima

in zona
industrială

și mintea ascultătorului, iar acesta să se străduiască să pătrundă în lumea sonoră a celui dintîi.Creatorul va rămîne n-ar putea diferent la
limbajul produce ridicare toare, o plexă și completăsociale. Stimulat, adînci acele căi care

specific muzical, în compozitor o a tensiunii crea- înțelegere com- — de dorit a misiunii el
puncte de vedere

isale în public. între doi factori există un flux bidirecțional : compozitorul acționează asupra conștiinței ascultătorului și primește reacțiile acestuia cu folos pentru sine. Iată de ce ni se pare că, în dialogul despre accesibilitate, discuția trebuie să se oprească întîi la emițător, nu lh receptor. Satisfacția de a fi înțeles. în e- sența celor spuse

cei condus către inima contemporanilor, va inova cu adevărat. Noile mijloace a- par astfel dintr-o necesitate — nu numai artistică, de ordin expresiv, ci și socială ; urmînd acest drum, discontinuitatea stilistică se exclude. Accesibilitatea apare astfel ca un atribut ineluctabil al valorii reale. — valoare pe care ermetismul nu poate decît să o lezeze. Inac

ceslbilitaten este departe de a fi o virtute — și cu a- .. tît .mai spuț!-.:"-.«t'traci''Cînd'. este concepută ca un scop. Produc o justificată derută în rîndurile nu numai ale marelui public ci si în cele ale oamenilor de profesie unele lucrări care a- râtă mai degrabă a extem- poral-inventar al cuceririlor de ultimă oră — în care elementele de bază și în primul rînd cel melodic sînt desfigurate oină la anulare. — decît ca act de comunicare a unor concepții și emoții. Este ușor să invoci ..lipsa de obișnuință" a ascultătorului cu sonoritățile noi (u- neori chiar extravagante), dar de aici pînă la a pretinde că lucrarea în discuție este valoroasă este un druni lung ; mai direct și mai scurt este drumul, deschis în acest caz. către ruperea de public, de contemporaneitatea reală care înseamnă lumea spirituală a celor din iur.(Continuare în pag. a SV-a)lucrărilor demenjine Ia un

(Agerpres)
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Radioactivitatea 
scrutează adîncui 
proceselor vitale

La invitația Comitetului Central 
al ■ Partidului Comunist Român, 
marți a sosit în Capitală o delega
ție a Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare, formată din to
varășii Tullio Vecchietti, secretar 
general al P.S.I.U.P., și Pino 
Tagliazucchi, membru al Comite
tului Central, șeful secției externe 
a C.C. al P.S.I.U.P.

j

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai 
tar al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. 
activiști de partid.

Dalea, secre- 
Ghizela Vass, 
al P.C.R., de

a

necesara în sistemul sanitar

Definitorie în această cîmpie lar
gă, devenită de nu mult timp pre
stigioasa zonă industrială a lațului, 
e o fremătătoare coexistență între 
construcția finită și cea în curs, pe 
o scară unde aproape se întîlnesc 
momentul deschiderii șantierului cu 
cel al inaugurării noii secții de pro
ducție, a întregii fabrici. Totul poar
tă amprenta emulației și — o simți 
imediat — oamenii sînt conștienți că 
semnează actul de edificare a unei 
opere de profundă semnificație sub 
multiple aspecte. De aceea, ești ten
tat să nu detașezi uzină de uzină, 
fabrică de fabrică, ci receptezi glo
bal întreaga zonă cu problemele ei, 
așa cum începe să se circumscrie 
ca' o individualitate puternică și tî- 
nără în preajma orașului.

Cînd vor intra total în funcțiune, 
uzina de fibre sintetice, țesătoria 
de mătase și fabrica de produse 
ceramice (căci despre aceste trei noi 
obiective e vorba) vor adăuga popu
lației muncitorești a lașului mai 
mult de 4 000 de chimiști, țesători, 
filatori, ceramiști. Pînă atunci însă, 
pe diferite trepte și intensități, oa
menii trăiesc febra apropierii debu
tului productiv. Actualitatea acestui 
debut o simți parcă mai viu la uzi
na de fibre sintetice, replică indus
trială ieșeană la uzinele Săvinești- 
lor, din a căror experiență a folosit 
cu prisosință. Dar acum drumurile 
spre Săvinești — prilejuite de cali
ficarea viitorilor operatori și pregă
tirea, în general, a personalului ce 
va lucra aici — s-au cam încheiat, 
iar pe la jumătatea lui decembrie 
vor începe probele. Așa că, în hale, 
mirosind puternic a vopsea proas
pătă, printre flăcările aparatelor de 
sudură, putem urmări un ima
ginar dar foarte ușor de con
cretizat proces de producție. Fabrica 
va produce anual 10 000 tone de 
fibre poliesterice. Locul unde se 
pregătesc granulele — policondensa- 
torul pîntecos — silozurile, toate cele 7 linii ale secției care va intra în 
probe la jumătatea lui decembrie, 
așteaptă. Afară, opt coloane ca ale 
unei rafinării sînt gata și ele să 
primească materia primă, de astă 
dată lichidă, care are aici acest nume 
nu prea ușor de memorat: monoeti- 
lenglicol.

Drumul materiei prime spre

școală unde, de pe acum, oamenii 
caută să excludă din viitorul lor 
orice posibilitate de eșec. De aceas
ta, ne spune inginerul Iosif Teodor, 
directorul țesătoriei, depinde un șir 
de probleme esențiale pentru viitoa
rea activitate și, mai ales, aceea a 
punerii bazelor unui colectiv de va
loare, capabil să răspundă nu numai, 
unor deziderate prezente, ci și ce
lor ce pot apărea pe parcurs într-o 
întreprindere cu un înalt grad de 
mecanizare și automatizare, cum este 
țesătoria noastră.

Pe firul acestei idei, directorul țesătoriei ține un fel de dosar pe care 
eu l-aș numi „al viitorului", unde 
e prevăzută, punct cu punct, dez
voltarea întreprinderii în următorii 
ani. O devansare firească, dar nu de 
natură a trece pe planul secund nu
meroasele probleme de strictă actua-

tivi, a perspectivelor lor reale de dezvoltare, a specificulm individual și de vîrstă al clasei, care generează, firesc, folosirea unor metode inadecvate de influențare educativă.Pentru a asigura succesul activității sale, este dator științific, deseori specifice, de pătruns. Neglijarea acestui deziderat conduce, aproape reflex, la eșec. Dacă profesorul utilizează la întîmplare diferite metode — împrumutate din practica personală anterioară, din experiența altor colegi sau din lecturi — dacă nu se preocupă să cunoască dispozițiile înăscute ale elevilor săi și evoluția acestora . ca înclinații și aptitudini pe baza influențelor mediului și ale educației din familie, ale propriei lor experiențe de viață, dacă nu studiază atitudinea elevilor față de muncă, față de societate șl față de propria persoană, concepția și opinia lor față de îndatoririle școlare și sociale, conduita lor în școală și în afară de școală — succesul în munca educativă devine cel puțin incert. vPe lîngă caracterul lor efemer, rezultatele unei asemenea munci pot lăsa uneori urme adînci în procesul de formare a adolescentului. Stabilirea arbitrară a unor direcții de dezvoltare . spirituală și etică, fără a cunoaște concret pe elevul sau tânărul în cauză, utilizarea u- nor forme și metode de muncă inadecvate însușirilor 'fizice, intelectuale și morale ale elevului pot genera insuccese ale tânărului în viată și în activitatea profesională, o imensă risipă de energie în integra-x rea sa socială. La acestea se adaugă sentimentul, greu de suportat, al personalității neîmplinite, nereaiiza- te. Aici rezidă, adeseori, cauzele unor comportări neadaptate, necorespunzătoare eticii noastre, socialiste, cauzele unui slab randament, în diferite ale unui acțiune și care societatea noastră nu se poate în nici un caz împăca. Pentru evitarea unor asemenea situații este necesară, în școlile de toate gradele, studierea atentă a elevului, filului lui moral-spiritual și darea întregului proces al cației la aceste coordonate plină armonie cu cerințele tive ale dezvoltării economice, sociale, politice și culturale a țării. Altminteri, munca educativă se irosește fără a lăsa urme durabile în conștiințe, aidoma unei lecții învățate pe de rost.Vîrsta adolescenței, căreia îi a- parțin elevii din licee, nu înseam- . nă deloc mai puține griji, mai puține obligații pentru profesor și e- ducator. Dimpotrivă. Cerințele ' față de învățătură, la această vîrstă, sînt mult mai mari. Apar probleme'deo- sebit de importante în ce privește atitudinea față de muncă, pregătirea pentru viață, concepția despre natură și societate, ținută, comportare, conturarea profilului moral-spiritual, pregătirea pentru căsătorie, pentru viața de familie, alegerea prietenilor, a idealului de viată și profesional. îndrumarea corectă a elevilor în toate aceste direcții înseamnă cunoașterea îndeaproape a largilor posibilități pe care le oferă vîrsta adolescenței în domeniul vieții afective, intelectuale și volițio- nale. La această vîrstă, gîndirea înregistrează ascensiuni sensibile către abstractizări, către generalizări, către logica dialectică. Aceasta permite profesorului diriginte să acționeze în vederea adîncirii procesului de formare a unei concepții

educatorul din școală să cunoască profund, elevul — personalitate complexă, cu trăsături nu întotdeauna. ușor

locuri potențial gîndire de muncă, scăzut de creatoare, cu
a pro- racor- edu- în de- obîec-

(Continuare în pag. a VII-a)

consacrat c

(Continuare în pag. a IV-a)

CORESPONDENTA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Dezbaterile desfășurate în recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea stării de sănătate a poporului arată încă o dată grija pe care partidul si guvernul țării noastre au a- cordat-o și o acordă asistentei sanitare, ca și prețuirea de care se bucură cei ce lucrează în acest domeniu, în contextul acestor preocupări, pentru ridicarea nivelului muncii medico-sa- nitare este oportună ridicarea unor probleme privind activitatea farmaceutică.Este cunoscut că. încă din cele mai vechi timpuri, activitatea medicală, în totalitatea aspectelor ei. a fost indisolubil legată de cea

multe dinfarmaceutică, succesele înregistrate în a- sistența medico-sanitară fiind rodul însuși al acestei colaborări. în țara noastră, această colaborare și-a găsit și cadrul organizatoric adecvat, pregătirea medicului și farmacistului fă- cîndu-se într-un institut de învătămînt comun — Institutul de medicină si farmacie.Este știut că o importantă parte a activității de asistentă sanitară se desfășoară la nivelul circumscripției sanitare. A început să devină de accepțiune unanimă că pentru precizarea diagnosticului ‘ terapii științifice se bazea-munca mediculuiși instaurarea unei

Prof. dr. î. SIMITIdecanul Facultății de farmacie din Cluj
ză în largă măsură și pe datele de laborator. Din acest punct de vedere, se pare că în mediul rural posibilitățile de investigare prin laborator ale medicului de circumscripție sînt foarte limitate, cu toate că au existat preocupări în acest sens. Cum în dezbaterile recente s-a preconizat ca circumscripția medicală să devi- ’nă un centru puternic. în structura actuală adminis-

trativă este posibil ca farmacistul să-și aducă o contribuție substanțială și multilaterală în acest context. Ne referim, pe lîngă problemele legate de asistența cu medicamente, și la o activitate de laborator. în primul caz se poate aprecia că între medicii și farmaciștii din mediul rural trebuie să existe un schimb organizat de informații științifice în domeniul medicamentului, o apreciere critică a folosirii și distribuirii medicamentelor, cultivarea unei tendințe de utilizare mai largă a preparatelor magistrale, individualizînd „ astfel cît mai mult tratamentul. Pe cel de al doilea plan. în pregătirea de bază

a farmacistului trebuie să-și găsească locul cunoștințe solide de chimie, biochimie și toxicologie, acestea prezentînd garanția unei competente îndrumări și instruiri a personalului ajutător pentru efectuarea u- nor analize curente de laborator. în acest scop, ar fi necesară elaborarea unui îndrumător cu barem minim de analize, ce pot trebuie să se efectueze acest nivel.Totodată. în munca de
și lae- ducație sanitară, farmacistul poate interveni cu multă eficiență. De aceea, e necesar ca în planurile de(Continuare în pag. a Il-a)
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trece prin silozurlle-lumînare (co- S 
nuri argintii alungite grațios), apoi •
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liceu și transformarea g 
profesori examinatori, g 
ilt.e întrcnrindari: do- "I

fibră
prin silozurile intermediare, 
curge uscătoarele, extruderele 
fibra începe să prindă formă), . 
ajunge la filare și devine fir. E 
clipa cînd chimia se transformă în 
industrie textilă, și străbatem săli 
spațioase unde, sub husele de ma
lerial plastic, alte mașini moderne 
așteaptă oamenii care, la rîndu-le. 
s-au pregătit și se pregătesc pentru 
un sta/rt productiv promițător.

Această atenție către calificare te
meinică e poate a doua trăsătură 
definitorie a cîmpiei industriale a 
lașului. Prin multiplele modalități 
de calificare, printre care înfiin
țarea unei școli profesionale textile, 
„închirierea" în timpul vacanței de 
vară a unui liceu și transformarea 
inginerilor în j 
cursurile în alte întreprinderi, do
cumentările peste hotare etc... zona 
industrială a lașului a devenit o

par- 
(aici 
pînă

College de France, ilustră și veche instituție de cultură a Franței,, s-au desfășurat săptămîna trecută, timp de cinci zile, lucrările primului colocviu al economiștilor români și francezi pe tema „Noi forme ale comerțului internațional și cooperării între țiuni". Organizat Institutul de economice din Paris și de Institutul de cercetări e- conomice al miei Republicii cialiste România, locviul a prilejuit rodnic schimb larg de în probleme de tualitate ale comerțului internațional și ale diferitelor forme și modalități ale cooperării economice tîn- tre națiuni. Comunicările ‘ și dezbaterile economiștilor români și francezi au

ale nade științe aplicate
dialog,

Acade-So- co- un un idei ac-

fost axate pe probleme de mare actualitate, — principiile fundamentale ale cooperării. bilateralism și multilateralism în relațiile economice internaționale, efectele revoluției tehnico - științifice contemporane, circuitul economic mondial și progresul economiilor naționale.Personalități marcante din Franța, ca Marcel Jeanneney, ministru de stat. Rene Capitant, ministrul justiției. Jean Roche, rectorul Universității din Paris. Pierre .Mendes France, fost premier. numeroși rectori si decani ai unor facultăți si institute economice au ținut să asiste la a- cest colocviu. Subliniind importanta acestui prim colocviu al economiștilor francezi și români, miniștrii Jeanneney și

Capitant au relevat realizările României în dezvoltarea economiei sale naționale, precum și rolul activ al țării noastre în relațiile economice și tehnico-științifice internaționale.I-am rugat pe profesorul Francois Per- roux, directorul Institutului de științe e- conomice aplicate, și prof. Mihai Levente, directorul Institutului de cercetări economice al Academiei, să-și spună părerea despre importanta acestui colocviu. „Economiștii 
români au prezentat 
comunicări foarte in
teresante — ne-a spus dl Francois Perroux. 
Țara dumneavoastră a 
dovedit prin fapte că 
industrializarea și so
cialismul sînt indiso
lubile. Relațiile econo*(Continuare în pag. a Vll-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA— miercuri 4 decembrie 1968

I FAPTUL
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DIVERS
Nu stati

9

de lemn!
Un sortator de la întreprin

derea forestieră București ie
șea din pădurea Dragomirești 
cu o remorcă încărcată cu 
lemne de construcție și de foc. 
Spre nenorocul lui, a întîlnit 
lucrătorii postului de miliție 
din comuna Joița (Ilfov), care 
i-au cerut actele de provenien
ță a materialului lemnos. Tu
dor Negoiță (căci el era" in
fractorul) a prezentat copiile u- 
nor bonuri — de mult onorate 
— care ar fi trebuit păstrate 
de Ion Dobre, șeful parchetu
lui de unde se furaseră lemnele. 
Toată întîmplarea este cu ochi 
și cu sprîncene. Dacă-i așa, 
scormoniți bine. Se spune că 
așchia nu sare departe de bu
turugă.

întrebarea

In apartamentul lui Aurel Popescu, din str. Lanțului nr. 4, București, chefurile se țineau... lanț. Se chiuia și se petrecea pînă spre ziuă ; crescuse cit muntele stiva numeroaselor sticle cu băutură care se consumau seară de seară. Invitații — indivizi cu profil moral greu de precizat — nu mai plecau acasă. Se odihneau după chef în podul casei, unde erau cazați de gazda înțelegătoare și generoasă. Acolo, în pod, șueta continua cu cafele, cu momele, cu coniacuri și țigări. Și ar mai fi continuat dacă nu lua foc podul. Intervenția promptă a pompierilor militari a salvat blocul de la dezastru. Dar cei vinovați de provocarea incendiului n-ar trebui „udați" preventiv ?
„Fantomas”
de la Ploiești

Cu puțină vreme în urmă a, 
evadat din arest un' infractor 
periculos: Constantin Vărzaru. 
Cîteva amănunte sînt necesare. 
A împlinit vîrsta de... 20 de
ani (luna trecută) și a tota
lizat nu mai puțin de 78 de 
ani condamnări penale I In pe
rioada cît a fost evadat, a co
mis multe spargeri în județele 
Ilfov, Ploiești, Argeș, Dîmbovi
ța. Era și „original". Lăsa la 
locul faptei cîte un carton pe 
care semna „Fantomas". Retine 
atenția o declarație a lui Văr
zaru : în toate pazurile de spargeri, paznicii erau lipsă sau dormeau, facilitînd astfel acti
vitatea hoțului. Acum a fost 
prins. Avem toate motivele să 
credem că dumnealui. Vărzaru, 
nu va mai vinde castraveți la 
grădinari (apropo de evadare !).

Căutăm
„matadorul”

Cu 2 săptămîni în urmă, în comuna Frumușani (Ilfov) s-a găsit o bivoliță. Se pare că a căzut dintr-o mașină care transporta patrupede. Evident, în cădere, bivolița a avut suferit. Numai că cei care o în gestiune nu au suflet înțeleagă. Nu s-au interesat loc ție soarta ei și... toate vestigațiile au rămas fără Să fie vorba de dezin- De bivoliță nici pome- Dacă o avea coarne, să cine își asumă răspun- Pe noi să nu contați.
zultat. teres ? neală ? vedem derea.

de au s-ode in- re-

Rarități ?La Brașov și în îipprejurimi, la Pitești, Ploiești, precum și în împrejurimile împrejurimilor nu se găsesc plite pentru sobele de bucătărie tip „Vesta" (47/31). S-ar părea că aceste rare produse casnice se importă tocmai din Africa Centrală. întîmplarea s-ar preta, firește, la o glumă, însă — fiind vorba despre o chestiune serioasă — preferăm să le spunem pe șleau celor avizați că dovedesc dezinteres pentru marfa căutată — și să-i punem pe plită.
Turcu
primește...

Pentru a facilita un schimb 
de locuință (mai precis pentru 
a elibera adeverințele necesare 
din care să reiasă că aparta
mentele sînt în bună stare), 
funcționarul Leonard Turcu, de 
la întreprinderea de locuințe și 
localuri Bacău, a pretins (și a 
încasat), sub formă de mită, de 
la două solicitante, diferite su
me de bani. Nu se știe dacă 
schimbul de locuință a mai a- 
vut loc. Ceea ce se știe însă 
— și foarte precis — este că 
Turcu și-a 
De unde se 
verbul nu 
plătește IRubricâ redactată de

Ștefan ZIDARITA 
Gheorgho POPESCU

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

schimbat locuința, 
vede treaba că -pro
se schimbă. Turcu

J

Proiectul legii privind comisiile de judecata
ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

PLOIEȘTI
*

DE PARTID
LUPENI

Fundamentul legislativ

Dominanta lucrărilor Conferinței organizației municipale de partid Ploiești au constituit-o spiritul analitic al dezbaterilor, numeroasele propuneri ale delegaților vizînd perfecționarea continuă a muncii de partid. Darea de seamă prezentată de tov. Gheorghe Alecu, prim-secretar al comitetului municipal de partid, a sintetizat bogata experiență acumulată în urma activității desfășurate de organizațiile de partid din Ploiești în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R. Uzinele, fabricile, rafinăriile de pe teritoriul municipiului au obținut rezultate deosebite pe linia organizării superioare a producției, prin valorificarea rezervelor interne de materii prime și materiale, ca și prin mai buna folosire a cadrelor de specialiști. Aceste rezultate se concretizează în zeci de milioane lei beneficii peste plan, depășirea planului de producție pe 11 luni, realizîndu-se peste prevederi mărfuri în valoare de peste 128 milioane de lei.Totodată, s-a arătat că prin aceste succese nu sînt nici pe departe epuizate rezervele interne ale întreprinderilor ; în numeroase unități se mai constată risipă de materii prime și materiale; mașinile, utilajele, spațiile uzinale ca și fondul de timp productiv nu sînt folosite cu maximum de randament. Tov. Mihai Chira, secretarul comitetului de partid de la Rafinăria Brazi, a scos în evidență că, deși în această mare unitate s-au înregistrat importante economii la prețul de cost, dacă toate instalațiile ar funcționa la parametrii tehnici proiectați, s-ar putea obține o producție de benzină și de alte articole însumînd o valoare echivalentă cu 2 la sută din planul actual. Ing. Traian Vulpe, directorul combinatului petrochimic, și Ștefan Nan, secretarul comitetului de partid de la Uzina de utilaj chimic, au propus ca în organizațiile de partid din marile întreprinderi să se inițieze studii privind gradul de folosire a capacităților uzinale și a forței de muncă etc., să se organizeze schimburi de experiență între colective de specialiști, organizațiile de partid din sectoarele de concepție să primească în rîndurile lor mai mulți tineri ingineri cu temeinică pregătire și pasiune în muncă.Alți delegați, printre care Gh. Pascu, directorul I.S.C.M. Brazi, ing. Aurel Voinea, de la Institutul de proiectări foraje-extracție au subliniat că trebuie să se acționeze cu perseverență pentru ca studiile valoroase să fie aplicate operativ în producție, să se creeze un cîmp mai larg inițiativei creatoare a muncitorilor și tehnicienilor.Conferința a dezbătut un șir de probleme privind condițiile de trai ale populației, relevînd că volumul mărfurilor vîndute prin rețeaua comercială a crescut față de anii trecuți; s-au deschis noi unități de deservire a populației, s-a construit un număr sporit de locuințe și școli. Cri- ticînd deficiențele existente în deservirea cumpărătorilor, unii vorbitori au scos în evidență necesitatea intensificării muncii politico-educative a organizațiilor de partid și sindicale din unitățile comerciale și cele prestatoare de servicii.Participanții la conferință au adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune printre altele : „Oamenii muncii din uzinele, fabricile, rafinăriile municipiului Ploiești, conștienți de sarcinile mari care le revin în desăvîrșirea construcției socialiste, vor depune eforturi înzecite spre a-și spori aportul la lupta întregului popor pentru înflorirea patriei".

Spiritul de lucru, exigența partinică au constituit trăsătura dominantă a conferinței organizației orășenești de partid Lupeni. Din lucrările conferinței a reținut atenția faptul că, în bună măsură, drept rezultat, al unei îndrumări competente a activității economice de către comitetul orășenesc de partid și organizațiile de partid. Lupeni este unul din orașele din bazinul Văii Jiului ale cărui întreprinderi s-au prezentat lună de lună cu planul realizat la toți indicatorii. Succese deosebite a obținut colectivul exploatării miniere : au fost extrase 55 000 tone cărbune cocsificabil peste plan, iar productivitatea muncii a crescut cu 119 kg cărbune pe post față de prevederi.Așa cum s-a relevat însă, pe drept cuvînt, în cadrul lucrărilor conferinței, atît la exploatarea minieră, întreprinderea „Viscoza", cît și la preparația de cărbuni, rezultatele sînt departe de a fi mulțumitoare în domeniul calității. La preparația de cărbuni și „Viscoza" continuă refuzurile de calitate la beneficiari, datorită perpetuării unor neajunsuri de ordin organizatoric. Conferința a cerut organizațiilor de partid din aceste unități să ia măsuri eficiente pentru înlăturarea acestor fenomene negative, întrucît, așa cum recunoștea tov. Eremie Cîmpeanu, directorul întreprinderii „Viscoza", calitatea deficitară a unor produse prejudiciază nu numai marca întreprinderilor respective, dar și situația financiară a acestora.Necesitatea intensificării muncii politico-educative pentru întărirea disciplinei muncii a fost subliniată în cuvîn- tul tovarășilor Kusn Mihai, miner, Aurel Iosivescu. lucrător în comerțul de stat, și al altor delegați. „Dacă ne vom situa în continuare pe poziția de simpli înregistratori ai acestor neajunsuri — spunea minerul șef de brigadă Petre Constantin — nu vom urni lucrurile din loc. Consider că este de datoria conducerii exploatării și a organizației noastre de partid să acționeze cu hotărîre pentru a înlocui faza constatărilor cu măsuri energice nu numai pe linia sancțiunilor administrative, ci cu precădere pe linia intensificării muncii politice pentru crearea unei opinii de masă disciplină".„Radiografia" verse laturi aledeterminat concretizarea unui ansamblu de măsuri menit să contribuie Ia îmbunătățirea calitativă a muncii de partid.In telegrama adresată de conferință C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune printre altele : „Conferința organizației orășenești de partid Lupeni asigură Comitetul Central, pe dv. personal, tovarășe Ceaușescu, că, sub conducerea partidului, noi, minerii, vom fi mereu la datorie pentru a da patriei cît mai mult cărbune, contribuind astfel la înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, la înflorirea scumpei noastre patrii — România socialistă".

combative împotriva oricăror acte de in-atentă făcută de conferință celor mai di- activității economice și social-culturale a

al judecății obștești
I 9 9 9în perfecționarea legislației, a sistemului de drept din țara noastră se înscrie și legea de organizare și funcționare a comisiilor de judecată, al cărei proiect este supus acum dezbaterii publice. După cum se știe, în competența acestor comisii se va da examinarea și soluționarea unor fapte care atrăgeau de obicei răspunderea penală.în acest fel se ajunge, pe de o parte, la o mai bună proporționali- zare a răspunderii pentru anumite încălcări în vederea unei juste apărări a relațiilor sociale în statul nostru și, pe de altă parte, la crearea unui cadru organizatoric care să permită ca masele înseși să participe la înfăptuirea justiției.Comisiile de judecată sînt alese în adunările generale ale oamenilor muncii sau în sesiuni ale consiliilor populare și alcătuite din persoane care au pregătirea corespunzătoare și o reputație neștirbită.Proiectul de lege prevede că persoanele propuse pentru a face parte din comisiile de judecată vor fi afișate cu cel puțin 15 zile înainte de data alegerilor pentru a da putință celor interesați să facă obiecțiile pe care le cred de cuviință. Proiectul prevede, de asemenea, că atunci cînd unii din cei aleși nu corespund sarcinii încredințate pot fi revocați, prevedere care ni se pare binevenită. Socot, de asemenea, tot atît de utilă și prevederea potrivit căreia conducerile organizațiilor socialiste și comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate să desemneze ca secretar tehnic- al comisiei persoane care au studii juridice, iar în lipsă dintre cele cu o pregătire corespunzătoare. în acest fel, avem garanția că încă de la începutul activității lor, comisiile de judecată vor respecta normele de procedură privind citarea părților, asigurarea a- părării, justa calificare a faptelor, interpretarea și aprecierea justă a probelor și motivarea corespunzătoare a soluției. O garanție în plus privind justa soluționare a cauzelor care intră în competența consiliilor de judecată o constituie dreptul părții nemulțumite de hotărîrea adoptată de a se adresa justiției.O altă trăsătură de bază a noii reglementări o constituie și caracterul public al dezbaterilor care au loc în fața comisiei de judecată, prevedere care are o profundă sem-

rolul e-nificație, deoarece subliniază ducativ, de influențare al acestor organe. Practica a dovedit că de multe ori cei care au comis anumite abateri de la regulile de conviețuire socială au preferat să .fie deferiți justiției decît să fie puși să dea socoteală în fața tovarășilor lor de muncă. Totodată, legea prevede că ho- tărîrile definitive prin care s-au a- plicat măsuri de influențare obștească angajaților, membrilor sau membrilor celorlalte obștești se vor comunica organizațiilor respective aduse la cunoștința colectivului muncă, realizîndu-se în acest fel influența pe care trebuie s-o exercite măsura adoptată și asupra altor persoane.Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea comisiilor de judecată în forma lui actuală este susceptibil de îmbunătățiri.Bunăoară, dacă în art. 3 s-ar prevedea că aceste organe să fie alcătuite în unitățile socialiste în care există cel puțin un număr de 100 de angajați sau membri s-ar preveni scoaterea lor din program pentru a figura ca părți sau ca martori în fața comisiilor de judecată de pe lingă comitetele executive ale consiliilor populare. Ar fi de asemenea util să se prevadă posibilitatea alegerii unor comisii comune pentru întreprinderi mici cu profil apropiat.Pentru motive identice cu cele a- vute în vedere la alcătuirea proiectu-

cooperatori organizații conducerii pentru a fi de

lui de lege, propun a se adăuga la art. 20 trecerea în competența comisiei de judecată și a faptelor privind degradarea sau distrugerea în dauna avutului particular, dacă valoarea pricinuită nu depășește 500 lei și dacă acestea sînt săvîrșite pentru prima dată. De asemenea, ar trebui să se treacă în competența comisiilor de judecată degradarea sau distrugerea din culpă în dauna avutului particular, dacă valoarea pagubei nu depășește 1 000 lei ; abaterile de Ia normele de protecția muncii — cum ar fi neutilizarea echipamentului de protecție etc. Cred că este necesară completarea articolului 21 în sensul că organele de influențare obștească să ia în discuție cazul acelor părinți ■ care nu se ocupă îndeaproape de e- ducarea copiilor, îi abandonează și îi expun sider buie astfel dreptDat fiind că în fața comisiei trebuie să compară persoane pentru a da lămuriri sau să prezinte înscrisuri, cred că ar trebui să se prevadă în art. 32 și posibilitatea de sancționare a celor care fără motiv nu răspund la chemare, pentru a se preveni astfel tergiversarea soluționării cauzelor aduse în fața comisiei de judecată.
Victor POPESCUprocuror în Procuratura Generalâ«

pradă mizeriei. Con- că opinia publică nu tresă rămînă străină față de de abateri contrare ordinii de și moralei noastre socialiste.

ÎN JUDEȚUL TELEORMAN
♦

DE CE A

Ion MANEAConst. CAPRARU

exemplu, au virat în contul între 1965—1968. suma de lei; în aceeași perioadă, res- întreprindere a executat în lucrări în valoare de numaiIn Delta, printre plauri și ape... (Foto : C. Mihai)

PREFABRICATE PENTRU CONSTRUCȚII
întreprinderea de prefabrica- . 

te de beton din Galați livrează 
celor interesați stîlpi, grinzi și 
pane pentru hale industriale, și 
chesoane pentru acoperișul ha
lelor industriale. De asemenea, 
întreprinderea realizează și pa

nouri de fațadă pentru locuin- 
te. Unitățile agricole cultivatoa ■ 
re de viță de vie și legume își 
pot procura de aici spațieri 
pentru susținerea viței, precum și prefabricate de beton pentru 
răsadnițe.

5000 000 LEI
pentru elevi DESPĂGUBIRI

TRENEAZĂ

ELECTRIFICAREA
SA TEL OR

Un stilou „Flaro" executat 
din plexigum și celuloid, sau o 
trusă „Optima" conținînd un 
stilou „Flaro" și un pix „Re 
porter" constituie un cadou u- 
til pentru un elev.

Fabrica „Flamura roșie" din 
Sibiu produce și alte tipuri de 
pixuri și creioane mecanice cu 
destinații diferite. Intre acestea 
se numără creionul mecanic 
„Tehnician", cu armături meta 
lice cromate, creionul cu vastă 
„Flaro-bicolor" (albastru 
roșu"), stilourile „Super" 
„Școlar", cu mecanism cu pis
ton și peniță cu vîrf de iridiu. 
„Pionier", cu mecanism cu pi
petă. Ele se pretează la orice 
manieră de scris.

Și. și

Este cunoscut faptul că Asi
gurarea de avarii constituie o 
măsură de prevedere utilă pen
tru cazurile de deteriorare sau 
de distrugere a autoturismului. 
Numai în municipiul București, 
în trei trimestre ale anului în 
curs, s-au acordat despăgubiri 
asiguraților, posesori de auto
turisme. în valoare de circa 
5 000 000 lei.

Administrația Asigurărilor de 
Stat oferă numeroase avantaje 
celor care iau o măsură de pre
vedere prin încheierea unei a- 
sigurări de autoturisme.

RECONSIDERAREA FARMACIEI(Urmare din pag. I)educație sanitară să fie cuprins, cu sarcini bine delimitate. și farmacistul.Din toate acestea rezultă că e posibilă realizarea, în mediul rural, a unei e- chipe de lucru constituită din personalul medical și farmaceutic. Ca urmare, în cazul construcției dispensarelor noi; se impune ca în aceeași clădire să fie prevăzut și spațiul necesar pentru farmacie. Pe de altă parte, aceeași contribuție poate fi adusă de farmacist în unele spitale, în care activitatea de laborator e asi-. gurată temporar sau permanent de cadre medicale a- jutătoare. Dezvoltajea învă- țămîntului farmaceutic su- •• perior s-a făcut amplifi- cînd tradițiile proprii și folosind experiența altor rări. Dar, ținînd seama de necesitățile și specificul tării noastre, nu s-a ajuns la o diversificare pronunțată în secții care să ducă, încă din facultate, la păstrîndu-se „ _multilaterală, unitară, care dă posibilitatea absolventului acestui învâțămînt să activeze în domeniile menționate.în ultimii ani însă, din cauza necesităților pregnante de farmaciști în rețeaua farmaceutică, mai ales prin cunoscuta dezvoltare a a- cestui sector în mediul ru-

o profilare, o pregătire

ral, repartiția absolvenților s-a făcut cu exclusivitate în farmacii. Se poate considera însă că, pe baza tradiției și pregătirii din facultate, acest mod de a rezolva problema activității farmacistului trebuie restructurat. însușirea unei concepții adecvate în cadrul facultății prin legătura firească și chibzuit dezvoltată între chimie și biologie, ca și faptul că facultatea de farmacie este singura facultate în care se predă toxicologia, chimia sanitară, farmacodinamia și farma- cognozia, fac din absolventul acestei facultăți un cadru care poate să desfășoare o activitate competentă în sectoarele amintite. Cum toate acestea sînt activități strîns conexate cu cele medicale, este clar că unitatea medic-farmacist poate fi asigurată și în acest mod.O problemă importantă care merită să fie luată în considerare o constituie organizarea activității în marile unități farmaceutice din mediul urban, sens, pentru principială a ar fi util să echivalentă funcții între macist. Astfel, actualul titlu de farmacist principal să fie echivalent cu cel de medic primar și să se introducă un nou titlu, care să fie echivalent cu cel de medic

specialist. In aceste unități, o mare parte a activității o constituie cea economico- contabilă ; din aceste motive, propunem să fie studiată posibilitatea ca în cadrul școlilor medico-sanita- re să se creeze o secție de cadre medii pregătite în a- cest scop.în dezbaterile plenarei, o problemă centrală a constituit-o cercetarea științifică. Este firesc .ca în etapa actuală, și în domeniul medicamentului, ca și în cele a- nexe acestuia, să se facă e- forturi ca cercetarea științifică să-și aducă contribuția pe care știm că o poate aduce. Structura organizatorică a cercetării științifice, legată de producerea, controlul, verificarea acțiunii lui, fel.s-a
în acest o stimulare farmacistului, se realizeze o de gradații și medic și far-

intime a medicamentu- a fost, dispersată. Ast- cercetarea științifică desfășurat în cadrul Institutului chimico-farma- ceutic, institut departamental al Ministerului Chimiei ; în chdrul Institutului pentru controlul de stat al medicamentului și cercetări farmaceutice, institut departamental al Ministerului Sănătății; la catedrele facultăților de farmacie și ale celor de chimie, la care să adăugăm preocupările existente în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii în domeniul plantelor medicinale. Această diversificare și -fărîmițare a forțelor

de cercetare face imposibilă o concentrare pe probleme majore, care să fie abordate și rezolvate în echipe complexe. Credem, de aceea, că în preocupările pentru asigurarea cadrului optim de desfășurare a cercetării medicale, crearea unei instituții de coordonare a cercetării, legată de cercetarea complexă a medicamentului sub toate aspectele ei, se cere analizată cu greutatea pe care ea o reprezintă. Toate acestea duc la propunerea ca cercetarea științifică să fie legată strîns de necesitățile asistenței medi- , cale cu medicamente, ca și de producția farmaceutică insăși. De aceea, propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca industria de medicamente și, implicit, organele de cercetare dependente de aceasta să fie trecute sub o conducere u- nică creează condițiile necesare realizării dezideratelor menționate. Aceasta cu atît mai mult cu cît. în structura preconizată, producerea medicamentului ar fi strîns legată de activitatea medicală și astfel ar fi posibilă o colaborare mai largă între cercetarea medicală și cea farmaceutică a medicamentului.Totodată, credem că — în acest ansamblu — un loc important își poate găsi și cercetarea științifică din fa-

cultățile de farmacie. Dacă în ce privește cadrul organizatoric al dezvoltării cercetării științifice, acesta poate fi considerat, pentru viitor, ca eficient, o atenție specială trebuie acordată orientării cercetării spre problemele majore ale țării noastre, în primul rînd spre valorificarea posibilităților existente, apoi a plantelor medicinale, în direcția izolării unor principii activi (produși naturali). Este nevoie să se tindă spre o limitare a importului de patente, a cumpărării inteligentei străine. în acest scop, e necesar să se facă, pe de o parte, un bilanț, o cata- grafiere a necesităților cerute de practica medicajă care să fie puse spre rezolvare,. iar pe de altă parte, să se stabilească formele cele mai operative pentru ca rezultatele obținute în cercetarea științifică să fie urgent valorificate în producție.Cele arătate sînt gînduri, propuneri și unele soluții care pot constitui punctul de pornire pentru discuții și dezbateri menite să ducă, în final, la îmbunătățirea activității globale de asistență medicală, farmacistul putînd să-și aducă o contribuție reală și considerabil sporită la apărarea sănătății oamenilor.

Am întreprins zilele trecute un raid în județul Teleorman, am stat de vorbă cu mai multi președinți și funcționari ai unor consilii populare comunale, specialiști din organele județene, cetățeni, și mi-am format impresia că, în acest județ, electrificarea se desfășoară sub semnul arbitrariului, datorită organizării defectuoase a activității întreprinderii regionale de electricitate București (I.R.E.B.).Se știe foarte bine că în acțiunea de electrificare, factorul direct interesat este cetățeanul, locuitorul comunei, care contribuie material la înfăptuirea lucrărilor și care așteaptă, în mod firesc, să beneficieze de electricitate cel puțin în yaport cu contribuția bănească pe care o aduce. Așa ar fi normal să se întîmple. Dar lucrurile iau uneori o cu totul altă întorsătură datorită acelora cărora le revine sarcina de a schimba banii în stîlpi, cabluri și becuri — constructorii de rețele și conducătorii lor. La ora actuală, la nivelul întreprinderii de electricitate nu se planifică executarea lucrărilor în raport cu valoarea banilor primiți de la un anumit beneficiar, ci cum se nimerește. Cetățenii din comuna Olteni, de I.R.E.B., 1 022 867 pectiva comună ___________ ______________________666 867 lei. „între altele — ne-a relatat Zamfir Licoiu, secretarul consiliului popular comunal — I.R.E.B. subapreciază organele locale, mer- gînd pînă acolo îneît folosește banii unora pentru lucrările altora, fără măcar să ceară consimțămîntul. Din banii noștri au fost executate lucrări în valoare de 225 000 lei în satul Preajba din comuna Poieni. Poate, la un moment dat, datorită unor împrejurări concrete, asemenea „mișcări" de fonduri să fie necesare, utile. Dar lucrurile au rămas așa, iar noi, în loc să avem acum comuna aproape în întregime electrificată, trebuie să ne mulțumim cu mai puțin. Dar nu numai atît. în acest an, în februarie, o comisie a recepționat extinderea cu încă 980 metri a rețelei din comună și a semnat un proces verbal pentru această extindere. La București însă, în acte, cifra de 980 m a fost transformată în 1 100 m, motivînd că s-au depășit cheltuielile. Să zicem că așa stau lucrurile, că s-a cheltuit mai mult. Dar poate să ne lase indiferenți un asemenea stil de lucru ? Adică vii d-ta, ing. Traian Stăncescu, reprezentant al constructorului, și, alături de noi, semnezi pentru 980 de metri si pe urmă modifici, dintr-un condei, în 1100 și încasezi banii!“.Situația din comuna Olteni nu e un caz izolat. • Sînt în județ zeci de localități în care I.R.E.B. este privit de către localnici cu neîncredere. La Vîrtoapele situația mai proastă decît _. ___ __ ______,cînd se folosea un grup electrogen. Cetățenii de aici au depus la I.R.E.B.. de 5 ani, 150 000 de lei, sumă la care au mai adăugat recent încă 1.00 000 lei. Dar și aici, ca și în toate celelalte cazuri, consiliile populare sînt stăpîne pe bani doar pînă în momentul în care îi depun la C.E.C. în contul I.R.E.B. Pe urmă nu mai știu cine și cum le folosește banii. în marea majoritate a cazurilor, reprezentanții acestei întreprinderi fac recepția lucrărilor în absența organelor județene de specialitate. în satul Ștorobăneasa, șeful de lot Florian Dragu a încercat să-1 oblige pe președintele consiliului popular să

electrificării e cu ani în urmă,

semneze un proces verbal de prere- cepție, în care fusese înscris un volum de lucrări mai mare decît cel executat în realitate. Și menținerea unei forme bizare de organizare far cilitează neajunsurile : diriginții d • lucrări, ca reprezentanți ai benefit' ciarilor, adică ai sătenilor, sînt an- gajații I.R.E.B. Deși ei sînt plătiți din banii oamenilor din localitățile în care se execută electrificarea, și normal ar fi ca ei să nu lipsească de pe șantier, în marea majoritate a cazurilor ' aceștia își fac veacul prin București.Dar electrificarea nu înseamnă numai construirea de rețele, ci și exploatarea acestora. Ni s-a semnalat faptul că I.R.E.B. nu montează contoare pentru iluminatul public în localitățile rurale. Dacă din 60—80 de becuri mari, care se aprind într-un sat la inaugurarea rețelei, se ard 10—15, serviciul de exploatare din cadrul întreprinderii nu se grăbește să le înlocuiască, dar încasează în schimb suma integrală pentru numărul inițial de becuri.Situația pe care am întîlnit-o în județul Teleorman ridică și o altă problemă esențială : cînd poate fi trecută, în sistemul de evidență, mențiunea de comună electrificată ? Pentru că, de cum se introduce rețeaua electrică pe strada principală a unei localități, statisticienii în materie se grăbesc să înregistreze comuna ori satul respectiv la capitolul localităților electrificate. După cum ni s-a spus la consiliul popular, cu excepția a 12 localități din județ, toate comunele și satele sînt electrificate. Dar iată că statistica direcției tehnice, analizată mai adînc, arată că din cele 233 de localități, multe sînt electrificate doar parțial.într-adevăr, după cum ne-a relatat tov. Ion Manolescu, de la direcția tehnică a consiliului județean, planul de executare a lucrărilor de electrificare este serios rămas în urmă. Pînă la 30 septembrie, lucrările programate pentru trimestrele I și II au fost executate în proporție de numai 60 la sută, iar cele din trimestrul III în proporție de 33 la „sută. Cauza ? Serioasele restanțe pe care șantierul de construcții-montaj Alexandria, unitate a I.R.E. Bucu- . rești, le-a avut de anul trecut, cît și slaba aprovizionare cu materiale. Se adaugă planificarea defectuoasă a lucrărilor. De exemplu, pentru extinderea rețelelor de joasă tensiune, în acest an erau planificate 26 de sate, repartizate astfel : 10 sate în trimestrele I și II, 5 în trimestrul III și 11 în trimestrul IV. Deci, în 16 din cele 26 de localități lucrările de extindere a electrificării au fost planificate în lunile ploioase și geroase. O situație și mai elocventă pentru a demonstra carențele de organizare și planificare a muncii de electrificare în județul Teleorman ne-o oferă faptul că, pînă la 14 noiembrie, nu se atacaseră lucrările decît în 3 din cele 11 comune în care era prevăzut să se extindă rețeaua de joasă tensiune trul IV din acest an.Comitetul executiv al popular județean Teleorman a analizat nu dg mult stadiul și ritmul electrificării localităților rurale. Este necesar, în baza concluziilor ce s-au tras, să se ia măsuri din cele mai serioase pentru ca activitatea constructorilor să fie intensificată. De asemenea, organele de specialitate din Ministerul Energiei Electrice să analizeze, cu exigență și răspundere, activitatea în .reprinderilor interju- dețene de electricitate.
Alexandru BRAD corespondentul „Sctnteii'"

în trimes-Consiliului
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o fabrică, o marcă,
im prestigiu
binemeritatDc nicăieri din altă parte, fabrica de ciment „Temelia** din Brașov nu ți se oferă privirilor atît de bine și de aproape ca de pe dealul Melcilor. De aici priveam deunăzi panorama fabricii și gîndurîle mi s-au întors cu 15—18 ani în urmă. Pe atunci „Temelia** era un nume sonor. Ca mărime se situa imediat după fabrica din Turda. De-a lungul anilor, numeroase obiective industriale și social-culturale au fost construite cu betoanele preparate din ciment de Brașov.Cliiar dacă sub raportul dezvoltării fabrica „Temelia" a rămas aproape aceeași, ea a continuat și continuă să fie o prezență activă în industria materialelor de construcții. Alături de cimentiștii din marile fabrici de la Bicaz, Turda, Medgidia și Bîrsești-Tg. Jiu, colectivul de aici continuă să desfășoare o activitate laborioasă, creatoare.

In constracțse:

LINIE
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CERAMICE

Președinții
cooperativelor agricole 
la școala perfecționării

EUS

Discutăm cu directorul întreprinderii, inginerul loan Stoica, despre noile sortimente de ciment realizate la Brașov.— Sub aspectul diversificării producției — ne spune directorul — industria cimentului a parcurs un drum similar cu cel al întregii noastre industrii. Cu 15—20 de ani în urmă, în țara noastră se producea un sortiment restrîns de cimenturi. Din punct de vedere calitativ, doar cimentul P-500 se situa la o cotă superioară, fiind utilizat la prepararea . betoanelor cu rezistență fizico-me- canică ridicată. De altfel, însăși noțiunea de ciment superior și-a schimbat mult sensul în acest interval. Astăzi producem aici, la Brașov, un sortiment mai larg de asemenea cimenturi denumite speciale.Crearea unor noi sortimente de cimenturi este consecința directă a dezvoltării și diversificării producției în această ramură industrială.— Noile cimenturi — ne explică inginera Cecilia Hermann, șefa serviciului C.T.C. — diferă, aș putea spune, structural de cimentul P-500, in sensul că betoanele la care acestea se folosesc, pe lingă rezistențe fizico-mecanice ridicate, trebuie să posede și alte caracteristici: rezistentă la acțiunea agenților corozivi, chimici, sulfatici.— Din ce considerente a încredințat ministerul de resort această sarcină fabricii „Temelia" ?— Mă voi referi la doi factori, care mi se par cei mai esențiali: experiența bogată pe care o posedă colectivul nostru, și mobilitatea mai mare a fabricii „Temelia" de a trece ■ 
de la un sortiment la altul — mobilitate facilitată, bineînțeles, și de capacitatea ei de producție mai redusă față de alte unități.Primul sortiment de ciment special produs aici a fost cimentul H lip A, utilizat la o seric de lucrări hidrotehnice cum este barajul VI- Lfferu și alte baraje de pe Argeș. A lost produs apoi cimentul HRS, folosit în prezent la prepararea betoanelor ce se toarnă în corpul barajului de la Gura Văii. El a fost asimilat și produs special pentru lucrările hidrotehnice de la Porțile de Fier, fiind utilizat și de constructorii iugoslavi. Betoanele preparate cu acest ciment au o mare rezistență la acțiunea agenților sulfatici. Asemenea cimenturi au început să fie utilizate și pe șantierele Ide pe Lotru, Valea Uzului și altele. Cu bune rezultate se folosește cimentul A-500 la construcția podului de peste Dunăre, între Giurgeni și Vadul Oii.Cu un an și ceva în urmă, cadrele tehnice din întreprindere au început ample studii și cercetări în ve'derea realizării unui sortiment de ciment care să confere „betoanelor rutiere de acoperire" o rezistență ridicată la ciclul îngheț-dezgheț, la șoc, compresie, uzură. Noul sortiment a fost realizat cu concursul Filialei din Timișoara a Academiei și a Institutului politehnic din același oraș. Primul lot de ciment CR-500 a și fost expediat unui șantier de drumuri pentru încercări.Eforturile și preocupările colectivului fabricii de ciment „Temelia" au fost îndreptate, deopotrivă, și spre un alt obiectiv important : creșterea eficienței economice a întregii activități productive.— Luată pe ansamblu, fabrica „Temelia" a fost o unitate rentabilă — ne spune ing. Sergiu Cialîc, șeful serviciului plan. Conducerea întreprinderii, organizația de partid, nu se puteau însă împăca cu, situația cș una din secțiile noastre importante — „Răsăritul" — lucra cu pierderi, care în 1966 s-au ridicat la peste un milion lei.Se și pusese problema închiderii acestei secții în 1968. Ideea încetării activității secției amintite își găsise susținători ' și <■ datorită faptului că ponderea ei în ansamblul producției globale a fabricii era destul de mică.— Firește — ne spune directorul întreprinderii t.r-un condei Muncitorii de tjzați la alte închiderea ei sim economia 20 000 tone var.Și secția „Răsăritul" n-a fost în- , chisă. S-a ales cealaltă cale care corespundea intereselor economiei naționale : rentabilizarea producției ei. Cum ? Printr-o valorificare superioară a calcarului extras din carieră. Pînă în 1966, din piatra rezultată în timpul exploatării abia 20 la sută era valorificată. Circa 80 la sută din calcarul excavat se halda. Anul trecut, aici s-a dat în exploatare o stație de concasare și sortare care a' asigurat un nou sortiment de piatră pentru acesta, prin unei gură tră la luat ---- -----------tul de exploatare în carieră, s-a introdus forarea cu ajutorul forezelor, s-a mecanizat transportul, încărcatul și descărcatul calcarului. Toate acestea au avut ca efect creșterea producției de la 4,5 milioane lei în 1966, la 6,4 milioane lei anul trecut și la 9,5 milioane lei în acest

an. în loc de pierderi, secția „Răsăritul" a început să dea beneficii: 49 000 lei anul trecut și aproape un milion în nouă luni din acest an.Cu discernămînt s-a acționat și în domeniul folosirii mai judicipase a cadrelor- tehnice din fabrică. O serie de ingineri și tehnicieni, ocupați înainte în producție, au fost reuniți în cadrul unui atelier de proiectări. Crearea lui a fost dictată de volumul amplu de lucrări de mecanizare care erau prevăzute să se execute în întreprindere. O serie de lucrări, cum ar fi stația de criblură, mecanizarea descărcării zgurei de furnal din vagoane și altele, au putut fi realizate — datorită proiectării lor în întreprindere — într-un termen foarte scurt. Dar nu numai atît. Forul tutelar a încredințat a- eestui tînăr colectiv proiectarea unor importante brici, cum la fabrica 60 000 toneInițiativa și spiritul gospodăresc s-au manifestat și în alte domenii. Stocurile supranormative de materii și materiale au fost reduse de la peste un milion lei în 1967, la circa 100 000 lei în acest an ; a fost de asemenea aplicat un regim sever de economii, care s-a soldat cu 667 000 lei numai la energie electrică și combustibil. Imobilizările au scăzut și ele. Accentul pus pe laturile calitative ale activității economice și-a găsit reflectarea în economiile la prețul de cost de 686 000 lei și beneficiile de

683 000 lei, realizate în răstimp de 9 luni.II rugăm pe directorul întreprinderii să ne vorb.eastă despre problemele ce se găsesc consemnate pe .agenda de lucru a comitetului de direcție.— Continuăm să acționăm în vederea ridicării la un nivel superior a eficienței economice a activității productive. Principalele măsuri întreprinse în ultimele luni și care vor fi aplicate într-o perspectivă apropiată vizează tocmai acest obiectiv. Cîteva sînt concludente. Darea în exploatare la secția „Răsăritul" a unei noi instalații de mozaic va dubla producția la acest sortiment atît de solicitat. Calculele arată că productivitatea muncii în secția amintită se va ridica la 100 000 lei pe un muncitor, față de 30 000 lei în 1966. Volumul producției va ajunge aici la 11 ' milioane lei. O altă măsură importantă, care va avea o eficiență ridicată, o constituie realizarea pentru prima oară în țară a varului hidra- tat.Fabrica de ciment propriu-zisă nu a scăpat nici ea din viziunea conducerii întreprinderii. Aici sînt prevăzute măsuri care vor mări productivitatea fizică a cuptoarelor și morilor cu 5 pînă la 10 la sută. în car zul cuptoarelor, se prevede modernizarea grătarelor prin introducerea dublei circulații. De menționat că toate aceste lucrări vor fi executate cu credite bancare de mică mecanizare, care vor fi amortizate în mai puțin de doi ani.Inițiativa, perseverența, spiritul gospodăresc sînt atribute incontestabile ce caracterizează activitatea cimentiștilor de la „Temelia". Fabrica este o uriașă retortă a efortului creator al întregului colectiv, îndreptat permanent spre depășirea limitelor atinse la un moment dat — și în aceasta constă chezășia do- bîndirii în viitor a unor succese și mari.
Nicolae MOCANU corespondentul „Scînteii

In Capitală a început construcția celei mai moderne linii de placaje ceramice din țară materie primă solicitată tot mai mult pe șantierele dc construcții bucureștene.Noua unitate industrială se va întinde pe o suprafață de peste 9 300 mp și va avea întreg procesul tehnologic, înce- pînd cu descărcarea, sortarea și formarea amestecului de argilă și ter- minînd cu arderea plăcilor. complet automatizat și mecanizat. Astfel, cu numai 100 de muncitori, vor fi produse aici anual peste 500 000 mp de placaje ceramice. Secția va dispune de cinci cuptoare comandate electronic — două destinate coacerii plăcilor după formare, iar celelalte treî arderii plăcilor după glazurare.Prin folosirea unei paste de glazurat superioară,, produsele realizate în a-' ceasta nouă unitate de materiale de construcții vor fi aproape identice cu plăcile de faianță. Coloritul acestora le recomandă atît pentru placarea exterioară a clădirilor cit și în finisările interioare — băi, bucătării, pardoseli. Prin abordarea de către proiectanți — un colectiv din cadrul Direcției generale de construcții montaj a Capitalei — a unor soluții tehnologice de execuție originale, noua unitate va fi dată în folosință încă în cursul anului vii-

Complexitatea activității economice și financiare desfășurate în cooperativele agricole, necesitatea elaborării unor măsuri judicioase, eficiente, care să conducă la creșterea continuă a producției și a veniturilor, impun, între altele, ca, în frunț * tea fiecărei unități să existe președinți bine pregătiți profesional, capabili să dirijeze competent treburile obștești. Se cuvine să precizăm de la bun început că la conducerea multora dintre cooperativele noastre agricole se află cadre cu asemenea calități. Așa se face că membrii cooperatori le prelungesc cu regularitate mandatul de a conduce treburile obștești ; la ora actuală 26 la sută din președinții cooperativelor agricole îndeplinesc această funcție, de 5—10 ani, 5 la sută de peste 10 ani.A învăța, prin urmare, a stăpîni la perfecție tot ceea ce poate servi organizării judicioase a muncii, sporirii producției și consolidării economice a unității în care muncești, constituie o cerință esențială, căreia trebuie să-i dea curs toți președinții de cooperative agricole. Cu atît mai mult cu cît majoritatea lor nu au urmat școli de specialitate. Pentru a veni în ajutorul acestora și, totodată, a consolida cunoștințele prof esior ale ale președinților ins- truiți de-a lungul anilor prin intermediul cursurilor de scurtă durată, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție a organizat, la începutul acestui an, școlarizarea președinților și a altor cadre de conducere din cooperativele agricole. Așa după cum rezultă din controalele făcute, din discuțiile purtate cu numeroși cursanți, rezultatele obținute pot fi apreciate ca bune, iar măsura inițiată, ca deosebit de utilă. Prin grija uniunilor cooperatiste, a cadrelor didactice din centrele de perfecționare, au fost școlarizați, în primul .semestru al acestui an, 1 158 președinți, 227 contabili și mulți alți cooperatori.Experiența acumulată în timpul școlarizării primelor serii, neajunsurile semnalate atît de activiștii Uniunii Naționale, cît și de absolvenți sau cadre didactice, conduc însă... la ■ concluzia că există unele țcarehțe. ~îh -procesul de Instruire ca și posibilități nefolosite pentru creșterea eficienței acestei importante acțiuni. O primă constatare este că nu peste tot s-a înțeles necesitatea de a se respecta întocmai planul de școlarizare. Ce-i drept, sînt județe : Bacău, Buzău, Cluj, Dolj, Ialomița, Ilfov, Satu Mare și Timiș, unde prevederile planului au fost îndeplinite. și chiar depășite, ceea ce denotă că, atunci cînd se lucrează cu răspundere, se pot înregistra rezultate bune. Dar uniunile cooperatiste Argeș. Brașov, Galați, Harghita. Hunedoara, Mureș, Sălaj, Teleorman au rămas restanțiere. face că, în primul semestru al anului, în ansamblu pe țară, de instruire _a președinților fost îndeplinit : din 1386 de ședinți, cît s-a prevăzut, au trimiși la cursurile de perfecționare doar 1 158.Evident, uniunile cooperatiste poartă principala răspundere pentru existența acestor neajunsuri. Nici consiliile de conducere ale unor cooperative agricole n-au tratat însă cu toată răspunderea această problemă. Pe alocuri, însă, asemenea defecțiuni organizatorice au fost cau-

zate și de atitudinea conducătorilor centrelor de instruire. Este vorba despre pasivitatea cu care unii dintre ei au privit această sarcină, de colaborarea insuficientă cu executive ale uniunilor cooperatiste și de lipsa de pentru acoperirea integrală a mărului de cursanți prevăzuți.Astfel de deficiențe se manifestă și în prezent, cînd au reînceput cursurile. Bunăoară, deși de la reluarea acestora au trecut două săptă- mîni, uniunea cooperatistă județeană Neamț n-a trimis la cursuri nici unul dintre președinții propuși. Este imperios necesar ea birourile e- xecutive ale uniunilor cooperatiste și, în special, președinții a- cestora să pună capăt unor asemenea stări de lucruri, începînd chiar cu viitoarea serie de cursanți,. îndeplinirea întocmai a planului de școlarizare fiind o cerință de mare însemnătate pentru progresul agriculturii noastre cooperatiste. O atenție deosebită trebuie să se asigure pregătirii profesionale a noilor președinți care vor fi aleși de către cooperatori, cu prilejul adunărilor generale de sfîrșit de an. Numai instrulnd bine, din timp, cadrele de conducere din unități, vom putea să ' înfăptuim planurile privind dezvoltarea producției, consolidarea economică a fiecărei unități.Procesul de recrutare a cursanți- lor nu trebuie să fie privit însă doar din punct de vedere numeric. La fel de importantă este și latura calitativă. Uniunile cooperatiste județene cunosc că o condiție esențială pentru reușita acțiunii de instruire a cadrelor este ca cei propuși pentru cursurile de pregătire să aibă capacitatea de a-și însuși integral și temeinic multiplele cunoștințe care se predau. Practic însă, uneori, ele scapă din vedere aceste considerente. Rezultatele se văd Ia finele fiecărui ciclu de școlarizare : destul de mulți președinți termină cursurile cu calificative slabe. La centrul Galtiu, bunăoară, 24 de președinți, adică aproximativ 8 la sută din numărul total al cursanților, n-au reușit să-și însușească, la ni- veltjl. cerințelor, cunoștințele predate.Uneori, se constată o superficialitate nepermisă în selecționarea viitorilor' cursanți de către uniunile cooperatiste și consiliile de conducere din cooperativele agricole. Acum cîteva luni, de exemplu, fostul președinte al cooperativei agricole din Dolhești, județul Iași, a fost trimis la centrul de instruire șl perfecționare de la Gilău, Este greu de înțeles cum de s-a luat o asemenea măsură, cînd la cîtva timp după începerea cursurilor el a fost rechemat de către cooperatori, pus în discuția adunării generale și înlocuit din munca de președinte, ca necorespunzător. Acest caz, care din păcate nu este singurul, denotă că, uneori, conducerile uniunilor și consiliile de conducere din cooperative tratează cu multă ușurință problema alegerii cursanților, nu dau dovadă de discernămînt și de'simțul de răspundere cuvenit.Succesul măsurilor întreprinse în vederea perfecționării cadrelor de conducere din cooperativele agricole depinde, în mare măsură, de modul în care este organizat și se desfășoară procesul de învățămînt.

birourile județene interesnu-
In general, programele analitice elaborate corespund necesităților planului de învățămînt. Materiile predate, numărul de ore afectat fiecăreia dintre acestea, raportul dintre orele de curs, seminarii, lucrări practice și consultații asigură cunoștințele tehnice, economice și organizatorice de care cursanții au nevoie. în centrele de instruire ■ există cadre didactice competente și o bază materială adecvată, ceea ce creează premise favorabile pentru instruirea temeinică a cadrelor.Subliniind acest lucru este cazul să arătăm totuși că sînt încă multe posibilități de perfecționare a procesului de învățămînt. S-au emis numeroase sugestii privind durata perioadei de instruire — aceasta trebuie neapărat revizuită avînd în vedere volumul și calitatea cunoștințelor necesare a fi însușite, precum și prevederile legii învățămîntului — repartizarea mai judicioasă a orelor și temelor pe discipline, afec- tîndu-se un număr mai mare de ore studiului individual și lucrărilor practice. De asemenea, este necesar să'se revizuiască structura orelor pe materii; în programul de învătă- mînt să-și găsească loc unele discipline absolut necesare — matematica și calculul economic, bunăoară — în detrimentul altora, unde numărul de ore stabilit poate fi redus; unele lecții ar .putea fi sintetizate fără să piardă din conținut.Uniunea Națională analizează a- ceste păreri pentru a putea soluționa problemele ridicate și a crea condiții mai bune de desfășurare a procesului de învățămînt. Există însă laturi ale procesului de școlarizare asupra cărora uniunile cooperatiste, și mai ales cadrele didactice din centrele de instruire pot și trebuie să acționeze încă de pe acum. Se poate îmbunătăți conținutul lecțiilor, în special la disciplinele organizarea cooperativelor agricole, analiza economică, noțiuni de drept cooperatist în sensul actualizării și concretizării lor, punerii lor de acord cu nivelul de pregătire și înțelegere al cursanților, eliminării oricăror repetări sau lucruri de prisos, transformării lecțiilor în instrumente de lucru utile, atractive, eficiente.Cu mai multă atenție trebuie privite seminariile și lucrările practice Orele afectate acestora să folosite sub nici un motiv alte activități așa cum, din se mai întîmplă uneori.în întîmpinarea activității șurate în centrele de instruire și perfecționare trebuie să vină însă, cu mai multă hotărîre, chiar cursanții. Ei sînt chemați să muncească neobosit pentru a-și însuși temeinic temele predate, aceasta condiție esențială a activității lor viitoare.Sarcina școlarizării cooperativelor agricole trebuie privită cu cea mai mare răspundere de către uniunile Cooperatiste județene, de conducerile centrelor de instruire și cadrele didactice. De buna organizare și desfășurare a acestei acțiuni depinde în mare măsură îmbunătățirea rezultatelor de viitor ale cooperativelor agricole.

Așa se

lucrări destinate altor fa- ar fi mărirea capacității de ciment din Bicaz cu ciment anual și altele.

planul n-a pre- fost

(Agerbres)

In hala principală de fabricație a Uzinei de motoare electrice din Pitești
(Urmare din pag. I)

nu fie pentru păcate,desfă-
constîtuind o perfecționăriipreședinților

Gheorghe TOMAșef de secție la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție
H S B B

— era simplu ca din- să închidem 'o secție, aici ar fi fost repar- loquri de muncă. Dar ar fi însemnat să lip- națională de circa

industria sodei. Anul darea în exploatare a de criblură se asi- două sortimente : pia- și criblură folosită în paralel, s-austațiialtespartă drumuri, și alte măsuri. S-a mărit fron-

esențial în realizarea bunurilor materiale, în asigurarea unei înalte efi- eiențe economice. De aceea, este în interesul economiei naționale ca la ‘ construirea noilor unități productive, la dezvoltarea sau extinderea celor existente, să se asigure o asemenea structură a investițiilor în care mașinile, utilajele și instalațiile de lucru să aibă o pondere tot mai mare, întrucît aceasta înseamnă creșterea capacităților de producție cu aceleași cheltuieli sau chiar mai mici. Potrivit unor calcule, creșterea cu un singur procent a ponderii utilajelor în valoarea investițiilor prevăzute în acest an și investirea sumei respective în mașini, a- gregate, instalații și -mijloace dc transport în industrie, ar oferi posibilitatea ca, utilizînd același volum de investiții și, respectiv, de fonduri fixe noi, Eă se realizeze o producție suplimentară de circa 950 milioane Iei. însemnătatea economică a îmbunătățirii raportului între partea destinată utilajelor și cea destinată construcțiilor la nivelul economiei, ca și la fiecare investiție cu caracter industrial în parte, trebuie privită și din alte puncte de vedere. Reducerea. ponderii construcțiilor în valoarea investiției creează posibilitatea economisirii de fonduri ce pot fi folosite în alte scopuri, inclusiv pentru sporirea părții ce revine utilajelor. Se creează, totodată,' condiții ca organizațiile de construc- ții-montaj să rezolve mai bine, cu capacitățile de producție de care dispun, cererile beneficiarilor de investiții, cu efecte pozitive și asupra reducerii duratei de execuție a lucrărilor de investiții. De reținut este și influența pozitivă pe care îmbunătățirea structurii investițiilor o are asupra prețului de cost al producției industriale obținute, întrucît astfel el poate fi degrevat de amortizarea aferentă unor con-• strucții inutile sau costisitoare.Desigur, sînt o multitudine de căi ce pot asigura o proporționalitate judicioasă a construcțiilor în totalul investițiilor. între acestea se numără dotarea unităților cu mașini, utilaje, instalații de lucru, de forță și energetice puternice, creșterea ponderii investițiilor pentru dezvoltări, extinderi, reutilări la unitățile existente

și aplicarea în proiectare a soluțiilor moderne, avansate ce economisesc cît mai mult volumele fizice de construcții. O dovadă concretă a posibilităților ce există în acest domeniu o constituie faptul că, recent, pe baza indicațiilor conducerii partid și de stat, proporția de construcții în valoarea investițiilor a fost redusă două procente, față de prevăzută în propunerile plan pe anul 19S9.Dar posibilitățile existente sînt departe de a fi epuizate. Tocmai de

de lucrărilor totală a cu peste ponderea inițiale de

nală a obiectivelor ce se construiesc, a utilajelor și mașinilor din cadrul acestora — prin stabilirea de normative judicioase privind suprafața și volumul de construcții necesare pe fiecare mașină, categorie și gen de utilaje — pe fiecare unitate de folosință să se obțină un grad ridicat de ocupare a spațiilor construite. Economisirea fondurilor de investiții și a terenurilor afectate noilor' construcții poate fi obținută și prin renunțarea la dispersarea clădirilor, precum și prin comasarea lor în hale monobloc, ceea ce permite și rea-

I

tuațiile cînd se constată suprafețe exagerat de mari construite atît pentru obiective de bază, cît și pentru construcții social-culturale și administrative.Pe bună dreptate se pune întrebarea : de ce la proiectarea unor construcții proiectanții noștri nu sînt „zgîrciți" în dimensionarea lor ? E de neînțeles, bunăoară, ce anume considerente au stat la baza proiectării unei construcții de genul celeia realizate la lucrarea „concentrarea fabricației de cabluri*1 de la întreprinderea „Cablul româ-

elemente economice de închidere, să se prevadă detalii constructive raționale, să se promoveze metode a- vansate de construcție, înlocuirea, ori de cîte ori e posibil șl indicat, a elementelor de construcții metalice cu beton-armat ori cu alte materiale eficiente, .sau a celor de beton armat cu elemente din beton simplu etc. De asemenea e necesară organizarea mai bună a producției materialelor de construcții, astfel incit industria să fie în situația de a produce noi și tot mai multe materiale și elemente de construcții și insta-

Reducerea ponderii construcțiilor
aceea, pornind de la rezultatele obținute și tinînd seama de aceste posibilități, Consiliul de Miniștri a trasat noi sarcini în acest domeniu. Ministerele se preocupă în prezent de reducerea în continuare a ponderii construcțiilor la investițiile în curs de execuție sau prevăzute să înceapă în anul viitor. Esențial pentru reușita acțiunii, ce își păstrează în permanentă actualitatea, este de a se intensifica eforturile proiectan- ților și titularilor de investiții pentru fructificarea tuturor căilor ce pot impulsiona și asigura traducerea în viață a acestei sarcini.în practică s-a confirmat că o contribuție de seamă la reducerea ponderii construcțiilor în valoarea fiecărei investiții o poate aduce alegerea judicioasă a amplasamentelor și așezarea rațională a obiectivelor pe amplasamentul ales. Pe această cale pot fi reduse și uneori chiar evitate o serie de cheltuieli costisitoare și exagerate ce se fac pentru fundații, lucrări de terasamente, amenajări și nivelări de terenuri, pentru rețele interioare și exterioare de apă, e- nergie electrică, gaze, drumuri, căi ferate etc.Există condiții, așa cum. arată experiența, ca prin distribuirea rațio-

' lizarea unor fluxuri tehnologice mai scurte și mai simple. O mare importanță prezintă și îmbunătățirile duse proceselor tehnologice de fabricație pe baza cărora sînt posibile micșorarea gabaritelor la clădirile industriale. și la spațiile de depozi- ' tare, schimbarea soluțiilor de transport intern, diminuarea volumului lucrărilor de fundații și a altor lucrări de materiale danță cu logic. Nu minarea aprofundată a posibilităților de cooperare cu celelalte obiective din zona industrială în folosirea în comun a utilităților.Conducerea de partid și de stat a atras atenția ca la proiectarea spațiilor noi de producție, ca și a celor social-culturale și administrative, să se treacă numai după cc s-a analizat în mod aprofundat situația suprafețelor existente, avîndu-se în vedere necesitatea folosirii lor cît rnai eficiente ; în cazul construirii de noi suprafețe, acestea trebuie judicios dimensionate, evitîndu-se exagerările și lucrările neeconomice. Creșterea exigenței și răspunderii în această privință se impune în mod stăruitor. întrucît nu sînt puține si-

a-

construcții, utilizarea unor mai eficiente în concor- cerintele procesului tehno- poate fi ignorată nici exa-

tușsc“-Ploiești, unde s-a constatat că extinderea halei existente pentru realizarea capacității prevăzute de 2 000 t/an se poate realiza pe o suprafață mai mică. La fel, în urma unei analize făcute la pavilionul tehnico-administrativ de Ia Uzina de vagoane Arad, s-a ajuns la concluzia că, prin reconsiderarea împărțirii spațiului util, pavilionțjl poate fi redus cu un etaj.O altă problemă asupra căreia aș vrea să mă opresc e și aceea a soluțiilor constructive costisitoare, care încă își găsesc loc în proiectele unor lucrări de investiții. Nu exagerez cînd afirm că adoptarea în proiectare a unor asemenea soluții ce determină construirea unor acoperișuri greoaie, structuri de rezistență masive, deschideri și travee neeco- nomicoase, consum mare de manoperă, finisaje interioare și exterioare exagerate, pereți și luminatoare supradimensionate etc, constituie o nesocotire a criteriului de economicitate a lucrărilor ce le realizăm.A devenit oportun ca la proiectare să se acorde o atenție sporită adoptării de soluții constructive rationale, eficiente și economicoase, evitîndu-se risipa, să se aleagă deschideri și travee optime, să se precizeze

nea, oportun să fie revăzute și îmbunătățite proiectele tip și directivele în vigoare și să se lărgească gama acestora, atît a celor pentru construcții social-culturale și administrative, cît mai ales a celor pentru construcțiile industriale — unde se constată o serioasă rămînere în urmă — să se stabilească norme diversificate de dimensionare a suprafețelor construite în funcție de utilaj, mașină, instalație sau unitate de folosință, precum și norme referitoare Ia materialele ce pot fi folosite.în îndeplinirea sarcinii trasate de conducerea de partid și de stat eu privire la reducerea ponderii lucrărilor de construcții în valoarea și volumul investițiilor industriale, o mare răspundere revine proiectanților, care chiar din prima etapă — de concepție a investiției — pot interveni cu succes în vederea reducerii proporției și costului construcțiilor. Ceea ce iese din gîndirea și mîna proiectanți- lor, inginerilor și constructorilor e hotărîtor în angajarea eforturilor statului în domeniul investițiilor. O răspundere importantă revine si celorlalți factori ce contribuie la .realizarea investițiilor — organelor de planificare, consiliilor tehnico-științi- l'ice și colegiilor ministerelor titulare de investiții, organelor centrale de a- vizare, constructorilor, precum și organelor de finanțare a investițiilor — care trebuie să manifeste o exigentă sporită în angajarea și cheltuirea fondurilor statului.Partidul și guvernul, poporul nostru au încredințat tuturor acestor de investiții, la care , factori gospodărirea și mînuirea celei mai mari părți din fondul de acumulare : mijloacele de investiții de multe miliarde de lei. De aici și sarcina ca toți, împreună, și fiecare în cadrul atribuțiilor ce le are de îndeplinit să-și aducă contribuția corespunzătoare la găsirea soluțiilor pentru determinarea echilibrului celui mai potrivit între ponderile celor două categorii principale de cheltuieli — pentru utilaje și, respectiv, pentru construcții — redu- cînd continuu costul investițiilor și asigurînd astfel o eficiepță economică tot mal ridicată în fructificarea resurselor materiale și financiare pe care statul le alocă an de an pentru accelerarea progresului economic și social al tării.

lații, uzinate ușoare și eficiente, îndeosebi din materiale plastice.O metodă ce trebuie promovată în mod stăruitor e aceea de a monta tot mai multe instalații industriale în aer liber, atunci cînd a- cestea. bineînțeles, se pretează la așa ceva, cum e cazul celor din industria petrochimică, energiei electrice etc.Cele cîteva direcții în care trebuie să se acționeze pentru reducerea ponderii construcțiilor în totalul cheltuielilor m-am referit, nu epuizează nici pe departe posibilitățile mari existente în această privință. Valorificarea tuturor acestor posibilități e nemijlocit legată și de elaborarea unor directive tehnice și de proiectare o- bligatorii în principalele probleme ce se ridică în mod repetat, atunci cînd este vorba de a se hotărî asupra realizării investițiilor. A devenit necesară elaborarea de normative și criterii cu privire la ponderea lucrărilor de construcții și costul acestora, diferențiate pe ramuri și subramuri, pe feluri de lucrări sau unități de producție ori de folosință, după care trebuie să se lucreze în acest domeniu de mare însemnătate pentru economia națională. Este, de aseme-
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TEA TRULUI

DE IDEI
E oare teatrul un simplu loc de amuzament, sau o necesitate, o bucurie și o confruntare indispensabilă, o ceremonie laică drul căreia omul stă de cu propria lui conștiință ? în ultima vreme se vorbește cu insistență, pe diverse meridiane, despre crearea unui teatru-ritual, dar multe din soluțiile încercate se rezumă la biciuirea instinctelor, la provocarea unei stări de transă, la precipitarea exterioară a tuturor mijloacelor de a violehta ochiul, u- rechea, simțurile spectatorului. Ale- gînd o cale cu mult mai profundă, regizorul Andrei Șerban, în excepționalul său spectacol cu piesa lui Brecht Omul cel bun din Sîciuan, realizat de curînd la Piatra Neamț, aduce un \ cuvînt original, aflat în continuitatea celor mai bune tendințe ale teatrului românesc, în continuitatea unei școli regizorale întemeiate pe gîndire clară, pe maximă acuitate intelectuală, la un nivel de artă care demonstrează încă o dată că teatrul nostru poata intra în competiții prestigioase. Am asistat, în seara premierei, la un fel de modern, spectacol gie, dacă dar o magie pusă în serviciul nobil ■al rațiunii, al descifrării adevărului despre om. care trăim.Neobișnuită este aci intensitatea cu care ești obligat să participi la acțiunea scenică, să iei o atitudine, forța fascinantă cu pare reprezentația te cheamă în apărarea binelui împotriva răului. Căci eroina parabolei brechtiene, tînăra ȘenrJDe, este înfățișată cu atîta delicatețe, infamia celor care vor să profite de inocența ei este atît de revoltător, de dureros dezvăluită, încît nimeni nu poate rămîne privitor indiferent. Ești cuprins de mînie și indignare, ceea ce se petrece în fața ta e înfiorător, inadmisibil, imposibil, ești silit să te întrebi: ce condiții pot genera asemenea conflicte ireconciliabile, ce relații sociale pot duce în așa măsură la virea omului ? Și reacția lucidă pe Brecht. După acest spectacol nu te poți întoarce cu ușurință la conversația oarecare din foaier, ești profund răscolit, tulburat, în sufletul tău este un tumult. Iată ce înseamnă capacitatea artei scenice de a-i transforma pe spectator din punct de vedere spiritual, de a-1 cuceri și înălța.Această vibrație emoțională, mult mai puternică decît aceea de fiecare zi, e obținută expresie specifip teatrală, zonanță infinit superioară lui pe care îl folosim în carea curentă. Regizorul a valoare toate resursele audio-vizuale de care dispune teatrul modern. Trupurile actorilor devin metafore ale suferinței, ale căutării unei salvări, ale chinului de a se elibera. Dragostea, generozitatea, izbucnesc în incantații lirice, în imnuri fierbinți, visele se frîng tragic de obstacole cg nu pot fi trecute decît cu prețul unei prefaceri radicale a lumii strîmb alcătuite pe care o e- vocă piesa lui Brecht. Un strigăt de ajutor, abia murmurat, deschide spectacolul și-1 va străbate de la un capăt la . celălalt, devenind vaier exasperat sau implorare mută, pentru a culmina, în final, cu un apel grav la rațiune. Actorii joacă, ci oficiază. Replicile rostite cu aleasă elocvență, psalmodiate ca într-un ceremonial, frazele cele mai semnificative sînt repetate cu uimire sau cu disperare, se afli lui, cei răi. Măștile Brecht) dau răutății înfățișări multiple. Fețe profund nefericite, ca a văduvei Sin, sfîșiată de colții veninoși ai mizeriei, fețe dure, disprețuitoare, cu maxilarele încleștate, cum e aceea a frizerului bogat, supradimensionat pe colosali coturni ce nu se văd sub mantia-i pînă la pămînt, ca o statuie slută, lividă, care apare la un moment dat cu două cioturi irierte în loc de mîini, fețe mieroase, lingușitoare, pe care zîmbetul prefăcut se prelinge crispat (proprietăreasa, doamna lang), fețele cinice, hămesite, nerușinate ale „familiei cu opt membri11, măști lacome, rînjite. formînd un personaj colectiv de coșmar” — deasupra căruia însă corurile vorbite, exprimînd cu o sobră și extatică transparență comentariul brechtian, aștern o îngîndirare, o reculegere filozofică. Măștile răutății hohotesc, se unesc într-un vacarm sălbatic, amenințător. Iar în cîteva momente de apogeu, lovind sacadat în podea cu, niște ciocănele orientale de lemn, dezlănțuie un adevărat concert straniu, insuportabil. Simți că ești arigajat, cu întreaga ființă, în acest conflict crîr>cen, că trebuie să reziști, eă ripostezi, că trebuie să te bați, o>rtcînd și oricum, ca Sacagiul care, legat la mîini și cu călușul în gură, se zvîrcolește pe jos și își geme printre dinți adevărul. Nu este acesta un teatru politic, în cel bun, mai veritabil și mai al cuvîntului ?S-a făcut deseori, în bîntuit de contraste, un al urîtului, menit să înfățișeze virilor înmărmurite ale spectatoti- lor întreaga degradare fizică și morală la care pot conduce suferințele, perversiunea sau bestialitatea. Andrei Șerban nu practică însă un teatru al urîtului. Chiar și liota cer-, șetorilor zdrențăroși, încăierările grosolane ale acestora, formează splendide tablouri „de gen", pictate cu un penel incisiv și inspirat. Excelentul decor conceput de Lucu Andreiescu are măreția solemnă a unui sanctuar, costumele, operă de foarte bun gust a scenografului hai Mădescu, se monie cromatică detaliu, pentru a gizoruî e stăpîn

„mister11 la . un de ma- vreti —
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în ca- vorbâ

„OMUL CEL BUN
DIN SÎCIUAN11 de
Brecht la Teatrul 
din Piatra Neamț

despre secolul în

umilirea și stri- tocmai aceasta e care o urmărea

a trăirii printr-o cu re- limbaju- comuni- pus în

nu sînt sînt

raculoase, pe vraja luminilor, pe știința subtilă a alternării speranței cu amărăciunea, a trecerilor din registrul comic în cel tragic, și mai ales, se pricepe să dea fiecăreia din scenele de o bogată fantezie senzația percutantă a surprizei artistice, a revelației. Nu e o frumusețe calmă ; este o frumusețe zguduitoare, explozivă, plină de vehemență în rafinamentul ei estetic — așa cum în tragedia antică ororile prin care treceau eroii îmbrăcau haina poeziei și prilej uiau o purificare morală.E lesne de înțeles cît de mult a solicitat pregătirea acestui spectacol gîndirea, sensibilitatea și măiestria interpreților. Fiecare actor a trebuit să fie. și a fost, un virtuos al gestului, al mișcării plastice, al ritmului, al modulațiilor vocale. Dar ceea ce frapează și iese din comun nu este, poate, în primul rînd omogenitatea și precizia ansamblului, rigurozitatea stilului — care îndreptățesc comparația cu o simfonie, cu un balet — ci faptul că ele emană parcă dintr-o îndelungată meditație asupra existenței, dintr-o a- dîncă necesitate interioară. Carmen Galin, în Șen-De are desigur multă gratie și candoare, cum ar fi avut probabil și alte actrițe de vîrsta ei, dar de unde, din ce nebănuită intuiție a'personajului vine puterea de a se cufunda cu atîta concentrare în propria ființă, de a mlădia gîndu- rile cele mai intime și mai sfioase în imagine scenică ? Unde a încăput, în făptura micuță a văduvei Sin — interpretată de o tragediană cu remarcabilă vocație, Lucia Dobre — atîta cumplită, copleșitoare experiență de viață ? Din ce îndrăzneață viziune personală coboară Zeul neputincios, încarnat de Alexandru Drăgan ca un fel de heruvim comic care repetă cu glas plîngăreț : „Fiți buuuni !“, lamento plin de sarcasm al resemnării ineficiente și al compătimirii sterile ? Din ce legendă a secolelor este desprinsă figura patetică a Sacagiului, așa cum admirabil l-a întruchipat Mitică Popescu ? De unde, în fine, atîta echilibru în varietate, de la jocul profund autentic al lui Mihai Dobre, Boris Petroff, Adria Pamfil Almă- șan, Lucia Doroftei, Cornel Nicoară sau Valentin Uritescu, pînă la tipurile grotești creionate de Ion Bog sau Hamdi Cerchez, de Lucian Ian- cu, Alexandru Lazăr, Constantin Co- jocaru, Corneliu Dan Bo'-cea, Mădă- lina Rădulescu. Răzvan Ștefănescu și Lucia Boga, de unde acea măsură și maturitate în a se ridica la esențe, deasupra pitorescului, caricaturii, efemerului ? Este incontestabil că Teatrul Tineretului din Piatra Neamț a atras talente din cele mai promițătoare ale noii generații și este de asemenea e- vident că exercițiile severe de mișcare scenică, întreprinse cu ajutorul Mihaelei Atanasiu, le-au imprimat o exemplară disciplină lăuntrică, dar lucrul fundamental mi se pare că este pasiunea cu care actorii s-au dedicat ideii revoluționare a spectacolului, ca adevărați slujitori ai unui cult. O atare credință și devoțiune e de natură să dea teatrului atmosfera sărbătorească pe care o avea din timpuri străvechi, cînd întreaga populație a cetății venea Ia spectacol pentru a asista la o solemnă festivitate civică, menită să izgonească spaimele neînțelegerii și' să fortifice cugetul.
Andrei BÂLEANUpreschimbă în cîntec. într-un sanctuar al într-un lăcaș pîngărit (preconizate Te omu- de de

elevatacest teatru
mai sensveac crud pri-

îmbină într-o studiată pînă desfăta ochiul.pe sonorități
Mi- ar- laRe- mi-

o Columna (ambele serii) : PA
TRIA — 9; 12; 15; 18; 20,45, LU
CEAFĂRUL — 8,30; 12; 16; 19,30.
• Ziua în care vin peștii : RE
PUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,15;
18,45; 21,15, CAPITOL — 8,30;
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
MODERN — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 
18,45; 21,15.
0 Anna Karenina (ambele serii) : 
BUCEGI — 9; 12,30; 18; 19,30, FLA
MURA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• „Judoka", agent secret : FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FEROVIAR — 8,30—15,15 ■ în

« continuare ; 17,45; 20, EXCELSIOR
— 9,45; 12; 14,45; 16,30; 18,45; 21, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FLACĂRA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
o Superautomatul : VICTORIA — 
9,30; 11,30; 13,45; 15,45; 18,15; 20,45. 
0 Noaptea : CENTRAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
0 Aventurierii : LUMINA — 9,30—
15.45 în continuare ; 18,15; 20,45.
0 Lustragiul : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Marianna, agentul 0555 : RA
HOVA — 15,30; 20,30, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
0 Am întîlnit țigani fericiți : RA
HOVA — 18.
0 Roata feciorilor, Mistere în pia
tră, Atletism, A treia constantă, 
Cuvinte, Diamantul, Orizont știin
țific irr. 10/1968 : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
o Hombre : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
15,30; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45,
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16:
18,30; 20,45.
0 șapte oameni de aur : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20, MUNCA — 16; 20.
0 Republica Skid : MUNCA
0 Heldl : BUZEȘTI —
POPULAR — 15,30; 20,30.
0 Colivie pentru doi : POPULAR
— 18.
0 Fragil sălbatici : BUZEȘTI — 
18; 20,30.
0 Roata vieții : DACIA — 8,30—
16.45 în continuare ; 18,45; 21.
0 Prințesa ■ UNION — 10,30;
15,30; 18; 20,30.
0 Ultimul voievod : UNIREA — 
15,30; 18.
e Tom Jones : UNIREA — 20,30.
e Suflete tari (ambele serii) ; 
LIRA — 15,30; 19.
0 Căderea imperiului _______
VOLGA —9,30; 12,45; 16; 19,30.
0 înțeleptul de pe muntele bleste
mat : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20, TOMIS — 9,30—15,30 în 
continuare ; 18; 20,15.
9 Mărturisirile unui domn cu ca
meră mobilată : COTROCENI — 
15,30; 20,30.
0 Valea albinelor : COTROCENI 
— 18.
0 Fete în uniformă : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
O Ocolul ; MOȘILOR — 18.
0 Planeta maimuțelor : ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18; 20,15.
0 Spartacus (ambele serii) : PRO
GRESUL — 15,30; 19.
e Tarzan, omul-maimuță și Fiul 
lui Tarzan : VIITORUL — 15,30:lui Tarzan : 
18; 20,30.
• Vicontele 
TAN — 15,30:
• Eu te-am

roman :

plătește polița : VI- 
20,15.
Iubit : VITAN 18.

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Mică a Palatului) : 
Recital de pian : Corneliu Gheor- 

. ghiu (sonate pentru pian de ” 
zart) —'20.
0 Teatrul de Operetă : My 
lady — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. 
ragiale" (sala ~ “
— 19,30 ; (sala 
teribili — 19,30.
0 Teatrul de 
publică — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza 8u- 
landra (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Dansul morțil — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Sfîr- 
șitul pămîntului — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanții necunoscuți — 15,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17 ; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 17.
3 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase11 (sala Savoy) ; Ca la Tănase
— 19,30 ; (șala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30. 
» Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : Adam și Eva la revistă 
—■20.
0 Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G.) : 16; 19.30.

Mo<

fair

Ca- 
Comedia) : Becket 

Studio) : Părinții

Comedie : Opinia

MUCEGAI
Marele nostru Arghezi a știut să scoată la iveală „flori din mucegai11. Noi am întîlnit o situație inversă : comori aflate în mucegai. Și încă în mucegaiul cel mai banal — și cel mai distructiv.— Am nevoie să consult o lucrare de specialitate, să răsfoiesc primul număr al primei reviste apărute în Țările Române, să-mi copiez un document din secolul al XVIII-lea. Unde mă pot adresa ?— Evident, la oricare din marile biblioteci documentare din țară — va suna, desigur, răspunsul.Exact, dar... incomplet, deoarece în realitate lucrurile nu-s totdeauna la fel de limpezi. Vom dovedi că un manuscris rar de cîteva sute de ani poate fi procurat, cu puțină picacitate și din alte decît din depozitele lor biblioteci sau că numeroase cazuri ____axioma de bază a bibliotecarului (fișa și titlul volumului) rămîne vorbă goală. Vizitele noastre în cîteva localități din țară ca și constatările unei comisii a Direcției bibliotecilor ne vor servi drept argumente.

pers- locuri mari- există cînd

COTI ÎN CĂUTARE
DE BIBLIOTECI

ancheta culturală
cu jumătate de an în urmă, celebrul fond de carte Ki- rîleanu, de o deosebită valoare științifică, continuă să stea împachetat, în condiții total inadecvate, cu perspectiva degradării rapide, în așteptarea găsirii celor cîteva camere necesare pentru a-1 transforma din depozit de cărți în bibliotecă. Dacă actuala situație se va prelungi, lucrările se vor deteriora fără a mai putea fi recuperate, iar organele locale vor trebui să răspundă pentru aceasta.Odorheiul Secuiesc. Aici s-ar părea că totul este în ordine : Condiții excelente pentru vechiul fond de carte, înregistrarea tuturor în cîteva registre voluminoase etc. Si totuși bibliotecă nu există, cu statut legal. O simplă formalitate (în sensul bun al cuvîntu- lui) absolut necesară, face ca o serie de valoroase ti

bibliotecilor din stă la dispoziția cu îndrumări și concret. Dar ceirecția C.S.C.A.tuturor sprijin cîțiva inspectori de aici nuvor putea niciodată singuri să realizeze operația de inventariere a cărților. Consiliile populare județene și orășenești sînt cele care au datoria să angajeze oameni de specialitate cadre didactice pentru a trece la lucru. (de pildă, pensionate) neîntîrziat
ÎN CĂUBIBLIOTECI

ÎME BE CĂRȚI SI
SPfiTIUInvestigațiile noastre ne-au relevat și o situație diametral opusă : biblioteci care își completează fondul de publicații prin anticariate (contra cost), care sînt

științifice despre natură și societate, a unei concepții etice. Susținută de o atenție activă și de un spirit de observație care distinge ușor esențialul de secundar și necesarul de în- tîmplător, de o memorie capabilă să înregistreze nu numai faptele, ci și generalizările, gîndirea adolescentului asigură terenul favorabil unei activități intelectuale tot mai intense, unei dezvoltări sporite a preocupărilor pentru activități teoretice, pentru înțelegerea înaltelor sen- .suri sociale, normelor și principiilor etice ale vieții și activității omului. Alte trăsături ale gîndirii, ca independența și spiritul critic, specifice vîrstei respective, oferă educatorului posibilitatea să urmărească, în analiza faptelor, acțiunilor, nu numai formularea unor explicații cauzale, logice, ci și formarea unor puncte de vedere proprii, a unei opinii corecte, sănătoase în problemele relațiilor interpersonale din cadrul clasei și al organizației de tineret, din viața de familie și socială. Tot astfel, dezvoltarea intereselor și sentimentelor sociale, a dorinței de a participa la rezolvarea unor importante probleme de ordin social sau etic, alimentate de energia clocotitoare, de curajul, optimismul și romantismul caracteristice acestei vîrste, dau educatorului posibilitatea să îndrume elevii spre făurirea unor nobile idealuri, a unor îndrăznețe și generoase visuri.Faptul că adolescentul vrea să întruchipeze sinteza celor mai valoroase trăsături ale eroilor și personali- i tăților cunoscute în cadrul lecțiilor și al convorbirilor etice, al lecturii

mentul în care obloanele se vor da în lături pentru a-i lăsa pe cercetători să taie brazdă în vrafurile nedesțelenite. Cît timp or să mai aștepte ? De ce nu se prelucrează acest fond de carte ? Conducerea instituției citate ar trece și mîine la efectuarea operației, dar... nu poate.— Ne este imposibil să începem cercetarea acestui fond valoros — ne-a spus directoarea bibliotecii, Angela Popescu-Brediceni, deoarece nu avem oamenii necesari. Pe aceștia nu-i vom primi atîta vreme cît nu dispunem de un spațiu suficient pentru depozitare, iar spațiul constituie cea mai acută problemă a noastră în momentul de față. Nu mai avem loc nici pentru a depozita lucrările ce ne sosesc zilnic. Săptămî- nile trecute am transformat în depozite un coridor și niște camere afectate instalațiilor sanitare. Ce ne vom face însă peste o lună-două cînd vom epuiza și această rezervă ? A- ceeași întrebare o adresăm și noi Consiliului popular al Municipiului București și. Comitetului de Stat pentru Cultură festîndu-ne că :— în fața semnale de periodic de B.C.S. către C.S.C.A. numărat numai în opt luni din acest an — șapte memorii) rezolvările întîrzie să se arate.— deși a fost formulată o propunere concretă, pentru a „salva11 cele 200 vagoane de cărți din depozitul vizitat (repartizarea și unei a doua săli) ea a fost refuzată categoric ;— în continuare, colectivul B.C.S. este nevoit să încalce avertismentul Institutului Proiect București (clădirea nu va mai rezista la noi depozitări de cărți) riscînd oricînd o deteriorare a fondului de publicații în loc să-și poată muta o parte din colecții în alte clădiri din cuprinsul orașului (nu e un secret pentru nimeni că în multe țări, u- nele periodice solicitate de cititori — și care din motive de spațiu se află depuse în afara incintei bibliotecii — le sînt aduse a doua sau ‘ chiar a treia zi).— deși există un fond de 8 milioane lei destinat, pînă în 1970, construirii de depozite pentru cărți, pînă în prezent nici măcar proiectele nu au fost. întocmite.O situație similară am întîlnit și la Timișoara atît în ce privește fondul vechi de carte cît și spațiul curent de activitate. Conducerea bibliotecii municipale era mulțumită că i se repartizaseră de curînd patru camere pentru depozitarea lucrărilor vechi. în < curs de catalogare.— Pînă 'nu de mult, volume tipărite acum cîteva sute de ani stăteau pur și simplu în apă — ne-a spus Vasile Ojoga, șef de serviciu. Pentru a nu se deteriora toate, așternusem pe jos, în apă, un strat de cărți „de sacrificiu11.Cum arată noile încăperi ? In spatele unor geamuri mici, se ascund cîteva cămăruțe, cu pereții scorojiți de igrasie, cu rafturi improvizate din seîn- duri negeluite, susținute ici ,și colo cu butuci de lemn. Deja atacate de ciuperci, manuscrisele și tipăriturile se vor distruge în cîțiva ani. Nu este oare limpede că rezolvările de moment (mai bine zis — improvizațiile) sînt la fel de nocive ca și refuzul efectiv ? Peste tot, interlocutorii noștri au venit cu sugestii, pornind de la posibilitățile locative reale din fiecare oraș. Noi le-am notat cu grijă. Aceeași operație ar trebui însă să o facă fiecare consiliu popular în parte. Avem în mîinile noastre valori culturale pe care sîntem datori să le transmitem în bune condiții urmașilor, căci ele reprezintă bunuri inestimabile ale patrimoniului cultural.

SaSSESSlSEaSSE

și Artă mani- nedumerireainsistentelor alarmă trase conducerea (amDe-a lungul itinerarului parcurs am avut prilejul să întîlnim numeroase cazuri de valoroase fonduri de publicații care. în prezent. sînt scoase din circuitul normal al cărții. In plus, în afara faptului că nu se găsesc la îndemîna cititorului, nici nu se știe precis ce lucrări cuprind, nu se cunoaște cine răspunde direct de ele. într-un cuvînt, sînt lăsate în voia soartei, a diverselor persoane care își fac de treabă prin preajma lor și a... condițiilor meteorologice. Ei cum ploaia, zăpada și „iubitorii"’ de cărți ■ rare — care reprezintă adeseori importante valori materiale — nu se lasă prea mult invitați, consecințele sînt evidente și, în unele . cazuri, ireparabile.Miercurea Ciuc. In localul Muzeului județean din localitate zac îngrămădite în trei camere umede. în condiții neigienice,' 12 500 de volume (Cele mai multe lucrări intea există nici o totul este aici dere“. Dar despre ce încredere mai poate fi vorba cînd, după o listă mai veche, în fondul de carte existau 130 incunabule, iar directorul muzeului vorbește de 5 exemplare și reușește să găsească doar două ? „Vigilența11 și indiferența organelor culturale din Miercurea Ciuc ar trebui discutate și sub aspect juridic, sistemul de păstrare a cărților fără nici o evidență, pe baza nici unui tabel, contravenind legilor în vigoare.Sighișoara. 25 000 de țit- luri în limbile română, latină, maghiară și germană datînd din secolele XIV—XV au fost luate în 1961 sub administrare de fosta bibliotecă regională Brașoy. Dar volumele nu au fost prelucrate, nu au fost dență astfel meni- ascund printre miile de lucrări și manuscrise. Cu putină vreme în urmă, cîțiva entuziaști au cărat în brațe cele 25 000 de volume dintr-un subsol insalubru din oraș, unde s-au degradat cu încetul timp de 7 ani, tocmai sus, în cetate. în cîteva camere care oferă condiții oricum • mai civilizate. Cît timp vor rămîne aici ? Cîtă vreme va mai trece pînă cînd cărțile vor intra în sfîrșit în biblioteci ? Nimeni nu știe pentru că încă nimeni nu a început catalogarea lor.Piatra Neamț. Deși și în ziarul nostru s-a mai scris

fiind datate îna- anului 1700). Nu nici un inventar, înregistrare a lor, „pe încre-

incluse în vreo evi- oricît de sumară, încît nici acum ni- nu știe ce valori se

1 000 tone de tipărituri, depozitate în „stive" de 10 m înălțime — unități de măsură inedite într-un depozit de carte Cei fotografiat aparține Bibliotecii Centrale de Stat Foto : M. Cioc

și al experienței sale de viață, sporește considerabil exigențele salte față de cei ce-1 înconjoară, față de părinți și educatori, față de el însuși. Apare acum, tot mai puternică, tendința de a raporta faptele celor din jur, cu deosebire ale părinților și profesorilor, la conținutul normelor și principiilor morale însușite, preocuparea de a se cunoaște, de a deveni ră, de pașii treaptă sorului spre a-i oferi continuu elevului prilejul să se simtă inițiatorul și conducătorul propriei vieți și activități, ajutîndu-1 să se transforme, gradat, în propriul său subiect. în propriul său educator. 'Evident, pentru a conduce elevii spre formarea unui astfel de profil, profesorul educator trebuie să studieze eu multă atenție și temeinicie motivele biologice și psihice, determinarea socială a acțiunilor și conduitei elevilor săi, să cunoască structura personalității fiecărui elev, precum și forțele componente ale colectivului clasei, coeziunea și dinamica acestor forțe, opinia clasei. O asemenea cunoaștere pre- t supune, după părerea mea, o chib ț zuită îmbinare a metodelor științi-t fice de investigare, o diversificare a acestora în funcție de diversitatea caracteristicilor psihice și morale ale tinerilor cu care lucrează. Sondajul de opinie, ancheta, chestionarul, analiza monografiei colectivului clasei și a autobiografiilor sociologice, testul de atitudine și concepție, experimentul pedagogic, analiza lucrărilor personale ale elevului de la cercurile și concursurile școlare .ș.a.m.d., oferă profesorului diriginte, educatorului, posibilitatea unei noașteri realiste acestea zate). pedagogică, matură — rezultat unei continue perfecționări _ fesionale și îmbogățiri spirituale personale — care-i permite dirigintelui extragerea din datele culese a unor concluzii corecte în legătură cu profilul moral-spiritual și perspectivele de dezvoltare ale fiecărui tînăr și colectiv în parte. Aceasta permite formarea unor trăsături morale stabile, a unei opinii care să asigure drumul spre autoconduce- re, spre autoeducare, spre transformarea treptată a obiectului e- ducației în subiect. O astfel de studiere și cunoaștere a personalității elevului și a colectivului clasei oferă premisele unui proces mult mai conștient, rodnic și trainic de selecționare și stabilire a temelor ce trebuit să se dezbată în cadrul orelor da dirigenție, a activităților cultural- educative din afara orelor de clasă, a coordonatelor întregii vieți școlara a tinerelului.

stăpîn pe lumea lui interioa- a se autodepăși. A îndruma adolescentului spre această presupune din partea profe- educator un tact deosebit.

părituri purtătoare ale manismului Renașterii meleagurile țării noastre nu fie cunoscute decît unui cerc restrîns de specialiști din orașele vecine (Cluj și Tg. Mureș). Și la Odorhei ar mai fi o serie de lucruri de făcut în ce privește catalogarea și prelucrarea tuturor publicațiilor.Să recapitulăm situația acestui fond vechi de carte care nu poate fi inclus în depozitul activ al bibliotecilor : condiții de păstrare contraindicate, distrugere fizică, neinventariere și dispariție treptată. Indiferent de varietatea exemplelor consemnate, un e- lement comun ne atrage a- tenția : condițiile dificile în care sînt ținute lucrări de o mare valoare pentru cultura noastră se datoresc unui total dezinteres al organelor locale. De cele mai multe ori, cu investiții minime, ba chiar, puterii cita cazuri, fără nici o cheltuială, ci numai prin aplecarea cu solicitudine și spirit de răspundere asupra aspectelor amintite s-ar fi putut găsi rezolvări care să pună la adăpost acest inestimabil tezaur cultural. Pe de altă parte, repunerea în circuitul național a tuturor lucrărilor este o sarcină care revine în primul rînd tot organelor de specialitate locale. Di

u-p'e să nevoite să apeleze la alte instituții similare pentru/a împrumuta anumite lucrări deoarece acestea nu figurează în fondul propriu. Nu figurează oficial ; căci (după cum este cazul Bibliotecii Centrale de Stat) în depozitele sale zac sute de mii de exemplare, ale căror titluri reprezintă „terra ipcognita" pentru bibliotecari și. printre care, s-ar putea să existe și lucrările căutate.Am vizitat unul din depozitele B.C.S., cure conțin fond de carte românească veche, neinventariată. Se află în localul fostului cinematograf „Grivița" de lîngă Piața Ilie Plntilie, o minisală peste care vremea și-a lăsat amprente evidente. Aici, în 300 m2, circa 100 vagoane de carte (sau, în limbaj biblioteconomie — 2 milioane unități) ridică un zid de netrecut în fața celor ce s-ar încumeta să le scoată la lumină (vezi fotografia), teste aproape de necrezut, dar un adevărat munte de hîrtie de 10 m înălțime (cum vor rezista presiunii exemplarele de la „poale11 ?) . se prăfuiește lent, în aburii de mîncare care se strecoară prin gurile de... restaurantul alt depozit zoglu, alte așteaptă

cu- științifice, obiective și a elevilor săi. (Din păcate, sînt destul de rar utili- Intervine apoi gîndirea alpro
li, 00 — Curs de limba franceză.
11.30 — Curs de limba engleză. 
12,00 — Cibernetica și telecomunicațiile.
17.30 — Telex T.V.
17,35 — T.V. pentru specialiști. 
„Medicină" : „Flebitele".

18,05 — Curs de limba germană
18,30 — Emisiune pentru tineret : „Club XX"
19,00 — Telejurnalul de seară. Buletinul meteorologic.
19,45 — Avanpremieră. 
20,00 — Transfocator.
20,25 — Tele-clnemateca : „Stigmatizata" — film artistic cu Bette 

Humphrey Bogard.
22,00 — Transmisiune de la Sofia : Interpret! bulgari, laureațl 

concursuri internaționale.
22,20 — Emisiune de artă plastică.
22,35 — Miniaturi instrumentale — lucrări de compozitori români.
22,50 — Itinerar finlandez — reportaj filmat.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
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(Urmare din pag. I)

so- lui tot are tot

Se comite uneori eroarea de a se confunda limbajul modern — sau modernist — cu ermetismul sonor. Problema nu este nouă și este de ajuns să evocăm învinuirile care s-au adus, la timpul respectiv, lui Beethoven (pentru ultimele cvartete și nate), lui Berlioz sau Wagner. Desigur că nu ce este ușor de înțeles valoare, după cum nuce se percepe mai dificil iese automat din sfera artei, și invers. Limbajul nu este, în fapt, un criteriu a- xiologic; sensul pe care a- cesta îl capătă în arhitectura generală a compoziției îi justifică sau nu utilizarea și a trecut vremea cînd se accepta sau se respingea o muzică în funcție de mijloacele folosite. Creația românească a făcut pași mari în ultimele decenii, astăzi fiin- du-i proprie valoarea intrinsecă ce rezidă în universul său sensibil, particular.-realizat în cele mai diverse modalități de compoziție. Caracterul specific românesc, direct sau sublimat, provine nu numai din turnura melodică, din

ritmuri sau procedee instrumentale etc. inspirate de practica populară ci și din etosul pe care întreaga factură a muzicii îl degajă. (Chiar o lucrare de tip neoclasic, ca Dixtuorul de E- nescu, a fost localizată în spațiu și definită la prima audiție ca emanație a unei sensibilități românești).Gradul de accesibilitate diferă de la lucrare la lucrare. dar, pentru o aceeași compoziție, el diferă și de la ascultător la ascultător, în funcție de cultura și stadiul de sensibilizare la muzică al fiecăruia. Din punct de vedere vreme cît bază sînt lățiile lor sînt logic stabilite, există premisele înțelegerii. Urmărirea turilor muzicale tuie una dintre făcliile perceperii tei arte. Este de la sine înțeles că nu cerem nespecia- listului ca. ascultînd o simfonie. să discearnă secțiuni, motive, contrapuneri tematice. mișcări armonice ș.a.m.d. ; dar. în ultimă instanță. recunoașterea elementelor cheie în mișcarea lor temporală este sursa de-

teoretic, atîta elementele de aceleași, și re-struc- consti- satis- aces-

mărită delectării estetice, . .dorința împlinită a revenirii, așteptată și prevăzută, a unora dintre aceste elemente. Melodia, fundamentul prim al muzicii, este, din acest motiv.presionează înglobînd și ma. Ceea ce este melodia și. la audieri
cea care im- mai mult, ea ritmul și for- percepem întîi

EQ

cu și mai Percepînd aleteinei se impune multă pregnanță, adevăratele aventuri elementelor melodice, ascultătorul va întrezări, treptat, țesătura densă, complexă și plină de sevă a unei lucrări orchestrale ample și pretențioase. Se poate vorbi despre o veritabilă artă de a asculta, artă în care atitu-

Presupunînd că pragul de înțelegere a muzicii a fost pășit, în condițiile mai înainte enumerate, ce justifică părerea că creația muzicală modernă — creația realmente artistică, . realmente valoroasă — este mai puțin accesibilă ? De multe ori, obișnuința consacră tipare, scheme.

zitorilor și cel mediu al ascultătorului să crească. în această situație poate oare acționa, metaforic vorbind, principiul vaselor comunicante ? Credem că acest lucru este nu numai posibil, ci și necesar. Creatorul a- tent la nevoile spirituale ale contemporanilor va căuta drumul spre inima lor a-
Dialogul compozitor - auditoriu

OES8

0

repetate, celelalte elemente se dezvăluie întregind-o, lu- minînd-o divers și revelator. Marii compozitori au fost și mari melodiști. Con- cepînd monodie Preludiul din Suita I, Enescu nu numai că a comis un act de cutezanță componistică ci a trecut și o probă de foc a forței creatoare, în domeniul cîntecului de masă. Ion Chirescu se impune prin începuturile unisonice ale corurilor sale, despărțirea pe voci făcîndu-se apoi ca un evantai; la reluare, capul

dinea activă nu este exclusă, ci dimpotrivă. In componentele ei intră cunoștințe cu caracter general (de literatură. istorie, geografie, științe naturale, filozofie etc), care înlesnesc asociații extrinseci muzicii (o cale deseori contestată, dar fertilă, pentru că se ajunge către esența muzicii și astfel, mai ales dacă lipsesc coordonatele unei educații muzicale sistematice), ca și deprinderi obținute prin practicarea muzicii (fie și ca amator).

în a căror comoditate ne simțim bine. Dacă îl admirăm pe Beethoven, Wagner ni se va părea, întrucîtva. din altă lume — după cum și este. Dar lumea muzicii este suma unor universuri sonore individuale ale unor mari creatori, și spiritul nostru se îmbogățește pe măsură ce ni le apropiem si le aprofundam.Este adevărat că epoca modernă, caracterizată prin' maxima specializare, a făcut ca diferența dintre nivelul profesional al compo-

dresîndu-li-se într-un mod cit. mai clar, căutînd cît mai multe puncte de contact, venind în întîmpina- rba înțelegerii lor (atît ca orientare tematică a lucrărilor, cît și ca genuri practicate, limbaj etc) — evident conform cu structura psiho-profesională a fiecărui compozitor, altminteri produsul muncii sale ar fi un hibrid neinteresant, neartistic. neeficient. Pe de altă parte, ascultătorul va face efortul de a-și apropia lumea sonoră propusă, fără

ldei preconcepute. Reticenta de plano a unei părți a publicului ' față de piesele originale este tot atît de nefondată ca și atitudinea a- ristocratică a unor profesioniști ai căror consumatori ipotetici se situează în- tr-un viitor incert.Am atins astfel problema situării în contemporaneitate — acută dar și simplă. Acută pentru că sîn- tem datori față de societate și față de conștiința noastră artistică să răspundem înaltelor comandamente ale actualității (nu este oare artistul oglinda epocii sale ?), publicul aștep- tînd o viziune (clacă nu o rezolvare) sensibilă a problemelor care îl frămîntă ; simplă (în teorie) întrucît artistul este un produs al mediului social din care provine; un reflex al vremii lui. Or, modalitatea de exprimare a creatorului nu poate fi decît pe măsura conținutului pe care îl are în vedere, la nivelul științei componistice actuale. Din impunătorul arsenal al limbajului contemporan, compozitorul inteligent va alege doar acele mijloace care se potrivesc profilului său creator, temei alese.

genului respectiv. Bineînțeles că se pot compune multe lucrări care frapează prin insolitul tratării sonore, dar și atunci trebuie stabilit dacă există concordantă între intenția de fond și gradul de expresivitate realizat — și, mai ales, dacă răspunde cerințelor de receptivitate. Și reversul medaliei, nu orice muzică, scrisă într-un stil nedefinit, trebuie încadrată printre rezultatele preocupărilor de abordare, sub unghi contemporan, a aspectelor actualității. Facilitatea, lipsa de consistență, gratuitul nu trebuie să-și găsească adăpost la umbra ideii de accesibilitate, după cum ceea ce nu găsește ecou în ascultător nu poate fi considerat, ipso facto, ca expresie superioară — căci, repetăm, nu tot ce nu poate fi înțeles are valoare. Remarca de bun simt este în fond că adevăratele capodopere s-au impus, în majoritate. încă de la prima audiție, atît în rîndurile muzicienilor cît și în cele ale publicului. Pe acestea Ie așteptăm și le salutăm atunci cînd se ivesc, cu bucurie și satisfacție.
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asaltează și cuspre a expri- ceea ce gîn-

întrebă- puneam propune dăruirea

de plante vrea i pu- îm-

a ceea ce are va- generală, care au la început drept subiectivi bîntuitifoa'rte convins,
bătaie de cap Ce oameni, în loc să-și ce au de fă-

îneîntă, tocmai că lucrurile și le

VICIOS...
o găsim la

DE 80000 LEI

ce în ce mal

au nota lor distinctă : mimare de rubrici completate muncă, revenirea în același „la mai bine" I), permanen-

„credulul", „candidul" Rogo- ascultare. El, om la 24 de ani, făcută" (cum ne-a spus), se valuri (dacă nu cumva le-o fi el...).

Oameni care colindă țara de la un capăt la altul; înșiră zeci de servicii; schimbă și pierd calificări sau nu reușesc să dobîndească vreuna... S-a vorbit uneori despre ei ca despre niște... damnați romantici — veșnic neastîmpărați, cu o mobilitate exagerată, atinși de morbul eternei rătăciri. Gata oricînd „să ia viața de la capăt". S-a vorbit despre ei ca despre firi instabile — dornice să schimbe atmosfera, să varieze decorul.De fapt, mobilul deselor schimbări (de zonă a țării, oraș, loc de muncă, domeniu de activitate, calificare etc.) este unul mult mai simplu, foarte „terestru" : dorința de a cîștiga ceva mai bine — zio ei — și, în special — adăugăm noi — mai ușor : goana după un loc de muncă unde ordinea să nu fie „cuvînt de ordine", unde șefii să fie mai „buni", unde cîștigurile să fie împărțite de-a valma între chiulangii și harnici.Plimbăreții mărul foarte în cartea de loc (deci nu tul eșec....Nicolae Rogoveanu — muncitor în portul Constanța. La cei 24 de ani ai săi, ă plecat și a revenit în port nici mai mult nici mai puțin decît de șase ori ICauze ? Iată ce ne spune : o dată un șef de echipă ponta incorect. Au apărut divergențe : „mi-am luat jucăriile și-am .plecat". Altă dată — nu i s-a aprobat ; p cerere de trecere dintr-o echipă în alta : „rămîneți sănătoși 1“ Altă dată nu a vrut să respecte regulile de protecție a muncii. Apoi... Mai poți să știi ? Pînă la urmă, recunoaște : nici un alt motiv. De vină este... anturajul. Un anturaj „nenorocit" care îl convinge mereu să părăsească portul, să părăsească orașul, să-si părăsească familia. Și veanu îi dă„cu armata Iasă dus de stîrnit chiar— Ți-a fost vreodată într-adevăr mai ușor ? Ai cîștigat mai bine ?— Da’ de unde. La București, de exemplu, am lucrat la un siloz și am cîștigat 800, de lei în două luni. Acolo pretențiile erau foarte mari. Plăteai orice pagubă I.— Și ce e rău în asta ? Dacă munceai 1 bine... H— Ei, dar chiar așa I...Chiar așa 1 Deci, pe muncă este supărat eroul nostru. Bănuiam ; însă o confirmare nu strică.Aflăm de la Nicolae Rogoveanu că este tatăl unui copil de un an și că așteaptă țin al doilea. Soția sa — salariată — muncește neobosit pentru a duce singură greutățile unei familii în care principala povară o reprezintă el, bărbatul. între cei doi există conflicte permanente, femeia luptînd cu strania sa condiție de „văduvă cu soț în viață", trăgîndu-1 — pe bună dreptate, recunoaște și el — la răspundere, chemîndu-1 la ordine.Desigur, compunîndu-și o poveste cît mai convingătoare, din care mai ales ceilalți ies vinovați, fiecare dintre plimbăreți exagerează. Adevăratul diagnostic în asemenea cazuri este refuzul efortului de încadrare în disciplina muncii, strălucirea de tinichea a unor false miraje. Desigur, partea de vină a fiecăruia dintre acești certați cu munca este cu mult mai mare decît vor ei s-o recunoască. Dai e tot atît de adevărat că în lipsa unei atitudini ferme a colectivului de- muncă influența „prietenilor", a „găștii" este considerabilă. Adesea plimbăreții pleacă în grup — grup de prieteni, grup de consăteni și chiar grup de muncă. La Galați ni s-a vorbit de o întreagă echipă — cea a dulgherului Hor- neț Gheorghe, care într-o zi a dispărut de pe șantier, pentru ca să se reîntoarcă după o lună. își încercaseră oan'ienii norocul pe un șantier din Pitești l Ni s-a vorbit, de asemenea, a lui Nicolae numai pentru me și tante drepturi tr-unul și același loc de muncă.Obiectiv vorbind, categoria lor ridică probleme serioase, prin consecințele instabilității producției ci și prin influența ceastă lipsă de constanță, de perseverență, o are asupra propriei lor condiții materiale, profesionale și sociale, asupra vieții lor personale. întrebarea mai gravă care se pune este cea legată de măsura în care cei în cauză sînt conștienți de aceasta. Cîți înțeleg că drumul spre „mai bine" e cu totul altul : perseverența, depășirea obstacolelor, dobindirea unei calificări superioare, atașamentul față de un colectiv de muncă, completarea studiilor ?Cu ani în urmă, la „Grivița Roșie", o dată cu reprofilarea uzinei s-a creat o situație specială : a apărut un excedent de muncitori calificați în meserii ce nu se mai relevau utile în cadrul noilor atelie- beneficiau de posibilități de

data de 1 noiembrie 1968 întreprinderile textile-Galați. De cîtva timp omul nostru lucrează aici în cadrul filaturii B 2. Pentru cîtă vreme ?Stan Constantin este un exemplu tipio de ceea ce în limbaj curent se numește „plimbăreț". Sînt locuri de muncă în care a stat... 7 zile... 8 zile... 3 luni. Se pare că i-a plăcut cel mai mult la „Administrația Fluvială a Dunării" — unde a stat un an și 22 de zile.Blond, cu ochii albaștri, arătînd mai tînăr decît este.’ Prietenos, deschis. începe discufia cu vorbe învăluitoare, cu ocolișuri lungi și abile, printr-o... declarație de a- tașament față de locul său de muncă, întreprinderile textile Galați (fie vorba între noi, nici aici nu e pentru prima oară I)— Mi-a plăcut să lucrez la I.T.G. 1 — este primul lucru pe care ni-1 spune. Și-aduce apoi aminte că a lucrat numai 8 zile, și adaugă drept suprem argument: „Soția mea lucrează la Filatură de 14 ani". Da, soția. Omul nostru însă, pînă la 32 de ani ai lui, nu a reușit să totalizeze mai mult de trei ani, trei luni și trei zile de muncă!încep apoi, înduioșătoarele circumstanța atenuante :1) anturajul, care îl determină să meargă Ia pescuit, „la Pisica". (Apar și mustrările de rigoare: „Nu m-am ales cu nimic. Prindeam peștele, beam banii I"). Dar și...2) reproșurile aduse colectivului: „N-am fost ajutat de nimeni. Nimeni nu m-a sprijinit, nimeni nu mi-a dat nici o importanță 1“— Adică ?— Să-mi zică și mie „Foarte bine, tovarășul Stan 1“— Dar ce făceai dumneata și nu erai încurajat ?Rămîne pe gînduri. Apoi :— Păi, uite, nu se prea găseau lăzi, eu umblam prin secție și le găseam. Reparam cîte una ruptă...Ingrat colectiv de muncă 1 Nu-l lăuda pentru munca depusă în contul salariului IPortretul de mai sus relevă, de fapt, o altă cauză a instabilității : lenea. Stan Constantin este însurat de șapte ani. El are o nevastă care — de paisprezece ani, zi de zi, face drumul dintre filatură și casă și căreia — nu am nici o îndoială — nu îi este deloc ușor să-și crească singură co- .. ,pilul. Chiar dacă soțul ei o .asigură — ca și pe noi — că ține „foarte mult" la copil. Și chiar dacă în vorbe calde, învăluitoare, soțul ei se căiește. Căința — într-o asemenea situație — nu face decît să tulbure și mai mult apele în care „se pescuiește".
★Simțindu-ne răspunzători de destinul fiecăruia dintre cei cu care muncim cot la cot, să încercăm să suplinim prin eforturile noastre educative lipsurile existente în atitudinea plimbăreților față de muncă, față de răspunderile sociale elementare. Este o problemă pe care trebuie să și-o pună deopotrivă conducerile întreprinderilor, organizațiile de partid, U.T.C. și sindicale, serviciile de personal, colectivele de muncă; fiindcă plimbărețul afectează calitatea producției, coeziunea echipei de lucru, climatul locului de muncă. Avem de-a face cu o diminuare — uneori pînă la absență — a simțului de răspundere : față de destinul său, față de al celor ce-1 înconjoară, față de societate. Firește, în raport cu milioanele de oameni ai muncii atașați uzinei, instituției, cu un profund simț de răspundere față de locul lor de muncă — „plimbăreții" reprezintă un procent insignifiant. Să nu uităm însă că acest „zero virgulă atît la sută" reprezintă oameni ; oameni pentru care trebuie să fim mai responsabili decît sînt ei cu ei înșiși.

Natalia STANCU

Iată replica pe care am auzit-o de curînd rostită de către un șef de serviciu la o întreprindere de gospodărie orășenească : „Nu pot, tovarășe — îmi spunea el convins — eu am plan, nu pot să mă iau așa, după orișicare și să mă aplec la părerea oricui!".Mi-au sunat cam straniu aceste cuvinte, dar mi-am zis că ele erau spuse la o anumită supărare cînd, uitînd de rațiune, omul nu mai avea resurse să asculte în dreapta și-n stînga. Justificarea acestei neputințe o puteți afla în propriu-i raționament pe care stiloul meu nu a făcut decît să-1 pună între ghilimele :„Păi, vine la mine unul șl altul, fiecare cu ce-i trăznește prin cap. Unul strînge de douăzeci ani tot felul de i exotice și acuma un colt în grădina blică. Altul îmi tot .... pinge de vreun an de pentru bălți Eu în în vezi
zile proiectul transformarea unei în bază sportivă, am cifre aprobate privința... am... Și, loc să m-ajut cu ei, și dumneata... Ce le-o fi trebuind în plus ? dom’le ! vadă de cut!...“Era ichiar intrigat, șl sînt sigur că nu a priceput întrebarea mea :— Dar ce au de făcut ?— Păi au de făcut plan, aii de făcut lucruri prevăzute...— Și, nu le fac ?— Ba le fac, dar tot timpul mă altele...De fapt, ma corect deam. întrebarea mea ar

revin ;
de o altă echipă, Gheorghe, „plimbăreață" o săptămînă. Dispar o vre- timp în care pierd impor- legate de continuitatea în-plimbăieți- Nu numai lor asupra pe care a-

te. Eitransfer, create conform legislației muncii. Dar șamentuldustrial față de meseria sa, față de locul său de muncă, față de colectiv — foarte mulți au preferat să se califice în altă meserie doar pentru a rămîne pe loc. Cîți dintre plimbăreți ar putea măcar înțelege acest lucru ? Sau cum i-ar putea înțelege ei pe cei care spun cu îndreptățită mîndrie: „Noi am făcut Bicazul, noi am făcut Sadu și Argeșul, azi facem Lotrul ; de cincisprezece ani nu ne-am despărțit..." ?Plimbăreții au alte „probleme"...„Policolor", „Administrația Fluvială a Dunării", „Industria sîrmei", „I.I.S. Bra- teș", l.T.S. 11 Iunie", „IRTA", „Combus- tibilul-Galați", — cîteva din locurile de muncă prin care a trecut Stan Constantin; O aflăm din cartea de muncă pe care la

— semnificativ pentru adînc al muncitorului. ata- in-

de 
de 
la 

un

fi trebuit completată : „De ce... cu altele ? Aceste inițiative, rod al unor preocupări și pasiuni autentice sînt o treabă strict subiectivă și extrasocia- lă ? Care este valoarea lor în contextul activităților cotidiene î“.Să ne amintim istoria spectaculoasă ■ a marilor

Faptul mai degrabă ne amuză sau ne deranjează decît ne datorită împrejurării forțează ‘ .scoate din matca lor obișnuită. Aș rememora (din vechea literatură ce evoca conformismul burghez) tipul colegului de școală a cărui pasiune deosebită

uitind că indicația principală pe care i-o dă socialismul este punerea în valoare a capacității creatoare.Ca răspuns la rile pe care le mai înainte, aș să ne gîndim lacelor ce-au pus piatra de temelie a unor opere fără

mante edilitare ; mă gîn- desc la impresionantul muzeu arheologic constăn- țean care, la început, și-a pornit existenta din generoasa înțelegere a unei pasiuni; mă gîndesc la atîtea invenții și inovații care au intrat astăzi în beneficiul industriei noastre, ca roade ale acelei
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Invenții; e o galerie de pasiuni înrobitoare și biruitoare care au adus progresul omenirii. Să ne a- mintim biografiile marilor personalități ale lumii — oameni cu o mare intuiție loare părut niștede propria lor pasiune.Este drept, atunci cînd nu mai privim lucrurile în perspectiva istoriei, ci reduse la unghiul existentei contemporane, înclinăm uneori a considera pasiunea în faza ei inițială. atunci cînd nu a dat încă roade evidente, drept treaba personală a unui individ, „marota"

constituia obiectul glume- . lor celorlalți, colegul de serviciu care avea și preocupări personale, în afara rutinei profesionale, constituind subiectul multor comedii cu final drama-, tic sau melodramatic, personajul creator neînțeles. Tarele acestei optici n-au dispărut din mentalitatea cîte unuia ; ele s-au grefat în conștiința birocratului corect și conformist (precum cel schițat la începutul acestor rînduri) sau a comodului care-și vede datoria făcută numai prin îndeplinirea unor „indicații".

de care nu ne imaginăm societatea noastră modernă : Asachi sau Gheorghe Lazăr, ctitori ai învăță- mîntului ; Racoviță sau Parhon, părinți ai unor noi științe, Millo în teatru, Vlaicu în aviație, Pîrvan în arheologie. Arp spicuit doar cîteva nume ; suficiente .însă pentru a ne face să medităm la valoarea socială a acestor pasiuni devenite patrimoniu național.în contemporaneitate, mă gîndesc la acele orașe ale tării noastre care, datorită unor gospodari dinamici au realizat perfor-

metode splendide de stimulare a inițiativei creatoare cînd. dezbătîndu-se cifrele de plan, colectivele uzinelor aduc inspirate propuneri de realizare a lor.Există, verificată de practică, o nebănuită e- nergie a pasiunilor creatoare și numai funcționarul conformist (care, de fapt, are și el o „pasiune" : în a ține lucrurile pe loc) nu-i poate înțelege valoarea. Iar respectul pentru pasiunile creatoare ale fiecărui individ devine o trăsătură dominantă a civilizației noastre, a lucidității și raționalismului ei. în ultimă instanță a democratismu-

lui profund care dă personalității fiecăruia posibilitatea să se manifeste și pune în valoare personalitatea fiecăruia. A infringe sau a împiedica asemenea pasiuni echivalează astfel, astăzi, cu tributele unui delict, tocmai de aici, poate, încrederea deosebită sine însuși pe care o capătă fiecare membru al societății noastre.Cunosc un oraș în cîm- pia Bărăganului. E neînsemnat încă. Dar îmi a- mintesc de-o vorbă plină de căldură rostită anul trecut de către edilii lui : „Fotografiați-1 cît mai repede cum arată ; nu-l veți mai recunoaște !“. Erau rostite cu atîta convingere aceste cuvinte îneît, de cîte ori trec de atunci prin acest oraș, eu îl și văd cum va arăta — fruct al modernului și civilizației. Cunosc un apreciat om de știință care visează un mare parc zoologic pe litoralul românesc. Și, fiindcă mi-am dat seama de argumentele logice ale .acestei pasiuni, convingerea mea că ideea va reuși este nu mai puțin fondată decît a celui care a lansat-o și care mai are de înfruntat neînțelegeri. Cunosc pasiunea pentru livezi a unui președinte de cooperativă agricolă care, sigur, va realiza lucruri mari pentru că spiritul practic al țăranului nostru nu se dezminte. Cunosc...Iată de ce. din climatul nostru social, atît de fertil pentru toate ideile creatoare, trebuie smulse buruienile păgubitoare ale unor practici birocratice care încearcă să usuce seva pasiunilor. Inițiativelor înnoitoare.

IUBIRE
într-o librărie, lîngă un stand cu „noutăți". Un cetățean răsfoiește cu mișcări studiate o carte. Citește un rînd. meditează, scoate o exclamație, se uită la cei din jur. mai stăruitor la o cumpărătoare care-i a- runcă priviri admirative. Deodată, ea i se adresează :— Văd că sînteți cunoscător. zAș putea să aflu ultimele noutăți pe care nu le-ați găsit aici ?— O ingenuă — își zise el, fă- cînd cunoștință cu Viorica Tîrnovan, despre care află imediat că este gestionară la o librărie.Pentru el o ingenuă era tot ur.a cu o victimă de pe urma căreia putea să profite. Instinctul de profesionist nu dădea greș nici de data aceasta. Viorica Tîrnovan era. în acea perioadă, o ingenuă. Respectabilul „domn", pe numele său Dumitru Cobzariu (nu e vina noastră dacă hazardul face uneori glume nesărate !) a început să acționeze chiar din primul moment, etalîn- du-și cu dibăcie calitățile de seducător. N-avea timp de pierdut.După două-trei vizite, farsorul a abordat chestiuni mai delicate pentru victimă, dar practice și urgente pentru el. Banii ! Cum să obțină banii cu care se cumpără haine de la „Romarta", cu care se petrece în baruri de lux pînă dimineața, cu care se fac excursii în cele mai vestite locuri de agrement, cu care se achiziționează chiar și o mașină — miraculoșii bani cu care se trăiește fără muncă, în Drept pentru care a se destăinuie : cum că lume", „că-i un neînțeles1 s-o înduioșeze și să-și atingă mai repede scopul, „că este suferind și nu poate munci, că numai el cît de greu o duce". Fire slabă, presionabilă. Viorica a acceptat meala. A început să o frămînte dul cum să-l ajute, cum să-1 scoată din impas, să-i dovedească afecțiunea ei sinceră, fără să-1 jignească. Să-l jignească !...Cobzariu știa ce se petrece în sufletul ei și îi alimenta cum putea mai bine simțămintele de duioșie, de milă, de compasiune, pe care i le trezise. Si aștepta. Aștepta cu nerăbdare. „Darul", primul ..dar", nu putea să mai întîrzie mult. într-adevăr, după o zbuciumată deliberare Viorica și-a luat inima-n dinți și, cu riscul de a-și „jigni" iubitul, i-a propus sprijinul ei material. El a jucat cu virtuozitate scena „demnității vexate", rolul nobilului scăpătat care refuză o ofertă atît de... terestră. Un singur lucru nu-i putea refuza : dragostea. Și pentru a-i dovedi cît de mult îl impresionează sentimentele1 ei, a acceptat. într-un moment de mărinimie, sacrilegiul: i-a permis să-1 ajute! I se plătea masa, chiria, întreținerea, 1 se cumpăra lenjerie, era invitat la restaurant. i se aduceau acasă fructe si dulciuri, i se dădeau bani de buzunar... Cobzariu prospera văzînd cu ochii, iar tînăra femeie se ofilea la fel de repede. I se topea salariu- după salariu, i se topiseră toate eco-

unui act antisocial, merită cu prisosință oprobriul opiniei publice, pedeapsa dreaptă a legii.Cît privește profilul moral al seducătorului, nimic nu-l poate descrie mai bine decît mărturiile aflate în dosar : „Dumitru Cobzariu, zis Niki, spunea că e mare inspector, că nu-și lasă adresa oricui, pentru că e secretă"; „S-a prezentat mamei mele drept o persoană marcantă, care călătorește peste hotare..."; „Se intitula drept inginer" ; „Pretindea să i ne adresăm cu «domnule profesor»..." (mai multe cunoștințe).Deci, un escroc sadea, un impostor. Se dădea drept altul decît era în realitate, cu scopul vădit de a face impresie și de a exploata la maximum naivitatea acelora care cădeau în pîn- za țesută cu dibăcia și migala unui păianjen. De la o vreme însă, oamenii îl persiflau, îi puneau la îndoială titlurile, cereau dovezi, îi recomandau „să caute pe alții". Naivii „picau" tot mai anevoios și „marcanta" persoană o ducea și ea din ce în ce mai greu. Ce era de făcut ? Să muncească tocmai el, „profesorul", „inginerul", „inspectorul" ?... Și atunci în calea lui a apărut o credulă responsabilă de librărie.Trei ani Ia rînd Cobzariu și-a petrecut concediul în cele mai elegante stațiuni de odihnă ale tării. Nu cu ea, evident. Ea îi trimitea pachete, grele de 10—15 kg, cu fructe, cu delicatese, și bani de cheltuială. îi trimitea si Cobzariu... scrisori. Scrisori, bineînțeles, pasionale. Spicuim îți port în suflet numai sentimente mari" ; „aș dori ca această prietenie care s-a născut din senin, să se cimenteze" ; „te aștept cu dor la mine" (după cum se vede, hîrtia nu roșește — n.n.). Și altele mai puțin lirice : „nu aș putea să exprim prin cuvinte sentimentele ce le-am încercat la primirea pachetului..."; „m-am deșelat cărînd pachetul...".Escrocul și-a încheiat cariera la tribunal, fiind condamnat pentru instigare la infracțiune cu aceeași severitate cu care a fost pedepsită și delapidatoarea. O pedeapsă binemeritată pentru cel ce a făcut din impostură sentimentală un instrument al furtului.Și în alte cazuri de delapidare e- xistă „omul din umbră", autorul moral pe care legea îl consideră a- deseori la' fel de vinovat ca și pe autorul fizic al infracțiunii. Acești autori din umbră nu pot rămîne nepedepsiți întrucît nu se poate despărți gîndul de faptă, intenția de instrumentul realizării ei. Dar acești indivizi n-au Unde și cum fermă a celorîntr-adevăr. tr-un anturajinfluentă a unui ins corupt, comportamentul său suferă tulburări care în mod normal nu pot să nu atragă atenția colegilor, tovarășilor de muncă. O mînă întinsă la timp, o invitație la luciditate și demnitate pot împiedica de cele mal multe ori căderea pe treptele degradării, comiterea unor acte antisociale.

Ce contează tu ai gestiune... te împrumuți de acolo... te descurci într-un fel... Să nu vorbim despre lucruri atît de prozaice...Conștient, cu premeditare, i-a inoculat cu perfidie ideea necinstei, care a transformat-o pe Viorica Tîrnovan într-o hoață, într-o delapidatoare — subliniază Ion Ungureanu, șef de secție la Procuratura municipiului București.Lovitura de grație a dat-o Cobzariu cînd i-a pretins Vioricăi, pentru un prieten aflat într-o încurcătură financiară, suma de 4 000 lei. Cu zîmbetul pe buze, în semn de îngăduință și înțelegere, gestionara care pierduse definitiv controlul asupra actelor sale, i-a dat și acești bani, ridicînd minusul din gestiune la respectabila cifră de 80 000 lei ! Cu „împrumutul", întreținutul și-a completat suma necesară cumpărării unui „Fiat 850“. Cerșetorul care pînă mai ieri implora milă victimei sale, căreia îi luase în numerar nu mai puțin de 30 500 lei, devenise peste noapte un domn cu mașină la scară ! Și pentru a-și pune turismul la adăpost de orice surpriză neplăcută, Dumitru Cobzariu a scris o procură, ce n-a fost însă autentificată. în favoarea concubinei sale/!) Ecaterina Prodan, de existența căreia Viorica Tîrnovan habar...Pînă aici întîmplarea sia că e scoasă dintr-un tin, dintr-o melodramă stîrni unora compasiune, bete ironice, comentarii dictoriu... în realitate însă acest caz reflecta nu numai un act de violență împotriva unor firești simțăminte omenești. El ridică la suprafață, pune sub ochii opiniei publice mentalități reprobabile care-i împing pe unii indivizi la fapte dintre cele mai josnice.Viorica Tîrnovan, gestionara unei librării din Capitală, este și rămîne o delapidatoare. I se poate scuza actul comis ? Fără îndoială că nu. în mod obișnuit acceptăm, desigur, că naivitatea, credulitatea fac parte din șirul defectelor posibile ale ființei umane, și înțelegem că, în complicatul univers atari slăbiciuni riențe de viață sau mari drame ; poate îngădui ciuni să se transforme în fapte reprobabile. ca defectul intim al unui om să devină act de violență împotriva celor din jur, împotriva codului etic al tuturor, împotriva legilor societății ? „Eroina" acestei istorii nu s-a respectat pe sine, pe cei din jur, nu a respectat normele elementare ale probității profesionale. Nu s-a mulțumit cu ceea ce putea oferi din salariul și economiile sale, și a trecut, cu bună știință, la frustrarea avutului obștesc. O femeie în toată firea, care cade pradă unei pasiuni oarbe. devenind subit incapabilă să-și 1 controleze faptele, împin- gînd slăbiciunea pînă la comiterea

nomiile, făcea fată din greu situației— Nu mai am bani!— Bani ! Ce vulgar ! banii ?... Oricum, însă...te împrumuți
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câde

Portret satiric
de Teodor MAZILU

cînd 
delict

puțin con- 
cu atît e

pe care el le comite u- 
fără nici o remușcare. 
convingerea că viciul o 
ce e practicat de el se

asa
o duc intr-o beție
s-a propus ră nu 

peste măsură '— a.

Nefericitul salvator
Individul ar părea la prima 

impresie un om dintr-o bu
cată, o ființă aleasă: el nu 
vrea, nici mai mult, nici mai 
puțin, decît să salveze ome
nirea. Cam ăsta ar fi planul 
lui de muncă pe anul în curs. 
Vrea să-si salveze colegii 
la mediocritate, colegele 
la frivolitate, rudele de 
superficialitate — oricum 
program măreț și de lungă 
durată. Nici nu sînt atîti pă
cătoși pe cîtă putere de sal
vare are dînsul. El vrea să 
salveze omenirea, dar pe el 
nu vrea să se salveze; vrea 
să scoată pe alții din ..mocir
lă". iar pe el se lasă acolo 
ca să putem distinge oricînd 
zîmbetul lui măreț și supe
rior.

Nu se gîndește să se salveze 
pe el fiindcă pe el se soco
tește salvat, deasupra simpli
lor muritori. De multă vr«- 

ani în urmă. într-o 
la Sinaia a hotărît, 

ce sorbea cu plăcere 
de bere, că el este 

perfect, absolut ire-

me, cu 
braserie 
în timp 
o halbă 
absolut 
proșabil, absolut integru. O 
dată convins de perfecțiunea 
lui etică și profesională. s-a 
apucat de treabă. Ce înseam
nă să te apuci 
tr-o asemenea 
Adică a bătut 
masă chiar în 
din Sinaia și de atunci 
mai renunțat la acest 
mos obicei. De cîte ori 
prilejul

de treabă în- 
împrejurare ? 

cu pumnul în 
sala braseriei 

n-a 
fru- 
are 

și prilejuri sînt 
destule — bate cu vn.mnul în 
masă. El a hotărît că e per
fect. așa cum alți oameni ho
tărăsc că sînt inteliaenti: to- 
b>’ e să te hotărăști

Haosul din viața lui perso
nală nu-l deranjează. în 
schimb spumegă de mânie cînd 
e vorba de haosul colegului 
de birou. Condamnă la alții, 
cu o ură sfîntă, exact fap
tele 
sor. 
Are 
dată

tnnobilează și devine, numai 
din această simplă cauză, vir
tute. Frumoasă logică ! Ceea 
ce fac alții e imoral, fiindcă 
sînt alții, ceea ce face el 
moral, fiindcă 
totul altceva.

Socotindu-se 
nu se omoară 
toate astea — — își primește leafa cu con
știința datoriei împlinite. El 
fură banii statului, dar se sim
te în acele clipe ca un copil 
care ajută unei bătrîne să 
treacă strada... Duce, cu con
știința unui sfînt, o viată de 
parazit... Tună si fulgeră, vrea 
să-i convingă oe oameni de 
noblețea muncii, adică exact 
de ceea ce el crede mal au

e
e el si el e cu

un om perfect cu munca... Cu 
aici e lovitura

țin. Cu cît e mal 
vins de-un lucru, 
mai drastic cu semenii. Ipo
crizia 
fraze 
numai 
grant 
convingere.
rul în mână 
alcoolismul.
rul de la gură îi smulgi, im
plicit. si anti-alcoolismul. Cînd îsi ia concedii prelungite pen
tru tot felul de boli imagi
nare critică trîndăvia de se 
zguduie pereții.

Plăcerea lui cea mare — 
duvă iocul de table. c.a să 
respectăm ierarhia exactă, e 
să se îngrijoreze de soarta al
tora... E îngrijorat că X bea. 
că Y fumează, că V nu mai 
citește o carte, că W și-a ce
rut transferul : o duce asa în
tr-o îngrijorare veșnică 
cum alții 
veșnică.

Cînd i mai -bea ridicat ochii, cuprins într-a- 
devăr de-o sublimă neliniște.

— Da. Săracul de X bea de 
stinge. O să-și ruineze sănă
tatea... Am să-l conving 
nu mai bea. Am 
vez...

îl ajută să găsească 
patetice. Curios e 

e prins în fla- 
are putere 

Numai cu paha- 
poate să combată 
Dacă îi iei paha-

„stil mare", început să i „e singur pe i“ și. ca
n-avea.lasă impre- roman ief- care poate altora zîm- în contra-

știe im- mo- gîn-

al sentimentelor, pot duce la expe- dureroase, la mici personale. Dar cine ca asemenea slăbi-
să

să-l sal

l-a salvat, 
individul 

asemenea

Intr-adevăr, pe X 
nu mai bea. dar 
nostru mîndru de-o 
performantă, încîntat de acest
triumf al rațiunii, de atunci 
bea pînă cade sub masă. Cînd 
se trezește din beție e mah
mur. dar așa mahmur cum e. 
tare ar m.ai salva un om din 
ghearele alcoolismului.

trăit pe altă planetă, s-a manifestat opinia din jur ?cînd un om intră în- dubios ori în zona de

Dumitru MINCULESCU
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mod particular aces-

știința despre îu-

metode de microira- Cea mai simplă, ar fi „mi-

Dr. Gerard SIMONNETsetul laboratorului de . radiobiologie al Institutului național de științe și tehnici nucleăre Saclay— Franța
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O caia c t eristică a dezvoltării științei con t e mp o -
rane este apariția, la confluența dintre discipli-

care, prin transfer de idei și de tehnici, abordează
sub un unghi inedit, fie domenii de cercetare mai
vechi, considerate prin prisma unei specializări

de ani, este radiobiologia
ținența radiațiilor penetrante asupra a tot ce este
viu, de la cele mai simple organisme pînă ia om.
Este una din disciplinele prin care radio-activita-
tea — acest, fenomen atît de temut, atît de nociv
vieții — e pusă în serviciul științei, în serviciul
Vieții.

rezultate deosebite se datorează utilizării unui im
portant potențial științific și tehnic de către radio-
biologi — printre care întîlnim medici și chimiști
fizicieni și biologi, geneticieni și ingineri. Unii ANCHETA INTERNAȚIONALA A
mele de actualitate ale radiobiologiei.

S-a născut un

Liege — Belgia

«te. razeunor radiații cosmice deosebit

continuă interreac-
unei celule si

radiațiilor a consti- de timp un subiect
biologi o serie în care diferite se sta-

în condițiile expe- sau chimistul utili-

dintre ei ne relatează, mai jos, despre prttble-

Obținerea, înlr-un răstimp relativ scurt, a unor

accentuate, fie probleme noi, ridicate de însuși

nele „clasice", a unor noi ramuri ale cunoașterii

Reactorii atomici nu servesc doar la dezlănțuirea și aservirea unor uriașe energii, iradiațiile produse îngăduie realizarea unor experiențe valoroase și pentru agricultură : obținerea — prin mutațiile provocate de forța razelor penelranfe în semințe — de noi specii ale unor plante

chimică, prin procedee ase- urmărește, dimpotrivă, creș-

pacientului îna-ar con

Dr. J. L. HOUBENlaboratorul de radiobiologie Universității din

progresul științelor. O asemenea „știință de gra
niță", care s-a dezvoltat îndeosebi în ultimii 15—20

RADI O A C TI VI TA. TEA

mu instrument 
al cunoașterii: 
radiobiologia

încăSco- elu-

«

1

«

<<

Contactul cu descoperirile din domeniul energiei nucleare a fost deosebit de fecund pentru disciplinele biologice. Folosirea izotopilor radioactivi in cercetarea științifică ne-a permis, de pildă, să studiem o multitudine de fenomene înainte inaccesibile. Datorită proprietății lor de a-și semnala prezența — prin radiații — acești izotopi pot fi detectați pînă și în concentrații extrem de mici, oriunde ar pătrunde în organism ;, pot fi urmăriți pe tot drumul parcurs, și în toate transformările la care participă. Se poate determina astfel repartiția în organism a unor substanțe și viteza cu care sînt asimilate, obținîndu-se date precise asupra metabolismului, mai ales că izotopii radioactivi urmează in organism absolut aceleași căi și participă la aceleași reacții biochimice ca și substanțele analoge, dar lipsite de radioactivitate. Metoda prezintă și avantajul că radioizotopii pot fi utilizați te cantități foarte mici și, ca atare, efectul iradierii interne nu influențează negativ desfășurarea proceselor biologice.Dar radiobiologia a depășit cadrul unei metode de cercetare. Ea s-a conturat astăzi ea o disciplină științifică autonomă, studiind acțiunea radiațiilor nucleare atît asupra organismelor vii (bacterii, ciuperci inferioare, plante, animale), cît și asupra unor substanțe din structura acestora țaminoacizi, acizi nucleici, proteine, enzime etc.). Desigur pentru a se obține modificări observabile, trebuie să se recurgă la doze de radioactivitate 'mai importante decit atunci cînd se utilizează radioizotopii doar în urmărirea unui proces biologic. Dacă in acest din urmă caz este suficient uneori un microcurie, adică o milionime de curie, te radiobiologie se utilizează curent surse de iradiere de cite 100 curie, adică de o mie de milioane de. ori mai mari.La un animal, \ iradierea cu radiații gamma său ,X poate provoca tulburări mai mult sau mai puțin grave, inclusiv moartea. Din păcate nu cunoaștem in tot complexul lor. mecanismele prin care radiațiile își exercită acțiunea, pul radiobiologiei este tocmai de a cida toate aceste aspecte.Dată fiind marea complexitate biologică a animalelor superioare, rezultatele experiențelor sînt foarte greu de interpretat. Acest fapt i-a determinat pe cercetători să recurgă, te faza actuală, la organisme mai simple, cum sînt bacteriile. S-a reușit, astfel, să se arate că, în celula vie — unitatea comuna oricărui organism fie el animal sau vegetal — consecințele cele mai grave apar alunei 'ciad radiațiile lezează materialul genetic al celulei, adică moleculele de acid dezoxi- ribonucleic (ADN). te acest caz, celula își pierde posibilitatea de a se mai diviza normal.Iradiind' celule întregi, sau numai ADN- ul extras din celule s-a putut demonstra că atît într-un caz. cît și în celălalt, radiațiile provoacă modificări chimice ale substanței, cu consecințe dintre cele mai grave. O parte din aceste „leziuni" chimice pot fi reparate spontan de către sistemele biologice din celule. Dacă aceste sisteme lipsesc, atunci celulele respective sint expuse pieirii.De regulă, organismele simple, constituite dintr-o singură celulă (bacterii, alge, unele ciuperci inferioare), sînt mult mai rezistente ia radiații decît organismele evoluate. Doza letală de iradiere pentru manfiferele superioare și om, de exemplu, este în jur de 1001) roentgen, te timp ce pentru bacterii ,ea este de aproximativ 100 000 roentgen. Aceste diferențe de ra- diosensibilitate nu par a fi cauzate de discrepanta dintre posibilitățile diferitelor organisme de reparare a leziunilor ADN. ci de complexitatea organismelor superioare. Deocamdată, nu dispunem de o explicație mai satisfăcătoare. Totuși, radiobiologia a și găsit o serie de aplicații practică : utilizarea radiațiilor te medicină pentru tratamentul tumorilor canceroase, terapia unor hipcrluncții endocrine etc.în alt sector al biologiei aplicate. în agricultura, se desfășoară lucrări experimentale In vederea obținerii, cu ajuto- ,rul radiațiilor a unor varietăți și soiuri noi de plante de cultură ameliorate față de cele inițiale. Industria alimentară beneficiază și ea de aplicații ale radiațiilor nucleare : în unele țări acestea sînt utilizate, deocamdată pe scară nu prea mare — pentru a conserva cereale, cartofi, carne etc., eliminînd conservanții chimici, adeseori neconvenabili sau chiar toxici.Dezvoltarea importantă pe care o cunoaște radiobiologia a determinat orga-
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nizarea, in cadrul Institutului național de științe și tehnici nucleare de la Saclay, a învățămîntului postuniversitar <le specializare în această ramură, absolvit în ultimii ani și de numeroși cercetători din străinătate.
Celula vie este
dezarmată in 
fața efectelor 
iradierii ?
Dr, Danilo PETROVICInstitutul „Ruder Boskovic" Zagreb — Iugoslavia * *

Extinderea aplicațiilor energiei nucleare in multe domenii de activitate — industrie, medicină, agricultură, cercetarea științifică — include și pericolul expunerii oamenilor la iradiere. Pentru a înțelege ce se petrece în organism. în astfel de condiții, trebuie să ne îndreptăm atenția ’ spre unitatea lui elementară — celula.intr-adevăr, omul este alcătuit din bilioane de celule cu funcții și proprietăți diferite, iar orice /schimbare în comportarea lor se reflectă la nivelul întregului organism. Prin iradiere, celulele suferă leziuni, ele își pot pierde, funcțiile sau pot fi chiar distruse, iar organismul sau țesutul construit din aceste celule și dependent de funcțiile lor, va fl în evident pericol.Radiobiologia cercetează modificările produse de iradiere nu numai în celulă,țesut, organism, ci și Ia descendenți. In laboratorul nostru de radiobiologie celulară, ne mărginim la studiul modificărilor celulei vii. Celula reprezintă, de fapt, un sistem foarte complicat, alcătuit dintr-o varietate enormă de molecule, a căror activitate îi dau posibilitatea să preia material din mediul înconjurător, pentru a-1 folosi atît pentru • propria ei creștere, cît și — indirect — pentru a da naștere unor celule-fiice.Una dintre cele mai importante macromolecule din celulă, cu structură bine cunoscută, este acidul dezoxiribonucleic (ADN) ; el determină toate proprietățile celulei și „conduce" întreaga ei activk tate. ADN este o moleculă stabilă, capabilă de replicare, adică de a produce o nouă moleculă de ADN, copia moleculei inițiale. Această nouă moleculă se transmite celulei fiice, care va avea deci a- celeași proprietăți cu celula mamă. ADN are, prin urmare, două funcții importante: una fiziologică, prin care influențează activitatea celorlalte molecule din celule și alta genetică, prin care asigură transmiterea caracterelor ereditare de la celula mamă la celula fiică.

scrutează adîncul

proceselor vitale
SC1NTEII“

Radiațiile cu energii înalte pătrund u- șor în organism și, în drumul lor prin celule. întîlnesc firește molecule vitale, .lezîndu-le. O moleculă lezată își pierde funcția, anumite procese metabolice fiind perturbate, încetinite sau definitiv oprite. Uneori organismul este în stare să ■ înlocuiască el însuși moleculele lezate , și toate procesele își reiau cursul lor obișnuit. Alteori însă, mai ales cinci molecula lezată prezintă importanță biologică, leziunea persistă și progresează. Astfel, ca o urmare a alterării structurii sale, molecula de ADN poate trimite mecanismelor celulare, care fabrică proteinele, „mesaje false". Ca urmare vor apare perturbări și în sinteza unui nou ADN. Consecința imediată este denaturarea sau chiar moartea celulei, iar cînd multe celule sînt afectate în acest fel, suferă întregul organism. Se pune deci problema de a proteja moleculele biologic active împotriva efectelor iradierii, iar, dacă acestea s-au declanșat, de a le opri sau anihila. Cu alte cuvinte, este vorba de prevenirea îmbolnăvirii și vindecarea moleculei de ADN.Se știe astăzi mice, cunoscute radio-protectori, prezente în celulă în timpul iradierii — cel puțin parțial, lezarea provocată de ra- . diatii, ejlplîndu-se cu anumiti produși toxici apăruți în urma iradierii și inacti- vîndu-i. Alti agenți introduși în organism pot influenta pe diferite căi metabolismul celular oprind extinderea leziunii.Cercetarea științifică încearcă in prezent să obțină vindecarea celulelor iradiate prin administrarea de din celule sănătoase. O altă de experimentare este de a Iniei iradiate materialele de voie pentru a-și sintetiza din nou propriul său ADN. Unele experiențe efectuate în laboratorul nostru de la Zagreb demonstrează că celule care au suferit leziuni în urma iradierii pot fi recuperate.

că multe substanțe chi- sub numele de agenți pot preveni — dacă sînt

ADN extras cale în curs se oferi fiecare are rie-

„Pastila 
„coctailul
radio-protector
Dr. Ștefan GRIGORESCUdirector adjunct științific al Centrului de radiobiologie și biologie moleculară — București

Organismele vii posedă o radio-sensi- bilitate diferențiată în funcție de o serie de factori biologici: poziția organismului respectiv pe scara evoluției biologice, anumite stări funcționale normale sau patologice, iar. — în cadrul aceluiași or

ganism — te funcție de organul iradiat, de vîrst?, etc. Astăzi, se știe că un or- ganisrfi este mai radiosensibil în timpul febrei, te cazul unei hiperactivități tiroi- diene sau la vîrsta tînără. Știința a reușit să obțină insă, prin anumite tratamente, creșterea sau scăderea rezistenței față de radiațiile ionizante.în cadrul cercetărilor, un loc important revine radioprotecției și radiosensibiliză- rii chimice, care suscită un viu interes in rîndurile specialiștilor, găsindu-și o elocvență expresie într-un imens material experimental, acumulat în cursul ultimilor 20 de ani. Sistematizarea și analizarea acestui material va duce, prin aprofundarea mecanismelor de acțiune a agenților radioprotectorj și radiosensibi- lizatori. Ia elaborarea și ameliorarea aplicațiilor practice.Cred că este oportun să precizăm că radioprotecția chimică urmărește realizarea unei rezistențe apreciabil crescute a organismului față de radiații, prin injectarea unor substanțe chimice. înainte de iradiere. Aceasta prezintă o utilitate deosebită in cazul iradierilor acute eu doze mari, ce pot surveni în împrejurări foarte variate : do la tratamentul cu radiații al unor boli, pînă la zborurile interplanetare. în cursul cărora astronauții sînt expuși de intense. Pe de altă parte, radiosen- sibilizarca mănătoare, terea radiosensibilității furnizînd un adjuvant prețios în radioterapia tumorilor maligne.Perspectivele pe care le oferă posibilitatea de a dirija după voință radiosensi- bilitatea organismului și țesuturilor sînt mult prea atrăgătoare pentru a nu li se acorda atenția cuvenită. Este ușor de imaginat utilitatea anumitor preparate care. administrate inie de iradierea terapeutică, tribui la distrugerea unei tumori radio- rezisiente în condiții obișnuite și ne- pcrmitînd un tratament radiant eficace. Asemenea substanțe radioșensibilizatoare au fost experimentate pe animale (acidul monoiodacetic, riboflavina, 5-bromdeo- xiuridina etc.) și chiar în clinica umană (de exemplu vitamina Ks). Datorită cercetărilor efectuate te toată lumea, se cunoaște astăzi un mare număr de substanțe chimice susceptibile de .a modifica radiosensibilitatea organismului. Multitudinea acestor substanțe, diferite ca ' structură chimică și acțiune farma- codinamică, a împiedicat deocamdată ela- ’ borarea unei concepții unitare asupra mecanismelor acțiunii lor. Cercetările de pînă acum au abordat studiul acestor mecanisme în sisteme moleculare (mai simple sau mai complicate), în structurile subcelu- lare sau te sisteme celulare, dar în afara organismului întreg. S-a omis astfel' realitatea complexității funcționale a organismelor superioare. Din acest motiv, numeroase rezultate experimentale obținute „in vitro", adică în condiții de experimentare în afara organismului, nu-și mai confirm)! valabilitatea atunci cînd se încearcă aplicarea la animale și la om.te ce privește radioprotecția chimică, amintim că există o serie de substanțe, larg verificate în ultimii 20 de ani, care protejează animalul de unele din efectele nocive ale radiațiilor. Desigur, protecția conferită este valabilă numai între anumite limite ale dozei de radiații administrate. (Cei mai importanți agenți radio-’ protectori, în ceea ce privește eficacitatea lor, sînt 5-hidroxitriptamina, adrenalina, - aminoetilenizotiuoroniul (AET), ciste- amina, cistamina. și ciâteina, care, administrate cu un anumit timp înainte de iradiere, previn moartea animalelor ira-. diate cu doze letale. Lucrările efectuate în, cadrul centrului nostru ne-au demonstrat că principalele substanțe radiopro- tectoarc, administrate animalului de experiență, produc imediat după administrarea lor o serie de modificări fiziologice. intre care inhibarea capacității de termoreglare. inhibarea reflexelor condiționate. modificarea dinamicii și încorporării unor radioizotopi (de sodiu, potasiu, cupru, fier etc.). Aceste modificări nu pot ti străine de mecanismul radioprotectiei chimice.Desigur, lista agenților radioprotectorl este cu mult mai vastă, dar nu toti prezintă importantă practică, fie din cauza eficacității lor relativ reduse, fie din cauza toxicității accentuate. O cale interesantă de ameliorare a rezultatelor obținute, a fost realizarea amestecurilor con- ținînd două sau mai multe substanțe care se completează între ele. mărîndu-și capacitatea radioprotectoare. Cercetarea nu și-a spus încă ultimul cuvînt în realizarea acestor așa-numite „pastile" sau „coctaî- luri" radioprotectoare, dar ele prezintă perspective atrăgătoare în măsura în care va fi precizat mecanismul de acțiune al fiecărei componente.Aș dori să precizez că problema combaterii efectelor patologice ale radiațiilor nu se limitează la profilaxia realizată de radioprotectoriî chimici : ea este mult mai 

vastă și include un complex de măsuri terapeutice, precum și o „tactică terapeutică", în funcție de stadiul evolutiv și de gravitatea bolii de iradiere. Cercetările actuale abordează și probleme legate de . igiena radiațiilor, de iradierea internă și eliminarea radioizotopilor, introduși în organism pe diverse căi, de iradierea profesională, precum și de celelalte numeroase aspecte ale radiobiologiei. (*
Un bisturiu de o 
finețe inimagi
nabilă: micro
fascicolul

Prof. dr.
Hellmut GLUBRECHTdirector al Institutului de radiobiologie al Universității Tehnice din Hanovra. — R.F.G. .........

•' l ' A 'te ultimul fundamentală Funcționarea clar a Ii un moleculare, obscure te biologia celulei gia este un instrument de elucidarea lor.Pentru a studia reacțiile ____  ______ale structurilor sale componente — așa- numitele „organite celulare" — trebuie să Ie influențăm într-un fel oarecare, adică să producem în minuscula celulă reacții noi, încă necunoscute. Aceasta se poate realiza fie pe cale chimică, fie prin iradiere.Reacția unei celule la iradiere presupune în fond aplicarea unei cantități infime de energie. Dacă s-ar calcula, în unități de energie calorică, energia cuprinsă intr-o doză de radiații fatală pentru om, s-ar constata că ea reprezintă mai puțin decît energia calorică a unei înghițituri de cafea fierbinte. Explicația acestei neobișnuite sensibilități la radiații a organismelor vii indică existența în celulă a .unor molecule foarte sensibile, modificabile prin iradiere, care joacă un rol fundamental în procesele vitale.Este greu de stabilit rolul fiecărei molecule în parte, dacă se iradiază celula întreagă, căci în acest caz sînt supuse simultan iradierii cele mai diverse organite ale celulei: nucleul celular cu cromozomii, nucleolul din nucleu, ca și întreaga protoplasma, cu diferitele ei componente — mitocondrii, ribosomi, lyso- somi, microsomi etc. S'-a vădit deci necesitatea punerii la punct a unor metode de iradiere selectivă a diferitelor regiuni celulare. N-a fost o sarcină, prea ușoară. Celula — așa cum se vede ea la microscop.— are o suprafață de 1/100—1/1000 dintr-un mm2, nucleul ocupînd aproximativ 0,1—0,5 din această suprafață ; nucle- olii și cromozomii intranucleari sînt si mai mici. Totuși, pentru a veni în ajuto- rul_ biologilor, fizicienii au reușit să obțină fascicole de radiații al căror diametru nu depășește eîțiva microni (1 micron = 1/1000 mm) sau este chiar mai mic de un micron. Cu asemenea microfasci- eole s-au putut iradia selectiv pînă și porțiuni ale cromozomilor !Pentin început microfascicolele s-au obținut cu radiații alfa, foarte puțin penetrante în țesuturile vii și care, după un parcurs de numai 0,05 mm, sînt complet absorbite. O asemenea tehnică, deși simplă la prima vedere, ascunde însă o serie de 'dificultăți considerabile : cum se poate potrivi deschiderea fantei prin care se iradiază exact deasupra regiunii celulare vizate ? Cum se poate împiedica disiparea radiațiilor alfa pe,parcursul lor. în aer sau sticlă. înainte de a-si atinge „ținta intracelulară" ?Cheltuindu-se multă imaginație și eforturi, s-au pus la punct artificiile tehnice care permit astăzi — te numai 3 sau 4 laboratoare din lume, printre care și al. nostru — utilizarea acestor alfamicrofas- cicole. Dificultățile tehnice devin sensibil mai mari dacă se încearcă producerea unui microfascicol de raze X care au o capacitate penetrantă mult mai mare decît radiațiile alfa. S-a imaginat astfel utilizarea unui mic capilar, cu diametrul de 0,00t mm. care se ajustează chiar te focarul tubului de. raze X. Instalația de iradiere este combinată cu un microscop, avînd o mare putere de rezoluție, pentru a putea controla permanent localizarea microfascicoluluî exact în zona dorită e celulei. ,Cel mai bine pusă la punct este tehnica obținerii de microfaseicole cu lumină vizibilă sau cu radiații ultraviolete. Cu ajutorul unor obiective microscopice a- decvate, se poate obține chiar proiectarea unei imagini micșorate a „orifieiului", prin care trece microfascîcolul respectiv.

timp, cercetarea biologică se dezvoltă în ritm rapid, celulei vii se arată tot mai complicat sistem de reacții Persistă insă multe puncte și radiobiolo- real folos în 

pe obiectul examinat la microscop. Ast- iel poate fi determinată foarte precis zona celulară ce trebuie iradiată, chiar dacă are diametrul sub 1 micron. ,Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, folosind microfascicolfe de radiații ultraviolete cu lungimi de undă bine definite, se pot iradia selectiv nu numai diferite regiuni ale celulei vii, ci și anumite molecule din interiorul acestor regiuni. De exemplu, la lungimea de undă a radiațiilor ultraviolete de 260 de miiimicroni, acestea sînt absorbite în principal de moleculele de acizi, nucleici, în timp ce radiațiile cu lungimea de undă de 280 miiimicroni afectează îndeosebi moleculele proteice. In ultimii ani, au începui să fie folosite și radiațiile emise de laser, care se pretează în tei tehnici.Aplicațiile noilor diere sînt multiple, utilizarea microfascicolelor ca niște crobisturie", în cursul intervențiilor' de microchirurgie celulară. Prin aceste intervenții, pot fi eliminate funcțional anumite regiuni celulare, lăsînd viabil restul celulei și punînd în evidență — prin excludere — importanta funcțională a zonei iradiate. Se pot aprofunda și lărgi astfel informațiile obținute prin iradierea unei celule întregi. S-a dovedit că există o serie întreagă de efecte ale radiațiilor care devin manifeste doar după iradierea nucleului sau nucleolului.Aplicațiile acestei tehnici moderne sini la începuturile lor și la înd.emîna unui număr încă restrîns de cercetători. Am însă convingerea că, în viitorul apropiat, gama de utilizări va fi lărgită și că microfascicolul de raze va contribui la elucidarea multor probleme care astăzi mai sînt considerate insolubile.
De la „monolo 
gul fizicianului 
la convergența 
cercetărilor 
multiple

Problema studierii tuit o bună perioadă de preocupare exclusiv al fizicienilor. Din păcate, însăși radiobiologia, deși este o disciplină științifică care impune o strînsă colaborare între fizicieni, chimiști, și medici, se reduce adeșeori la de monologuri. într-un laborator lucrează alături cercetători de specialități este însă esențial să bilească un program care să țină seama de posibilitățile și limitele fiecăreia.' Fizicianul și chimistul, de pildă, . încearcă să surprindă, sub raportul științe- lor lor, natura fenomenelor pe care le observă. Experiențele care îi vor interesa, chiar dacă obiectul este de natură biologică. vor fi deci orientate spre sisteme relativ simple, pe care ei le pot controla și modifica. Biologul, la rîndul său, are în cîmpu-1' vizual celula, unitatea fundamentală. a .organismelor vii. Aceasta, ne- interesînd pefizician!' și’ chimist, este „prea simplă" pentru medic, care ia în considerare organismul în totalitatea lui și îl concepe ca un ansamblu complex de țesuturi și organe în tie.Există deosebiri și rimentale. Fizicianul zează tehnici care cer, în general, doze ridicate de iradiere, în condiții foarte îndepărtate de cele în care se desfășoară procesele vitale. Foarte adesea, el va lucra în vid, la —200°C, pe molecule înalt purificate și uscate. Biologia însă își face investigațiile în domeniul temperaturilor normale, într-un mediu complex. în care fiecare moleculă este în interacțiune cu numeroase și variate alte molecule vecine, toate aflîndu-se în suspensie într-un mediu concentrat.în laboratorul de radiologie al profesorului Z. M. Bacq, am încercat să dezvoltăm un program care permite ca diverșii specialiști să efectueze experiențele în condiții cît mai apropiate de cele naturale, atît „in vivo“, cît și „in vitro". Un obiect- biologic care poate fi studiat în aceleași condiții de doză, stare de a- gregare etc., de fizicieni, chimiști. biologi și medici este osul.Ne-am fixat asupra lui și pentru că este una din părțile componente ale organismului cu o structură și un metabolism foarte greu abordabile prin tehnicile uzuale. Aceasta și explică de ce despre os se știe azi mult mai puțin decît despre alte organe sau țesuturi, care au poate o importantă mai redusă în economia organismului.Osul este alcătuit, în proporție de 30 la sută din greutatea sa. dintr-o proteină denumită colagen, în timp ce 65 la sută reprezintă o sare anorganică (fosfatul de calciu), în cea mai mare parte sub formă cristalină. De la început ni s-au ridicat numeroase probleme :> natura cristalelor și mecanismul cristalizării, natura fazei amorfe, raporturile dintre partea minerală a osului și colagen etc. încercînd să găsim un răspuns, am iradiat osul și apoi am studiat repartiția produselor de iradiere între colagen și partea minerală, recurgind la rezonanta paramagnetică e- lectronică — tehnică permitted detectarea u'ner molecule sau părți de molecule care au în structura lor radicali libert ce apar ca urmare a iradierii — și ia termoluminiscență — care ne dă informații asupra schimburilor de energie între părțile componente. Medicii pot spera să . obțină date extrem de importante privind metabolismul calciului, acțiunea unor medicamente și a hormonilor asupra acestuia. Pe de altă parte;, se vor înțelege mai bine' tulburările intime ce au loc în diverse boli ale osului.După cum se vede, radiobiologia este un teren pe care dialogul fizician-medic poate fi deosebit de fructuos. De asemenea, radiobiologia poate însemna, pentru un colectiv complex de cercetători, mai mult d.ecit simpla studiere a efectelor iradierii ; alegerea judicioasă a modelului experimental. ca și a tehnicilor de investigare adecvate, permite obținerea unei informații dintre cele mai variate domenii ale cunoașterii. Curînd, nouă, radioiiza în pulsuri, va alte orizonturi, nebănuite încă, lor fizicii în biologie și medicină.
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în multe o tehnică deschide aplicații-
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Marți, 3 decembrie, tovarășul 

Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai P.C.U.S. condusă de S. G. 
Scerbakov, adjunct al Secției de 
știință și instituții de învățămînt a 
C.C. al P.C.U.S., care, la invitația 
C.C. al P.C.R. se află într-o vizită 
în schimb de experiență în țara 
noastră.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat tovarășii Ion 
Teoreanu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Vasile Morea, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R. A 
fost de față I. S. Ilin, însărcinat cu

afaceri ad. interim al U.R.S.S. în 
România.

★
Cu prilejul prezenței în țara 

noastră a delegației de activiști ai 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, condusă de tovarășul 
S. G. Șcerbakov, adjunct al 
Secției de știință și instituții de 
învățămînt a C.C. al P.C.U.S., 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
I. S. Ilin, a oferit marți după- 
amiază un cocteil în saloanele 
ambasadei. Au participat tov. Ion 
Teoreanu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și activiști de partid.

(Agerpres)

SPORT
Turneul internațional 

de volei de la București
Surprize în competiția femininăȘi în ziua a doua a întrecerilor, reprezentanții noștri ne-au prilejuit satisfacții terminînd .învingători partidele susținute. Erupției de fantezie a băieților nu i-a rezistat ieri nici selecționata cluburilor Wisla-Gwardia (Polonia), deși jucătorii acesteia au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a găsi unele fisuri în dispozitivul advers. Bucureștenii au folosit o întreagă suită de procedee tehnice, îmbinînd eficacitatea cu spectaculosul. Au plăcut îndeosebi „plutirile" înșelătoare ale lui Schreiber și Tîrlici, încheiate, în momente oportune, cu lovituri percutante, ca și veritabilele „rachete" lansate de brațul lui Corbeanu, realizate firește grație aportului deosebit al coordonatorilor Cozonici, Stoian, omniprezenți și inspirați.Fetele au întîlnit, în „Spartak" Sofia, o formație combativă. în plus, jocul încîlcit și fără orizont al ridicătoarelor noastre a lipsit — în primul set — echipa de „cîrmă". Este meritoriu că pe parcursul meciului dina- movistele revin,’ remontează handicapul setului pierdut și cuceresc victoria fără echivoc.Un deosebit interes a stîmit confruntarea feminină Dynamo Berlin — combinata Wisla-Gwardia. Berlinezele realizaseră luni seara o mare surpriză — și performanță — întrecînd echipa deținătoarelor „C.C.E.—’68", Dinamo

Moscova, Iți capătul unui joc electrizant (încheiat cu scorul de 3—2), în timp ce sportivele poloneze pierduseră categoric la jucătoarele noastre. Pur- tînd pecetea consumului de efort din ajun, voleibalistele din R. D. Germană servesc, de data aceasta, o replică neconvingătoare și capotează surprinzător de ușor. Acum însă garnitura poloneză— ce se identifică, de fapt, cu reprezentativa țării — a marcat o evidentă superioritate tehnico-tactică și a dispus de un puternic potențial ofensiv, justi- ficînd renumele și... medaliile de bronz cucerite la J.O. din Mexic.Partidele desfășurate ieri au luat sfîrșit cu următoarele rezultate : Dozsa— Dynamo (m) 3—1 ; Dinamo Moscova — Dozsa (f) 3—0 ; Dinamo București — Spartak (f) 3—1 ; DinamoBucurești — Wisla-Gwardia (m) 3—0 ; Dynamo — Wisla-Gwardia' (f) 0—3'(!) ; Ruda Ilvezda Praga — Dinamo Moscova (m) 1—3.în clasamentele turneelor conduc, după două zile, echipele clubului Dinamo București cu cîte 4 puncte.Etapa a treia, programată azi, cuprinde întîlnirile: Dinamo Moscova— Spartak; Wisla-Gwardia — Dozsa; Dinamo București — Dynamo (feminin) și Spartak — Dinamo București ; Dynamo — Ruda Hvezda; Wisla-Gwardia — Dozsa (masculin).
Dan ILIESCU

FOTBAL:

Sferturile de finală din C.C.E. și „Cupa Cupelor4*Ieri, la Geneva, a avut loc tragerea la sorți .a sferturilor de finală din cadrul competițiilor' de fotbal „Cupa campionilor europeni" și „Cupa cupelor".Iată meciurile pentru „C.C.E." : Ajax Amsterdam — Benfica Lisabona ; A. C. Milan — Celtic Glas
gow ; Manchester United — Real Madrid sau Rapid Viena ; Spartak Trnava — A.E.K. Atena.Partidele din „Cupa cupelor":Lyn Oslo — F. C. Barcelona; F.-C. Koln — Freja ; F. C. Torino — Slovan Bratislava ; Dunfermline — West Bromwich Albion.

O' performanță sportivă ieșită oarecum din comun deține secția de lupte 
greco-romane a clubului sportiv Diriamo București. De curînd, pentru a 
20-a oară consecutiv — din 1949, de cînd a fost înființată — echipa dinamo- 
viștilor a cîștigat titlul de campioană a țării. Sub îndrumarea competentă și pasionată a antrenorilor Dumitru Cuc și Victor Dona — luptătorii de 
„greco-romane" de la Dinamo au cucerit în decursul anilor și numeroase 
titluri individuale de campioni. Vnii dintre ei (Nicolae Martinescu, Ion 
Țăranu, Ion Enache, Cornel Turturea) s-au afirmat printre fruntași la Jocu

rile Olimpice, la campionatele mondiale sau europene.ÎN CÎTEVA RÎNDURI• Selecționata masculină de handbal a Franței, care întreprinde un turneu în Polonia.'a susținut la Varșovia o nouă întîlnire cu reprezentativa tării gazdă. Handbaliștii polonezi au obtinut victoria cu scorul de 14—12 (4—7).• Concursul internațional de patinaj viteză de la Inzell a fost dominat de patinatorii norvegieni, care s-au clasat pe primele trei locuri la multiatlon : Roar Groenwald (170,850 puncte), Bjoern Tveter (171,817 puncte). Fred Anton Maier (171,883 puncte).O La Chaux de Fonds s-a desfășurat primul meci dintre echipele H. C. Chaux de Fonds și Ujpest Dozsa Budapesta, contînd pentru turul II al „Cupei campionilor europeni" la hochei pe gheață. Gazdele au obtinut victoria cu scorul de 10—4 (4—0, 0—3. 6—1). Returul acestei întîlniri se va disputa luni 9 decembrie la Budapesta.© în turneul internațional de șah de la Palnia de Mallorca, marele maestru român Florin Gheorghiu (cu albele) l-a învins pe spaniolul Ricardo Calvo. Partida centrală a rundei a 8-a, disputată între marii maeștri Larsen și Spasski, s-a încheiat remiză. Korcinoi a cîștigat la

Diaz del Corral și Medina l-a învins pe Vesterinen. în clasament, pe primul loc se află Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) cu 7 puncte, urmat de Larsen — 6,5 puncte. Florin Gheor- ghiul. cu 4 puncte, ocupă locul 10.
o Disputată la Praga, întîlnirea internațională amicală de handbal dintre selecționatele masculine ale Cehoslovaciei și Iugoslaviei s-a încheiat cu scorul de 19—18 (11—10) în favoarea handbaliștilor iugoslavi. Cel mai bun jucător al învingătorilor a fost cunoscutul internațional Zagmestar. care a marcat 6 goluri.
e La Atena a începtit turneul de șah „Acropole", la care participă și maestrul român Victor Ciocîltea. După două runde conduce Kavalek (Cehoslovacia) cu 2 puncte, urmat de Cirici (Iugoslavia) și Hort (Cehoslovacia) — 1,5 puncte etc. Ciocîltea a amînat partida din prima rundă cu bulgarul Boboțov, iar în runda a doua a pierdut (cu albele) la Kavalek.® în meci retur pentru „Cupa A- fricii" la fotbal, echipa „L’Etoile" (Togo) a învins la Lome, cu scorul de 4—0, formația „Abaluhya" (Kenya). în primul joc, fotbaliștii kenyeni cîștigaseră cu 2—0, astfel că formația din Togo s-a calificat pentru finala competiției.

Cronica
zilei

SOSIREA MINISTRULUI 
INDUSTRIEI FORESTIERE 

ȘI ECONOMIEI APELOR 
AL R. S. CEHOSLOVACE

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală ministrul industriei fores
tiere și economiei apelor al R. S. 
Cehoslovace, Hanus Julius, care, la 
invitația ministrului economiei fo
restiere, Mihai Suder, va face o vi
zită în țara noastră. La sosire, pe 
aeroportul Băneasa, erau prezenți 
ministrul economiei forestiere, ad-y 
juneți ai ministrului, membri ai 
conducerii Comitetului de Stat al 
Apelor. Au fost de față Karel 
Kurka, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Marți la amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația Consiliului Na
țional al ■ Femeilor, condusă de 
Maria Ciocan, secretară a Consi
liului, care, la invitația Uniunii 
democrate a femeilor din Ger
mania, a făcut o vizită în R.D. Ger
mană.

(Agerpres)

Ieri în țară: vremea s-a menținut relativ rece, iar cerul a devenit variabil în cea mai mare parte a țării. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la orele 17 oscila între minus 4 grade la Brașov și Tîrgu Secuesc și 5 grade la Timișoara. Local ceața a persistat în tot cursul zilei. In București: vremea a fost relativ rece, cu
vremea

cerul mai mult acoperit la început, apoi variabil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 2 grade.
Timpul probabil pentru zilele 

de 5, 6 și 7 decembrie : In țară: vremea se menține relativ rece, mai ales în jumătatea de est a tării. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Precipitații cu totul izolate. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, iar maximele între minus 1 grad și plus 9 grade. Ceață locală. In 
București: vremea se menține relativ rece, cu cerul variabil, mai mult noros. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

La toate unitățile de difu
zare a presei, la debitele 
O.C.L. și magazinele coo

perației de consum

SUPLIMENTUL 
„SCÎNTEIA“
48 pagini bogat ilustrate

ATENȚIE, PIETONI!în vederea trecerii la re- morcarea trenurilor cu locomotive electrice, la data de ►*.40 decembrie 1968 se pune sub tensiune linia de contact și instalațiile aferente ei, pe distanța București Nord-Ploiești.Linia de contact va lucra sub tensiunea de 27 000 volți.Construcția ei este astfel realizată ca să nu poată provoca situații care ar periclita viața celor ce se găsesc în preajma ei. Este necesar însă ca t toți cetățenii să respecte

cu strictețe anumite reguli ,a- tunci cînd sînt în apropierea rețelei de contact, a ’Btîlpilor sau altor elemente din construcția rețelei sau din zona ei. Aceste reguli se află afișate în gări, pe peroane, săli de așteptare și în trenuri.Atenție, calea ferată electrificată București-Brașov lucrează sub o tensiune de 27 000 volți și prezintă pericol de e- lectrocutare pentru cei care nu respectă riguros instrucțiunile anunțate.

UIUMUL CONCURS EXCEPȚIONAL PRONO-
EXPRES Al ANULUI

Pînă la 1 decembrie 1968, 
Administrația de Stat Loto- 
Pronosport a atribuit parti- 
cipanților peste 800 de auto
turisme de diferite mărci și 
capacități.

Un nou prilej de a obține 
autoturisme este oferit de con
cursul excepțional Pronoex- 
pres din 8 decembrie a.c.

La acest concurs excepțional 
se vor efectua 10 extrageri a 
cîte 10 numere din 45. fiecare.

în 4 faze. Se vor extrage în 
total 100 de numere.

Se atribuie in număr NE
LIMITAT autoturisme Volga, 
Dacia 1 100, Moskvici 408 cu 
4 faruri și radio, Skoda 1 000 
M.B.; 10 autoturisme prin
tragere la sorți; premii în nu
merar de valoare variabilă și 
premii fixe în bani.

Biletele seria „N“, de 30 lei, 
conferă dreptul de a participa 
la toate extragerile cu mari 
șanse de cîștig.

Profiluri noi în 
zona industriala 

a lașului
(Urmare din pag. I)
litate, îndeosebi legate de tărăgăna
rea lucrărilor de către constructor, 
ceea ce pune sub semnul întrebării 
intrarea în funcțiune a unor secții 
la termenul stabilit. Dar acest „timp 
noros" e mai ales la conducere. In 
secțiile terminate se probează mași
nile, se retușează, se pregătește pre
miera industrială (aflăm că sînt gata 
și modelele pentru viitoarele impri
meuri, operațiune la care participă 
artiști plastici, desenatori etc.). Deci, 
aici lucrul e pe cale de a trece din 
mîinile constructorilor în cele ale 
beneficiarilor, cu condiția ca cei din
ții să nu uite termenele inițial și 
judicios stabilite.

Deocamdată mai mult în aria de 
interes și acțiune a constructorului e 
cea dexa treia noutate industrială ie
șeană, fabrica de produse ceramice, 
cu „ambiții" nu lipsite, încă de pe 
acum, de o oarecare faimă, precum 
cea a desființării dealului Blanarului, 
aflat în strictă și destul de copleși
toare vecinătate. E adevărat că opera
țiunea mistuirii dealului va dura cam 
un secol, ceea ce, în modul cel mai 
serios, justifică amplasarea fabricii
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într-o zonă bogată în materie primă 
pentru produse ceramice. Cîte cără
mizi vor fi existînd în dealul Blanaru
lui nu ne propunem să socotim. Cert 
este că fabrica va produce într-un 
an cam 72 000 000, așa că dealul re
prezintă viitoare orașe. Pentru dura
bilitatea lor constructorul fabricii 
caută să pună și el o cărămidă trai
nică» E ceea ce a rezultat din multe 
eforturi omenești de aici, printre 
care consemnăm îndrăzneala unor 
soluții adoptate la construcția celule
lor de uscare, contribuție de eficiență 
a șantierului și, în același timp, iz- 
bînda unui punct de vedere inedit 
în branșă. Acum, sub macarale și 
cofraje, halele se alcătuiesc una după 
alta. Cuptoarele imense, elevatoarele, 
estacadele, transportoarele, malaxoa- 
rele dau acestei ocupații străvechi a 
arderii pămîntului în cărămizi tenta 
industriei moderne.

E un sugestiv punct de încheiere 
(cel puțin deocamdată) a zonei in
dustriale a lașului în care emoțiile 
finalizării unui nou obiectiv indus
trial cuprind sentimentul debutului, 
al unei zone care se înscrie din 
ce în ce mai elocvent în noul peisaj 
al patriei.

viața internațională
Manifestări cu prilejul 
semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România

PEKIN. — Cu ocazia semicen
tenarului unirii Transilvaniei cu Ro
mânia la Ambasada Republicii So
cialiste România din Pekin a fost 
organizată o conferință de presă. 
A. Duma, ambasadorul României în 
R. P. Chineză, a vorbit despre sem
nificația acestui act important în 
formarea statului național unitar ro
mân. Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Comitetului revoluționar orășenesc 
Pekin, ziariști de la Jenminjibao, 
Agenția de presă China Nouă, Ra
dio și Televiziune, precum și de la alte ziare centrale.

PRAGA. — Cu ocazia celei de-a 
50-a aniversări a ’Unirii Transilva
niei cu România, Comitetul de pre
gătire a Asociației de prietenie ceho- 
slovaco-română a organizat marți o 
seară festivă. Au participat oameni 
de cultură și artă, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și Ion Obradovici, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Praga, membri ai ambasadei. 
Despre importanța actului istoric de 
la 1 decembrie 1918, a vorbit prof', 
univ. Jozef Macurek, membru co
respondent al Academiei Ceho
slovace de Științe, directorul Insti
tutului de Istorie a țărilor socia
liste europene.

A urmat apoi un program de fil
me documentare românești.

ANKARA. — Cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a unirii Tran
silvaniei cu România, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la An
kara, Grigore Geamănu, a organi
zat o conferință de presă în cadrul 
căreia a vorbit despre însemnăta
tea istorică a acestui eveniment pen
tru constituirea statului național u- 
nitar român. Au luat parte ziariști 
turci și corespondenți ai presei străi
ne și atașați de presă acreditați la 
Ankara.

BAGDAD. — Cu prilejul sărbă
toririi semicentenarului unirii Tran-

silvaniei cu România, însărcinatul 
cu afaceri al României la Bagdad, 
Nicolae Neacșu a organizat o întîlni
re cu un grup de ziariști irakieni, 
în cursul căreia a vorbit despre im
portanța actului de la 1 decembrie 
1918. Cu același prilej, ziarele locale 
au publicat o serie de articole și re
portaje consacrate României.

BONN. — Cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a unirii Transilva
niei cu România, acad. Constantin 
Daicoviciu a conferențiat la Uni
versitatea din Tubingen în cadrul 
seminarului de romanistică pe 
tema „Cetăți dacice". Au asistat la 
expunere prof. Eugen Coșeriu, prof. 
Hausman, directorul Institutului de 
arheologie din Tubingen, conferen
țiari, asistenți, doctoranzi, stu- 
denți.

RIO DE JANEIRO. — Cu prile
jul sărbătoririi a 50 de ani de la 
unirea Transilvaniei cu România, la 
legația tării noastre din Rio de Ja
neiro a avut loc o seară culturală 
la care au participat numeroși ce
tățeni de origine română stabiliți 
de mai mult timp în Brazilia. Cu 
acest prilej, ministrul extraordinar 
și plenipotențiar, Gheorghe Matei, 
a vorbit celor prezenți despre în
semnătatea actului unirii. Au fost 
vizionate apoi filme documentare e- 
vocînd pagini de glorie din istoria 
patriei și înfățișînd realități ac
tuale din tara noastră. .

MONTEVIDEO. — Cu ocazia săr
bătoririi semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România, la Am
basada română din Montevideo a 
avut loc o seară culturală la care 
au participat numeroase persoane de 
origine română, stabilite de multă 
vreme în Uruguay. Cu acest prilej, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim, 
Isidor Balței, a prezentat o expune
re privind aspectele principale ale 
luptei poporului nostru pentru în
făptuirea unității de stat.

Revista „Jeune Afrique" publică un articol pe marginea obiectivelor pe care și le-a propus Organizația Unității Africane (O.U.A.) în promovarea educației și formarea de cadre științifice în tinerele state africane.Obiectivele școlarizării pentru a- nul 1980 vor fi ele atinse, ritmul progresului este el satisfăcător — își pune revista întrebarea arătînd în continuare că. potrivit rapoartelor întocmite de către experții UNESCO, se pare că în ceea ce privește în- vățămîntul de primul grad și cel de-al doilea grad, în țările respective înfăptuirea planurilor cunoaște o anumită întîrziere. în școlile primare copiii nu reprezintă decît 44 la sută din efectivele școlariza- bile.

EVOLUȚIA ECONOMIEI
CEHOSLOVACE ÎN PRIMELE

TREI TRIMESTRE 1968
în domeniul construcției de lo

cuințe s-a realizat același număr 
de apartamente ca și anul trecut; 
nu au putut fi realizate sporurile 

________________ t___ _ prevăzute pentru anul 1968.
Cehoslovaciei pe primele-nouă luni ... Veniturile bănești ale. populației 

’ - • s_au cifrat la 139,4 miliarde co
roane, adică cu 10,5 la sută mai 
mult decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. Salariul mediu a 
crescut în primele trei trimestre 
de la 1583 coroane la 1689 coroane. 
Cheltuielile populației au sporit cu 
11,2 la sută, față de 5,8 la sută cît 
era planificat; nivelul prețurilor 
în comerțul cu amănuntul a avut 
în ultimele luni o creștere mai ra
pidă.

în domeniul comerțului exterior 
continuă să existe o încordare în 
realizarea balanței de plăți, deși 
s-a înregistrat o creștere mai ra
pidă a exportului.

PRAGA 3 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că Direcția de Sta
tistică a R. S. Cehoslovace a comu
nicat presei la 2 decembrie datele 
cu privire la dezvoltarea economiei ' 1_ —"fiii__— ^ZMxX lnv,,'
ale anului 1968.

Anul acesta în producția indus
trială s-a obținut o creștere a pro
ducției mărfurilor de larg consum, 
superioară producției mijloacelor 
de producție. La întreprinderile in
dustriei sticlei, de ceramică, faianță 
și textile, ritmul creșterii produc
ției a încetinit.

O situație favorabilă se constată 
în domeniul producției agricole, 
unde volumul producției globale 
va crește în comparație cu anul 
trecut cu 3,6 la sută, din care pro
ducția de cereale și plante tehnice 
cu 3 la sută, iar producția zooteh
nică — cu 4,1 la sută.

DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
ECONOMICE SOVIETO-JAPONEZENIOSCOVA 3 (Agerpres). — Cercurile comerciale și industriale sovietice consideră că cea de-a treia sesiune a Comitetului economic ' sovieto-japo- nez, care va’ începe în curînd la Tokio, va marca o etapă nouă în dezvoltarea colaborării dintre cele două țări, apreciază agenția TASS. Activitatea acestui comitet, constituit în urmă cu trei ani, a și dat rezultate importante în special în valorificarea în comun a bogățiilor naturale din Extremul Orient sovietic și din Siberia. Un prim pas în acest sens a fost acordul general sovieto- japonez cu privire la livrările reciproce de mărfuri, încheiat în luna iunie a. c. în baza acestui document, un grup de mari societăți japoneze vor livra în decurs de 5 ani Uniunii Sovietice utilaje și mașini în valoare de 150 milioane ruble pentru întreprinderile forestiere, pentru care vor primi circa 8 milioane m c de material lemnos, exploatat din pădurile Extremului Orient sovietic.Se pare că perspective la fel de mari are colaborarea și în alte domenii. Japonia a declarat că dorește să investească fonduri importante pentru valorificarea zăcămîntului de cupru siberian de la Udokan. în a- celași timp, apreciază TASS, intenția Japoniei de a spori importurile de

țiței sovietic creează perspectiva de a se construi o conductă petrolieră transsiberiană între Tiumen și portul Mahodka. Dezvoltarea colaborării cu Japonia pune și problema modernizării porturilor sovietice din Extremul Orient, precum și a transporturilor maritime între cele două țări.Anul trecut, Japonia a ocupat primul loc în comerțul sovietic cu țările capitaliste. Schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit suma de 500 milioane dolari.

„în învățămîntul secundar, situația este mai bună, deși nu încă satisfăcătoare. Pentru ansamblul Africii, numărul elevilor a crescut în zece ani cu 182 la sută și chiar cu 364 la sută, dacă se exclud statele Africii septentrionale. Dar efectivele în- scrise în școli reprezintă 8,6 la sută din populația școlarizabilă. față de 10,4 la sută cît fusese prevăzut la conferința O.U.A. de la Addis Abeba.învățămîntul superior este singurul în care efectivele prevăzute au fost depășite. în cinci ani, numărul studenților a crescut de la 27 200 la 68 000 în Africa mijlocie și de la 130 000 la 212 000 în Africa de nord. Procentajul studenților în ramurile științifice (medicină, agronomie, politehnică, științe exacte și naturale) nu atinge însă decît 42 la sută în ansamblul Africii și numai 33 la sută în statele Africii mijlocii.Lipsa de personal african specializat poate duce la întîrzieri serioase în dezvoltarea economică. S-a propus să se atingă o cifră minimă de 200 lucrători științifici la 1 milion de locuitori (în Europa, această proporție variază între 500 și 2 000). Din 12 țări ale Africii mijlocii dispunînd de date statistice suficiente, doar șase au realizat acest obiectiv : Congo-Brazzaville, Gabonul, Ghana, Kenya, insula Mauriciu și Zambia. Pe de altă parte, pe baza datelor ac- r tuale, experții UNESCO au calculat ' că ansamblul personalului științific , și tehnic — format în Africa sau în-* străinătate — nu este suficient pentru a acoperi nici măcar micul număr de posturi oferit în prezent da către economia țărilor africane.Din ansamblul lucrătorilor științifici din diferite sectoare, cei mai puțini se găsesc în agricultură. Analizată în procentaje, în 12 țări ale Africii mijlocii, cifra specialiștilor în agricultură se situează între 4 și 13. Or, toate aceste țări au o economie predominant rurală. Fără o ameliorare serioasă a tehnicii agricole, nu se va ajunge nici să se asigure subzistența populației, nici să se fadă export și investiții, nici să se ridice nivelul de trai.Dacă Africa nu dispune încă de lucrători științifici. în număr suficient, această întîrziere este datorată masei de adulți care rămîn a- nalfabeți. O nouă creștere a numărului de cercetători, ingineri și tehnicieni nu va fi obținută înainte ca o mare parte a populației să beneficieze de instrucția primară și secundară. Cele trei tipuri de învătă- mînt sînt strîns legate între ele.La o propunere a O.U.A., Africa este pe cale de a crea institute de cercetare și de formare care se vor specializa în geologie, climatologje, hidrologie, medicină umană, medicină veterinară, tehnologie alimentară, matematică și fizică. în acest scop, au fost adoptate o serie de recomandări care vizează a- cordarea unei atenții sporite reformei învățămîntului elementar, creării de cadre naționale și extinderii învățămîntului pentru formarea cadrelor tehnice și științifice".
COLOCVIU FRANCO-ROMÂhl

(Urmare din pag. I)

Plenara C.C. al P.C. 
din NorvegiaOSLO 3 (Agerpres). — La Oslo a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia, care a examinat modul de pregătire a alegerilor parlamentare ce urmează să aibă loc în toamna anului viitor. S-a subliniat cu acest prilej necesitatea întăririi forțelor de stînga din mișcarea muncitorească norvegiană.Plenara a adoptat hotărîrea de a convoca la 22 martie 1969 conferința partidului pentru a dezbate și aproba S noul program al P.C. din Norvegia.

mice internaționale 
trebuie să se dezvol
te într-adevăr în in
teresul popoarelor. ele 
sînt un factor hotărî- , 
tor al dezvoltării so-1 
dale și culturale. Co
locviul franco-romăn, 
pe lingă rezultatele 
sale teoretice, va a- 
vea și consecințe 
practice în domeniul 
schimburilor dintre 
Franța și România, 
va duce la o mai lar
gă cooperare între 
cele două institute de 
cercetări economice. 
Intr-un cuvînt. a fost o reușită științifică și 
o întîlnire plăcută în 
spiritul tradiționalei 
prietenii franco-ro- 
mâne".

La rîndul său, prof. Mihai Levente a declarat : „Lucrările co
locviului reprezintă o 
contribuție la înțele
gerea și elucidarea u- 
nor probleme esenția
le ale dezvoltării re
lațiilor economice 
contemporane, la pros

pectarea unor căi noi. 
in măsură să facili
teze intensificarea le
găturilor economice și 
științifice între state. 
Dată fiind complexi
tatea fenomenelor 
vieții economice in
ternaționale, în care 
sînt angrenate țări cu 
orînduiri> economice 
diferite și cu nivele 
de dezvoltare inegală, 
apare ca necesar un 
efort concentrat al 
cercetătorilor din a- 
cest domeniu al știin
ței. In acest sens este 
utilă confruntarea re
zultatelor obținute, un 
schimb de păreri a- 
supra metodelor de 
cercetare utilizate. Co
locviul franco-romăn șe înscrie în cadrul 
acestor preocupări. 
Este într-adevăr o 
sarcină deosebit de 
actuală a științei economice de a cerceta fe
nomene apărute în e- 
conomia mondială. în 
relațiile economice in
ternaționale. care au 
suferit' mutații impor
tante în epoca post

belică. Formele clasi
ce de comerț au de
venit insuficiente, au 
apărut noi forme de 
relații economice în
tre state ce și-au gă
sit expresie îndeosebi 
în cooperarea în pro
ducție și în domeniul 
tehnico-științific. Gîn- 
direa economică con
temporană este pre
ocupată de a eviden
ția trăsăturile noi ale 
cooperării economice 
internaționale și de a 
descifra semnificația 
si tendințele esențiale 
ale acestor procese. 
Numărul mare de oa
meni de știință care 
au participat, cît si 
nivelul ridicat al dez
baterilor sînt o măr
turie a utilității aces
tor manifestări știin
țifice".Dialogul de la College de France se înscrie ca o contribuție,, utilă în domeniul cercetării economice contemporane, al cooperării între națiuni. Un dialog ce va fi continuat anul viitor la București.

r



O. N. U.

Z

3R!y

SI POLITII
) 5

® Lfl fîVOLfî - 2 MORTI 
ȘI NUMEROȘI RMNITI 
© ACȚIUNI DE PROTEST 
IN ÎNTREMGă ITALIELuni după-amiază, la Avola — pentru agricol sicilian din provincia Syracuza, care numără circa 30 000 de salariați agricoli — s-au produs grave incidente : doi muncitpri au fost uciși de către forțele de poliție,. alte zeci au fost răniți, dintre care patru foarte grav — în timp ce manifestau pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă.Incidentele de la Avola au provocat o profundă emoție în întreaga Sicilie precum și în Italia continentală. Marți, la chemarea celor trei mari centrale sindicale — C.G.I.L., U.I.L. și C.I.S.L. — s-a desfășurat o grevă generală de 24 de ore în

CORESPONDENȚA
DIN ROMA

DE LA N. PUICEA

’ provincia Syracuza și de șase> ore în celelalte localități sici-> liene. în orașul Syracuza întrea- ’ ga activitate a fost paralizată.> La Palermo, muncitorii au defi-* lat pe străzi strigînd lozinci de J solidaritate cu muncitorii agn-> coli. Demonstranților li s-au ală- >' turat circa 2 000 de studenți șl* elevi.> în semn de solidaritate cu> muncitorii agricoli din Sicilia, în ’t numeroase orașe italiene s-au . desfășurat greve de cîteva ore. 1 Asemenea întreruperi ale lucru- ’ lui s-au înregistrat la Milano, . Genova, Veneția, Savona, Triest, ; Ancona, Florența, Bari etc.. Marți după-amiază s-a întrunit• ia Palermo Adunarea regională ; siciliana care a analizat situația . creată, precum și modalitățile .de• a se ajunge la satisfacerea re- \ vendicărilor muncitorilor i , coli. Comitetele regionaleSicilia ale P.C.I., P.S.I.’ P.S.I.U.P. au dat publicității comunicate în care condamnă reprimarea muncitorilor agricoli greviști și îi cheamă pe muncitori la vigilență. Autoritățile au întreprins la rîndul lor o serie de măsuri în vederea reglementării situației.Știri de ultimă oră sosite seara tîrziu, relatează că în Syracuza și alte localități siciliene a început să se restabilească calmul. Se menționează că în urma unor tratative care au durat 12 ore, s-a ajuns la semnarea unui acord între sindicate și proprietarii de pămînt, acord ce prevede satisfacerea principalelor revendicări ale salariaților agricoli.

agrl- din ■ Si
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Pacea și securitatea nu pot 
fi asigurate fără respectarea

drepturilor omului ti
• CUVlNTAREA REPREZENTANTEI ROMÂNIEINEW YORK 3. Trimisul special A- gerpres, Nicolae Ionescu, transmite :Problemele privind acțiunile Organizației Națiunilor Unite în cadrul anului internațional al drepturilor omului se află în aceste zile baterea comitetului social, tar și cultural.Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri, delegata României, Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a subliniat printre altele că „evoluția politică, economică și socială a lumii contemporane confirmă valabilitatea concepțiilor autorilor Cartel Națiunilor Unite, potrivit căreia pacea și securitatea lumii nu pot fi asigurate fără promovarea și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului". Arătînd că „transformările profunde care au avut loc în România au creat condițiile favorabile realizării năzuinței permanente a națiunii române, aceea de a dobîndi in-. dependența, libertatea și justiția socială", reprezentanta țării noastre a declarat: „Conștient de responsabilitatea sa în fața poporului suveran, statul român nu numai că recunoaște și garantează largi drepturi și libertăți cetățenilor săi, dar este în același timp și factorul activ care veghează la respectarea și înfăptuirea lor concretă. Fundamentată pe recunoașterea și respectarea demnității și valorii umane, politica statului român urmărește în mod constant realizarea acelei societăți umane în care omul, singurul făuritor al tuturor bunurilor materiale și spirituale, poate beneficia în dele muncii sale".„Promovarea și turilor omului — Groza — nu pot respectarea personalității popor, a dreptului său de a-și hotărî singur soarta și de a dispune liber de bogățiile și resursele sale naturale. A devenit clară imposibilitatea abordării problemei promovării drepturilor omului în acele regiuni ale lumii în care popoarele sînt supuse încă asupririi și exploatării coloniale".Referindu-se apoi pe larg la activitatea Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului, reprezentanta României a

în dez- umani-acestor

mod liber de roa-respectarea drep- a relevat Maria fi asigurate fără fiecărui

cle-

vizita s/mmuiui 
DC EXTERNI AL KKlKI

loul cabinet japonez

clarat: „Deși au fost obținute unele rezultate, în fața acestei organizații stau încă probleme fundamentale fără a căror rezolvare credem că ea nu poate să se declare satisfăcută de modul în care și-a îndeplinit mandatul încredințat. Este necesar ca programul de viitor al Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului să fie axat în continuare pe lichidarea totală a colonialismului și neocolonialismului, eliminarea oricăror forme de discriminare rasială, combaterea politicii de apartheid și a tendințelor ei de extindere, respectarea personalității tuturor popoarelor, a dreptului lor de a-șl hotărî singure soarta și de a dispune liber de bogățiile și resursele lor naturale, fără nici un amestec din afară".
★Anul internațional al drepturilor omului, care se desfășoară sub auspiciile O.N.U., a fost marcat de cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale prin acordarea primelor premii ale Națiunilor Unite pentru „contribuții deosebite la promovarea și apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului".După cum a anunțat președintele sesiunii Adunării Generale, Emilio Arenales Catalan, aceste premii au fost acordate unor proeminente personalități internaționale a căror activitate a fost consacrată acestei cauze: Manuel Bianchi (Chile),Renă Cassin (Franța), Mohranguiz Manoutohehrian (Iran), Piotr Ned- bailo (R.S.S. -Ucraineană), Albert Luthuli (Republica Sud-Africană) postmortem, și Eleanor Roosevelt (S.U.A.) — postmortem.

TEHERAN 3. — Corespondentul 
Agerpres, N. Popovici, transmite : 
Marți, au continuat convorbirile 
oficiale dintre Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, și Ardeshir Zahedi, minis
trul de externe al Iranului. în 
după-amiază aceleiași zile minis
trul de externe al României, în
soțit de omologul său iranian, a vi
zitat studiourile cinematografice 
din Teheran pe ale căror platouri 
erau în curs de realizare secvențe 
din filmul iranian „Eroii”, în regia 
lui Jean Negulescu. Marți, amba-

/w
sadorul țării noastre, Pavel Silard, 
a oferit o recepție cu prilejul vi
zitei la Teheran a ministrului afa
cerilor externe al României, la 
care au participat Ardeshir' Za
hedi, ministrul de externe, și alți 
membri ai guvernului iranian, se
natori și deputați, numeroase per
sonalități iraniene, șefi ai misiuni
lor diplomatice, ziariști iranieni și 
corespondenți ai presei străine. 
Marți seara, ministrul afacerilor 
externe al Iranului, Ardeshir Za
hedi, a oferit un dineu în onoarea 
ministrului de externe al > Româ
niei, Corneliu Mănescu.

in fața unor
vechi probleme

CORESPONDENTA din tokio de la EL. TVIU

REZULTATE PARȚIALE
ALE ALEGERILOR DIN VENEZUELA
CARACAS. — La aproape 48 de 

ore de la închiderea centrelor de 
votare din Venezuela, agențiile de 
presă n-au fost încă în posesia re
zultatelor definitive ale alegerilor 
prezidențiale din această țară. în 
cursul zilei de ieri situația a con
tinuat să rămînă incertă, patru 
dintre candidații aflați în cursă 
obținînd un număr relativ apropiat 
de voturi.

Analizînd datele parțiale ale 
despuierii scrutinului, observatorii 
au menționat ca un element in
teresant ușorul avans menținut de 
reprezentantul partidului de opozi
ție democrat-creștin, Rafael Cal
dera, asupra lui Gonzalo Barrios, 
candidatul partidului guvernamen
tal „Acțiunea democratică11. Agen
ția „France Presse", anunțînd unele 
rezultate parțiale, arăta că la un

moment dat, din totalul voturilor 
cunoscute, primul întrunea 27,9 la 
sută, în timp ce reprezentantul 
partidului guvernamental dispunea 
de 25,1 la sută ; în ce privește cei
lalți doi candidați care au obținut 
fiecare peste o cincime din votu
rile exprimate — Miguel Burelli, 
reprezentantul „Frontului victo
riei”, și Luis Beltran Prieto din 
partea „Mișcării electorale a po
porului" — ei au întrunit 24,4 la 
sută și respectiv 21,5 la sută din 
numărul voturilor.

Se anunță că la alegerile de du
minică din Venezuela s-a prezentat 
un număr record de alegători, 
aproximativ 4 milioane. Tot cu a- 
ceastă ocazie au fost aleși 197 de 
deputați, 46 de senatori și numeroși 
•consilieri ai administrației locale 
din diferite state.

De la sfîrșitul săptămînii trecute, Japonia are un nou guvern condus de premierul Eisaku Sato, care, după realegerea sa în funcția de președinte al Partidului liberal-democrat, de guvernămînt, (la 27 noiembrie) a fost investit automat cu împuternicirea de a alcătui un nou cabinet de miniștri pentru o perioadă de doi ani. Observatorii politici de la Tokio apreciază că premierul japonez s-a călăuzit în alcătuirea noii formații ministeriale după ideea că are nevoie de o echipă care să poată înfrunta cu succes problemele cruciale ale următorilor doi ani: tratatul de securitate japono-american (care expiră în 1970), retrocedarea Okinawei, rezolvarea unor dispute sociale legate în special de spirala prețurilor. Repartizarea posturilor în noul cabinet a fost dozată cu multă grijă între diferitele grupuri rivale (12 la număr !) care alcătuiesc P.L.D. De remarcat că Sato a încredințat portofoliile cele mai importante unor politicieni care au mai exercitat funcții ministeriale.Reacțiile înregistrate în cercurile politice japoneze după formarea noului cabinet guvernamental exprimă într-un fel poziția și grupări față de care confruntă în Se reamintește cu pildă, că Sato s-a tru ani, cînd a devenit pentru prima oară premier, să modernizeze partidul, să ajusteze disproporțiile în dezvoltarea economiei, să stabilizeze prețurile, să sporească investițiile, sopiale, să promoveze o diplomație pașnică. Toate aceste promisiuni — scrie ziarul „Yomiuri" — au fost doar pe jumătate îndeplinite sau

diferitelor partide marile probleme prezent Japonia, acest prilej, de angajat acum pa-

complet neglijate. Problema care se pune este dacă schimbările operate în sînul guvernului lasă să se întrevadă modificări substanțiale în politica internă și externă a țării. Ziarul „Mainichi" își exprimă nemulțumirea față de modul în care au fost selecționați membrii cabinetului, subliniind că unii dintre miniștri au fost aleși doar pentru realizarea unei balanțe a puterii între fracțiunile P.L.D. Ziarul își manifestă însă speranța că noul guvern va adopta totuși o atitudine flexibilă în tratarea problemelor mari ale următorilor doi ani — retrocedarea Okinawei și tratatul de securitate japono-ame- rican.Partidele din opoziție au formulat critici severe la adresa noului guvern. Satomi Hakamada, membru al prezidiului Partidului Comunist din Japonia, a declarat în cadrul unei . conferințe de presă că guvernul Sato a fost format cu scopul de a impune retrocedarea Okinawei în condițiile formulate de S.U.A., adică menținînd bazele nucleare americane existente șl pentru a întări alianța militară cu S.U.A. Secretarul general al Partidului Socialist din Japonia, Saburo Eda, a afirmat că actualul cabinet nu va putea supraviețui multă vreme dacă va continua politica celui precedent. Partidul „Romei" este de părere că națiunea nu se poate aștepta ia îndeplinirea promisiunilor electorale făcute înainte de convenția P.L.D. din 27 noiembrie.în general, se așteaptă o intensificare a ofensivei partidelor din opo- ziție împotriva guvernului, vizînd die zolvarea Camerei reprezentanților' și organizarea de alegeri generale în anul viitor.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT. NIGERIA

Peste un

Atacuri ale aviației 
portugheze asupra ZambieiDAR ES SALAAM 3 (Agerpres). — Prgsa din Dar Es Salaam informează că avioane militare portugheze au bombardat din nou o serie de localități situate în provincia de est a Zambiei, la frontiera cu Mozambicul. Asupra populației pașnice, avioanele portugheze au aruncat bombe incendiare. Președintele țării, Kenneth Kaunda, a avertizat că, în eventualitatea repetării unor asemenea acțiuni agresive, Zambia va da riposta cuvenită. Acțiunile provocatoare ale autorităților colonialiste portugheze sînt apreciate de președintele Kaunda drept o încercare de a crea o atmosferă de neîncredere și nesiguranță în Zambia în ajunul alegerilor parlamentare programate Ia 19 decembrie.

Compozitorul grec Mikis 
. Theodorakis,care din luna au_ gust se află deportat din ordinul autorităților ■ în satul Zatuna din Pelopo- nez, a fost transferat .luni seara la Atena pentru a compare la 4 decembrie în fața Curții de Apel sub acuzația de „insulte aduse armatei" în noiembrie 1966. împreună cu Theo- dorakis pe banca acuzaților vor apărea, foștii deputați E.D.A., Ilias Iliu, Theophrastos Papas și Nicolaos Ganitis.

A patra sesiune a Comi
siei înterguvernamentale 
cubano-bulgare de colaboram economică și tehnico-științifică și-a încheiat lucrările la Havana. Cu acest prilej a fost semnat un protocol privind extinderea colaborării în domeniul industriei și agriculturii dintre cele două țări.

APROPIAT
® Noi incidente israeliano-iorda-
niene ® Misiunea lui Scranton

In urma unui decret al guver
nului Cubei, ziua de 2 decem
brie a fost pentru prima oară săr
bătorită ca zi a forțelor armate re
voluționare. Aceasta este o dată 
importantă în istoria revoluției ca
bane. La 2 decembrie 1956, un 
grup de patrioți conduși de Fidel 
Castro au debarcat pe țărmul sud- 
vestic al Cubei (provincia Oriente) 
declanșînd lupta de partizani îm
potriva dictaturii lui Batista.

La Moscova s~a încheiat consfătuirea reprezentanților asociațiilor pentru răspîndirea științei și culturii din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.

l •

Un avion comercial cu 
reacție de tipul „F-27",avînd la bord 37 de pasageri și un echipaj de 3 membri, s-a prăbușit luni în lacul Spotsy, la 241 kilometri sud-vest de localitatea Anchorage (Alaska). înaintea prăbușirii, arată martorii oculari, aparatul a explodat în aer. Echipele de salvare trimise la locul accidentului nu au găsit nici un supraviețuitor.

Un acord comercial pe 
termen lung între Ceho
slovacia și Norvegia a ,fost semnat marți la Oslo de ministrul comerțului exterior al R. S. Cehoslovace, Vaclav Vales, anunță agenția C.T.K. Acordul prevede intensificarea schimbului reciproc de mărfuri și stabilește principiile colaborării între întreprinderile industriale ale celor două țări.

Reprezentantul perma
nent al Cubei la O.N.U., Ri- cardo Alarcon, a înmînat secretarului general, U Thant, o notă de protest în legătură cu sechestrarea de către autoritățile venezuelene a navei cubaneze de pescuit „Aleorin" și reținerea membrilor echipajului. El a cerut secretarului general al O.N.U. ca nota să fie distribuită ca document oficial șefilor delegațiilor prezente la actuala sesiune a Adunării Generale.

milion de
victime

Noi demonstrații în Pa
kistan* Studenții pakistanezi au organizat luni în orașele Caraci și Peshawar noi demonstrații, cerînd punerea în libertate a fostului ministru al afacerilor externe, Zulficar Aii Bhutto, și a altor reprezentanți ai opoziției, relatează agenția Reuter.

Nikolai Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior 
al U.R.S.S., a plecat la Vie- 
Ujț pentru a lua parte la lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte so- vieto-austriece de colaborare economică și tehnico-științifică. Anunțînd a- ceastă știre, agenția TASS relatează că în ultimii ani s-au întărit relațiile economice sovieto-austriece pe bază de interes reciproc. Printre altele, a- cordul referitor la schimbul de mărfuri pe perioada 1966—1970 este al treilea acord de acest gen încheiat între U.R.S.S. și Austria.

Curtea de Kpel rhode- 
siană a respins mart> aPelu] înaintat de 32 patrioți africani arestați la începutul acestui an în virtutea legislației excepționale și condamnați apoi la moarte.

Tema Graniil, membru al Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, a sosit la Paris. în timpul vizitei oficiale de patru zile, el va avea convorbiri cu reprezentanții guvernului francez privind colaborarea economică dintre Franța și Iugoslavia.
Hussein Nomer,ultimul dîn- tre cei trei acuzați de conspirație pentru asasinarea președintelui ales al ■ S.U.A., Richard Nixon, a fost eliberat, luni, după achitarea unei cauțiuni de 25 000 dolari.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — De-a lungul liniei de încetare a focului dintre Israel și Iordania, pe o distanță de 40 km, a avut loc în noaptea de luni spre marți un violent duel de artilerie care a durat trei ore, a declarat un purtător de cu- vînt al armatei israeliene. Potrivit afirmațiilor sale, schimbul de focuri a fost declanșat de artileria iordaniană care și-a concentrat tirul asupra instalațiilor militare israeliene din valea Iordanului și la sud de lacul Tiberiada. Mai multe localități israe- liene au fost atinse de obuzele ior- daniene. Nu s-au semnalat pierderi de vieți omenești.
★AMMAN 3 (Agerpres). — în timpul unui schimb de focuri israeliano- iordanian, avioane cu reacție israeliene au bombardat orașul Irbid și împrejurimile sale, unul din principalele centre ale regiunii de nord ale Iordaniei, a declarat la Amman un purtător de cuvînt al armatei iordaniene. în urma bombardamentului, a precizat el, 13 persoane au fost ucise și 17 rănite. Reprezentantul permanent al Iordaniei la O.N.U., Muhammad el Fara, a adresat o scrisoare secretarului general al O.N.U., U Thant, protestînd împotriva pătrunderii unor trupe israeliene în Iordania, la 1 decembrie. Se precizează, de asemenea, că Iordania a informat Consiliul de Securitate despre noile incidente.*NEW YORK 3 (Agerpres). — Fostul guvernator al statului Pennsylvania, William Scranton, a părăsit luni noaptea New York-ul, plecînd într-o vizită în țările Orientului Mijlociu în calitate de trimis special al președintelui ales al S.U.A., Richard Nixon.

avea convorbiri cu oficialitățiEl vași cercuri politice din Iran, R.A.U., Arabia Saudită, Iordania și Israel, iar la 11 decembrie va prezenta un raport lui Nixon.

Tribunalul din Madrid a 
pronunțat sentința în Pr°ce- sul intentat unui număr de patru activiști ai comisiilor muncitorești, care au fost condamnați îâ închisoare pe termene între 1 și 4 ani. Cele patru persoane au fost condamnate sub acuzația de a face parte din comisiile muncitorești pe care autoritățile le consideră ilegale și de a fi participat la adunări neautorizate de autoritățile de la Madrid.

DIVERGENTELE
DIN EURATOM

Ziarul „Nigerian Observer", citat de agenția France Presse, anunță că pînă în prezent peste 1 milion de nigerieni au căzut victime ale sîngerosului conflict care se desfășoară în această tară. „Nigeria se află într-un haos complet — arată ziarul, și, chiar cu prețul unor eforturi economice imense, viitorii ani sînt sumbri. Acest război costă zilnic economia noaslră un milion de lire nigeriene".în acest timp, pe fronturile din junglă continuă lupte îndîr- jite între unitățile biafreze și trupele federale. Comunicatele militare anunță că ciocniri greie au avut loc în sectorul Afikipo. Se menționează, de asemenea, că trupele biafreze au continuat să înregistreze succese în sectoarele Owerri, Azumini și Ahoada.Paralel cu desfășurarea luptelor, atît la Lagos cît și în alte capitale africane.se vorbește lot mai insistent despre necesitateo unor noi negocieri între autoritățile federale și biafreze, menite să pună capăt unui conflict a cărui principală victimă este populația pașnică.

Congresul Uniunii
Socialiste ArabeCAIRO 3. — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : în aula Universității din Cairo au început luni seara lucrările Congresului extraordinar al Uniunii Socialiste Arabe (U.S.A.) convocat la hotărîrea Comitetului Executiv Suprem al U.S.A. în urma incidentelor care au avut loc recent la Mansourah și Alexandria. Pe ordinea de zi a Congresului figurează o singură problemă și anume examinarea împrejurărilor care au de- . terminat incidentele studențești.Deschizînd lucrările, președintele Nasser a subliniat că incidentele regretabile care au avut loc sînt rezultatul acțiunilor unor elemente ostile aflate în serviciile spionajului străin. Totodată, președintele a arătat că noua lege a învățămîntului are drept scop ridicarea la un nivel mai înalt a activității universitare.Referindu-se • la actuala situație din Orientul Mijlociu, președintele Nasser a subliniat că R.A.U. întreprinde acțiuni politice în vederea găsirii unei soluții pașnice a conflictului, arătînd | în același timp că se acordă atenția cuvenită întăririi forțelor armate.

âlexei Kosîghin, Presedintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit marți la Kremlin pe Liu Diu En, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, cu care a avut o convorbire în problemele dezvoltării relațiilor de prietenie sovieto-coreene, anunță a- genția TASS.
Lucrările Conferinței ge

nerale a Federației Interna
ționale Aeronautice (FIA)> la care au participat reprezentanți din 36 de țări, s-au desfășurat timp de trei zile la Londra. Din partea Federației Aeronautice Române a luat parte o delegație condusă de general- locotenent Alexe Vasile, președintele F.A.R.

Procuratura generală a 
Elveției a confirmat luni că cea mai mare firmă elvețiană producătoare de armament a trimis arme și instructori militari în Nigeria. Această declarație a avut loc după deschiderea unei anchete în legătură cu a- cuzația adusă firmei „Oerlikon- Buehrle" de a fi furnizat în mod ilegal arme Nigeriei și altor cinci țări. Ca urmare a acestor acuzații, , doi dintre conducătorii firmei au și fost arestați.

Realizări mici, divergențe mari, perspective sumbre — iată cuvintele cu care presa occidentală a caracterizat nu o dată în decursul anilor activitatea „Comunității a- tomice europene" (EURATOM). După cum se știe, această comunitate a fost destinată a fi un prim experiment de strînsă colaborare în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri industriale. Realitatea arată însă că, de-a lungul celor 10 ani de existență, Euratomul a cunoscut numeroase dificultăți, trecînd prin crize mai mari sau mai mici. Ceea ce se în- tîmplă însă de cîtva timp în interiorul comunității depășește cu mult cadrul unei crize obișnuite. De aproape un an, organizația nu mai are buget și supraviețuiește doar datorită avansurilor pe care consimt să le ofere pe o bază lunară cei șase. Din decembrie 1967, definirea unui nou program pe cinci ani nu s-a putut urni din loc, cei șase nereușind să se pună de acord nici măcar asupra alegerii temelor de , cercetare. Reuniunea consiliului Euratomului, programată pentru ultimele zile ale iui noiembrie la Bruxelles, a căpătat pentru susținătorii comunității rolul de ultimă speranță. „Cei șase — scria în ziua reuniunii ziarul „Combat" — trebuie să salveze Euratomul". La încheierea celor două zile de dezbateri s-a dovedit însă că speranțele au fost și de această dată deșarte. „Criza n-a

in legali să se și 21 de- să scoa-

(ost soluționată' — anunța „Le Figaro'. înainte de a se despărți, miniștrii „celor șase" însărcinați cu problemele tehnico-științiiice au căzut de acord doar tură cu două chestiuni : întîlnească din nou la 20 cembrie pentru a încercată din impas comunitatea și 2) să desemneze un grup de înalți funcționari care pînă la această dată să propună un program comun demn de interes pentru toate statele și să examineze, totodată, chestiunea programelor complimentare.Observatorii sînt unanimi în a conchide că neputînd să găsească un „numitor comun", reuniunea nu a făcut decît să amplifice și mai mult divergențele deja existente. De altfel, după cum se știe, ca urmare a disensiunilor manifestate, ministrul belgian însărcinat cu probleme științifice, Theo Lefevre, a părăsit sala de ședințe.Pentru a repara această stare de lucruri „cei șase" au la dispoziție doar două săptămîni. Un timp destul de scurt, dacă ne gîndim că apropierea punctelor de vedere se încearcă de mai bine de un an.Indiferent de rezultatele viitoarei reuniuni, dificultățile prin care trece Euratomul reprezintă fără îndoială o grea încercare pentru politica de integrare a Pieței comune.
Radu BOGDAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scînteli".

Conferința de la
<5

Montreal
poporului

MONTREAL 3 (Agerpres). — In orașul canadian Montreal s-au încheiat lucrările Conferinței reprezentanților cercurilor. din țările emisferei occidentale care se pronunță pentru încetarea războiului din Vietnam. La lucrări au participat 965 de delegați din S.U.A., Canada și țările Americii Latine, precum și 618 observatori și oaspeți din diferite țări ale lumii. A fost prezentă, de asemenea, o delegație a R. D. Vietnam condusă de ministrul culturii, Hoang Minh Giam. precum și Hoang Bîch Son, reprezentant al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.Participanții la conferință s-au pronunțat pentru acordarea unui sprijin moral, politic și material eficient poporului vietnamez și au propus ca în luna decembrie, în toate țările ' emisferei occidentale, să aibă loc acțiuni de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.„Conferința, se subliniază într-o rezoluție adoptată, cheamă opinia publică din țările emisferei occidentale să condamne guvernul
Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele 62 tac la oficiile poștale șl dituzorii din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

vietnamez
Statelor Unite pentru continuarea războiului de agresiune din Vietnam și să ceară ca S.U.A. să pună capăt tuturor actelor de încălcare a teritoriului și suveranității R. D. Vietnam ; să fie retrase trupele a- mericane și ale sateliților lor din Vietnamul de sud ; să se lichideze toate bazele militare ale S.U.A din această parte a Vietnamului și să se acorde poporului din Vietnamul de sud posibilitatea de a-și rezolva singur problemele sale interne în conformitate cu programul politic al Frontului Național de Eliberare".Participanții la lucrări au adre- ' sat telegrameVietnam și F.N.E. din Vietnamul de sud, prin care își exprimă sprijinul pentru poziția acestora privind soluționarea problemei și încrederea deplină poporului vietnamez, s-a încheiat printr-un solidaritate cu poporul lui.

guvernului R. D.
vietnameze în victoria Conferința miting de Vietnamu-

40.360

africane.se

