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Nicolae TABIRCAprim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.
Ar fî poate de prisos să mai insist asupra importantei pe care o are ridicarea continuă a eficientei întregii activități economice în actuala etapă de modernizare și maturizare a economiei noastre naționale. Conducerea partidului a sub

liniat în repetate rînduri că între 
gradul de eficientă a activității e- 
conomice și progresul economic și 
social al„ țării există o legătură in- 

■’ lisolubilă. Tocmai de aceea, dezvoltarea într-un ritm susținut a economiei naționale, a economiei fiecărui județ în parte. în anii actualului cincinal, vizează nu numai creșterea complexității si diversificarea producției materiale, dar si folosirea cu rezultate maxime a tuturor resurselor tehnice, materiale si. umane de care dispun întreprinderile, în vederea amplificării. în continuare, a nivelului eficientei activității economice. Atingerea acestor deziderate impune angajarea fiecărei unităti productive în circuitul economic cu întregul ei potențial.Evident, se pot da numeroase e- ■.temple care atestă preocuparea întreprinderilor pentru a ridica nivelul de eficientă pe planul financiar și al acumulărilor socialiste. In acest sens se poate spune că întreprinderile și organizațiile economice au acționat în strînsă concordantă cu indicațiile formulate Ia Conferința Națională a partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care sublinia : „Asigurînd și in viitor un 
ritm de creștere a volumului pro
ducției materiale este imperios ne
cesar să ne preocupăm într-o mă
sură sporită de eficiența întregii e- 
conomii. întreprinderile noastre tre
buie să producă mai ieftin, să fa
brice mărfuri de calitate superioa
ră, să obțină beneficii crescînde : 
numai astfel vom reuși ca marele 
efort de construcție pe care l-am 
depus pînă acum și pe care îl con
tinuăm să dea roade tot mal mari, 
în interesul societății, al bunăstării 
poporului".Prin această prismă vreau să precizez că — alături de întreprinderile din celelalte județe ale tării — șl unitățile industriale din județul nostru și-au adus contribuția creșterea eficientei producției, cheltuirii mijloacelor materiale financiare ale statului — căutînd. . această cale, să aplice în practică hotărîrile partidului și sarcinile ce ne reveneau în domeniul economiilor, rentabilității si beneficiilor din planul cincinal. Atît în 1966. cît și în 1967 rezultatele financiare obținute de întreprinderile dîmbovltene s-au circumscris riguros pe O curbă ascendentă, ceea ce constituie o dovadă a atenției acordate economicității producției. în anul care a trecut, însă, aceste, rezultate s-au consolidat șî ele au fost net superioare celor din primii doi ani ai cincinalului.Concludent în această privință este faptul că sarcina de reducere a 
prețului de cost, pe ansamblul in
dustriei republicane a județului, s-a 
îndeplinit în condiții mult mai bune, 
obținîndu-se față de perioada cores
punzătoare a anului precedent un 
plus de economii de peste 40 000 000 
lei. Se disting, printre alte întreprinderi Uzina de utilaj petrolier din Tîr- goviște. valoare ciment la Ti tu acestea creștere a rentabilității, faptul că ea a declanșat în rîndul organizațiilor de partid, colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, o înaltă responsabilitate și o susținută inițiativă pentru valorificarea superioară a. fondurilor materiale și financiare încredințate de stat spre administrare întreprinderilor industriale.Corespunzător nivelului economiilor suplimentare la prețul de cost s-au mărit considerabil și beneficiile peste plan. După calcule preliminare, aceste beneficii obținute 
în plus în întreprinderile industriei 
republicane din județ se ridică la 
pește 25 000 000 lei. Transformarea, intr-o asemenea proporție, a economiilor peste plan în beneficii suplimentare arată că s-au închis multe din canalele de irosire a fondurilor materiale si bănești, că rata medie a rentabilității planificate a fost depășită. într-adevăr. cota planificată a rentabilității în industria județului a fost întrecută cu 7,2 procente.Putem să fim mulțumiți că. pe ansamblul industriei republicane a județului, beneficiile nete însumează peste 300 000 000 lei 7 în mare măsură, da ! Nu trebuie să se uite. însă, că în această perioadă s-au înregis-

la a și pe

cu economii' suplimentare în de 4 500 000 lei. Fabrica de Fieni cu 3 900 000 lei. scHe-cu 2 000 000 lei. Economiile atestă vigoarea acțiunii de
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trat pierderi în valoare de peste 26 milioane lei, din care aproape 14 000 000 lei datorită faptului că unele produse din fabricație proprie s-au obținut la un preț de cost mai mare decît prețul la care s-au vîn- dut. Adică, cele 14 000 000 lei pierderi își au izvorul în existenta u- nor produse nerentabile, care mai consumă din bugetul statului consistente fonduri bănești. Pierderile mai au la bază și tolerarea cheltuielilor neproductive, care în anul trecut s-au cifrat la circa 14 000 000 lei, ponderea cea mai mare deti- nînd-o pierderile provocate de rebuturi.Dar să insistăm asupra cauzelor acestor malformații economice — așa cum s-au desprins ele, dintr-o analiză a biroului comitetului județean de partid, efectuată recent împreună cu comitetele de direcție din întreprinderile municipiului Tîr- goviște și organizațiile de partid respective. Remarcam uzina de utilaj petrolier pentru economiile suplimentare realizate la prețul de cost. Iată însă că la capitolul cheltuieli neproductive. ■ datorită volumului mare de rebuturi. în această întreprindere tîrgovișteană s-au irosit anul trecut 9 000 000 lei. Și tot la această uzină a industriei construcțiilor de mașini s-au mai consemnat pierderi în valoare de 1 700 000 lei ca urmare a faptului că 7 produse planificate cu beneficii s-au realizat cu deficit.Dată fiind această situație. în ultimul timp comitetul de direcție al uzinei a indicat compartimentului de organizare științifică a. producției și a muncii să întocmească un studiu amănunțit privind reducerea pierderilor. Importantă este orientarea dată acestui studiu. în sensul gradului său de cuprindere, complexității problemelor abordate : probleme de informatică, evitarea suprapunerilor de atribuții și competente, pierderile datorită organizării defectuoase a fluxurilor tehnologice.
(Continuare în pag. a III-a)

învestitura socială
a primarului comunei

Deși a trecut mai puțin de un an de la îmbunătățirea organizării ad- ministrativ-teritoriale a tării, comunele constituite își afirmă tot mai puternic personalitatea, viața confirmă cu tot mai multă pregnanță justețea măsurilor întreprinse din inițiativa conducerii partidului. Consiliile populare au astăzi un cadru larg de activitate, pot să-și manifeste din plin inițiativa și competența organizatorică. în activitatea complexă de conducere și organizare a muncii, de îndeplinire a sarcinilor economice, sociale, culturale pe care sînt chemate să o desfășoare consiliile populare un loc distinct îl deține primarul comunei. Ales dintre cei aleși, gospodarul nr. 1 al comunei, cum poate ii pe' bună dreptate numit, este investit să reprezinte pe toți locuitorii comunei, să vorbească și. să acționeze în interesul lor, să . ducă, print.r-o conducere chibzuită și responsabilă, comuna pe drumul unei continue dezvoltări, spre prosperitate.Munca primarului, atribuțiile șî răspunderile sale în condițiile actuale de edificare tot mai puternică a satului socialist a constituit obiectul unei discuții organizate la FOCSANI cu participarea primarilor unor comune din județul VRANCEA, discuție vizînd în principal unele aspecte ale stilului de muncă al primarilor, al consiliilor populare în ansamblu.

comune. întreg consiliul popular, în primul rind primarii, au datoria să facă totul pentru asigurarea condițiilor celor mai prielnice dezvoltării multilaterale, înfloririi comunelor, creșterii puterii economice a cooperativelor agricole, consolidării lor economico-organizatorice, valorificării tuturor resurselor existente atît în comunele cooperativizate, cît și cele din zonele submontane și montane necooperativizate. Viața, realizările care au sporit an de an în a- gricultură au dovedit cu prisosință că cu cît o comună este mai bogată, cu cît locuitorii ei realizează venituri sporite îxi munca în cooperativă sau în alte sectoare, corespunzător condițiilor locale, pu atît posibilitățile
Primari din județul 
V ran ca a în jurul 

mesei rotunde

*— Problemele locale ce se cer rezolvate, spunea primarul comunei Dumbrăveni, MIHALACHE TÎLVĂR, sînt pe zi ce trece de o tot mai mare complexitate. După cum este cunoscut, și după cum este, de altfel, firesc, principala preocupare a fiecărui consiliu popular trebuie orientată permanent către economice ce se
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Redimensionări
Cîmpia Turzii e un oră

șel ardelenesc așezat în 
mijlocul unei coroane de 
dealuri pe fundalul cărora 
se proiectează o pitorească 
îngrămădire de case și 
pomi. Strada principală e 
șoseaua asfaltată care vine 
dinspre Cluj și Turda: 
două dealuri se despart la 
capătul ei. Perspectiva e 
întrucîtva bizară pentru un 
citadin. Vechi cumpene 
subzistă anacronic alături 
de conductele de apă. ca
nalizare și gaz metan. Iar 
dincolo, peste calea ferată, 
se desprinde, din fumul 
care se amestecă cu norii, 
silueta uriașă a uzinei ..In
dustria Sîrmei". Halele tre
mură înfundat. Parcă o 
herghelie de o mie de cai 
ar fi alergat pe o cîmpie 
fără de sfîrșit, vină la e- 
puizare, șl răsuflarea i-a 
devenit șuierătoare.

In mijlocul acestui orășel 
— amestec incă de rurali- 
tate și modernism — se 
construiesc azi noi obiecti
ve uzinale ce vor confirma 
definitiv prestigiul Cîmpiei 
Turzii în constelația indus
triei noastre grele. In in- • 
cinta marii uzine domnește 
o forfotă neobișnuită. Cu
pele excavatoarelor coboa
ră în adine, pregătind te
meliile noilor hale. Con
structorii de la I.C.M. Cluj 
înalță aici uriașele hale ale

realizarea sarcinilor află în fata fiecărei

de progres social și cultural alp fiecărei comune vor fi mai mari. O asemenea problemă, privind preocupările consiliilor populare, ale comitetelor lor executive, este deosebit de vastă și ar merita să constituie, numai ea, tema unei întregi dezbateri. (Sugestie deosebit de utilă pe care redacția și-o însușește). Dar pentru a putea cuprinde sfera largă a atribuțiilor ce revin comitetelor executive și, implicit, primarilor, aș dori să mă refer Ia alte cîteva dintre preocupările aflate pe agenda de lucru a comunei noastre. O atenție deosebită acordăm acum rezolvării u- nor probleme de ordin gos-
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podăresc-edilitar. Pe baza studiu inițiat anul trecut, siliul popular a stabilit rul centru civic al comunei. Aici am amplasat apoi construcția noului cămin cultural, a unei școli, iar în a- prepiere, piața comunală. S-au executat și alte lucrări gospodărești edilitare în valoare de aproape 800 000 lei. Pentru o comună cum este a noastră, cu. numai 4 000 locuitori, asemenea lucrări efectuate într-un singur an pot fi socotite de amploare. Ele sint rodul activității patriotice a tuturor cetățenilor, activitate în cadrul căreia un loc distinct îl ocupă munca neobosită, plină de răspundere a deputaților, a comitetelor de cetățeni care au izbutit să atragă masele, să Ie canalizeze efortul. în direcții hotărîtbare pentru dezvoltarea comunei.N-aș vrea să fac o apreciere despre munca mea — a' continuat primarul din Dumbrăveni — dar pot afirma că mi-au revenit numeroase sarcini. în condițiile în care perspectiva dezvoltării comunelor tării urmărește o mai bună organizare administrativă, edilitară, sporirea mijloacelor de deservire, a condițiilor de confort, cînd toate acestea converg către necesitatea dezvoltării fiecărei, comune după un plan de sistematizare, încă de pe acum am socotit util să mă îngrijesc de întocmirea din timp ’ a documentației de execu-. tie, de aprovizionarea cu materiale, de asigurarea mîinii de lucru calificate, am luat măsurile necesare pentru urgentarea lucrărilor pe șantiere. Am avut în vedere să fie încredințată conducerea efectivă a lucrărilor unor membri ai comitetului executiv, cu mai multă experiență, cu inițiativă și spirit gospodăresc. E firesc să fie așa. Aș vrea să subliniez că oricit de priceput ar fi un primar, el nu va putea niciodată să rezolve nici măcar satisfăcător problemele complexe ce se ridică în fața dacă nu va folosi întregul de care dispune eomitetul toți deputății consiliului dacă nu va realiza în permanență o strînsă legătură cu cetățenii, antre- nîndu-i în toate acțiunile pe care le întreprinde. Munca colectivă trebuie să se reflecte nu numai în luarea unor hotărîri și decizii ci șî în aplicarea lor, revenind fiecărui deputat răspunderi proprii. Firește, justețea unui principiu se verifică în practică dar depinde de pu-

Orînduirea noastră socialistă și-a cîștigat un prestigiu imens, între altele și datorită marelui ideal de cultură pe care-1 înfăptuiește ca pe un principiu vital, fundamental. Asistăm tocmai de aceea la o vastă descătușare de energii sufletești, la asimilarea intensă a valorilor moderne. Efortul constant al partidului și statului pentru instruirea poporului dă roade pretutindeni în țară, in toate compartimentele școlare, inclusiv în viața universitară. Am această convingere ca om a cărui întreagă activitate din ultimul sfert de secol s-a desfășurat în mijlocul studenților și al profesorilor.Este unul din marile merite ale partidului comunist de a fi urmărit cu consecvență și clarviziune formarea și educarea unor întregi generații de specialiști în spiritul celor mai nobile idealuri de propășire socialistă a țării, de a fi conferit țării nu numai o economie și cultură înaintate, dar și un prestigios renume de „patrie universitară", total inaccesibil doar cu un sfert de veac în urmă. Grija fată de studenți, solicitudinea și înțelegerea față de problemele lor, pentru asigurarea unor condiții* optime de studiu și pregătire — formează o componentă per-

manentă a politicii 
partidului și statului. Sînt bine cunoscute directivele și hotărîrile adoptate în cursul a- nului trecut de partid și Marea Adunare Națională menite să determine îmbunătățiri radicale în desfășurarea procesului de în- vățămînt, în modernizarea acestuia. Deosebit de important este faptul că de aceste măsuri se bucură un număr tot mai mare de tineri dornici să învețe, să se instruiască. Dacă acum trei decenii numărul total al studenților din România era de circa 26 500, zați în 33 cultăți din 4 niversitare astăzi există _ _______bilă „populație universitară" care numără aproximativ 145 000 de studenți, înscriși la cursurile de zi, serale și fără frecvență în cele 47 instituții de în- vățămînt superior, cu 187 de facultăți situate în 16 centre din țară. 

Dacă în anii 1938—1939 
existau 1.7 studenți la 
un număr de 10 000 de 
locuitori, în anul uni
versitar în curs rapor
tul este de peste 70 de 
studenți la 10 000 de 
locuitori. Este o realitate care ne situează printre țările cu cel mai ridicat procentaj în ce privește dezvoltarea învățăm întului superior, cu o largă accesibilitate a universității. Numai în Capitală își desfășoară

astăzi activitatea institute superioare cu 55 de facultăți, unde învață circa 60 000 de studenți, ceea ce reprezintă de peste două ori mai mult decît totalul studenților exis- tenți în România înainte de cel de-al doilea război mondial. Studențimea noastră este formată azi din fii de muncitori, țărani și intelectuali; în timp ce în vremuri de tristă amintire, în fața tinerilor din familiide oameni ai muncii se ridica bariera greu de trecut a lipsurilor materiale, care-i lipsea de posibilitatea de a urma cursurile unei facultăți, astăzi dreptul la studii este asigurat tuturor fiilor țării— români, maghiari, germani și de șlte naționalități, care muncesc și trăiesc înfrățiți beneficiind deopotrivă de dreptul neîngrădit la Învățătură asigura* în fapt tuturor de condițiile materiale tot mai bune oferite de stat tineretului studiosPartidul și statul socialist se îngrijesc ca dezvoltarea învățămîn- tului să se facă în strînsă corelare cu cerințele concrete — actuale și de perspectivă— ale 1 „multilateral al i Practic, astăzi nu xistă o preocupare spiritului uman, domeniu important al producției materiale șl
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Zece întreprinderi
vor intra anul

acesta in funcțiune

comunei, potential executiv, popular.

Radu APOSTOL

(Continuare în pag. a II-a)

Anul acesta, în ramura industriei ușoare vor începe să producă zece întreprinderi noi. Printre acestea se află fabrica de lină „Argeșana“-Pitești, întreprinderea de articole de sticlărie din București, Fabrica de tricotaje de bumbac-Suceava, Combinatul de articole tehnice din cauciuc-Pitești. Filatura din Oltenița.Secțiile de producție ale acestor unități vor fi dotate în cea mai mare parte cu utilaje și instalații realizate de uzinele constructoare de mașini din țara noastră. Este de remarcat că se va înregistra o creștere a livrărilor de echipament tehnic construit în întreprinderile ministerului de resort. înzestrarea tehnică modernă a noilor unități va asigura mecanizarea totală și automatizarea parțială 1 proceselor tehnologice.
T e I e g rame

romanești 
în Sahara

De mult Sahara nu mai înseamnă numai nisip, cămile, oaze și caravane, ci și petrol, gaz metan, șosele asfaltate și chiar mine.Ouargla, Tammanrasset, El-Borma, Hassi-Mesaoun, Hassi-R’mel sînt numele unor orașe și localități devenite dintre cele mai cunoscute, a- flate în imensitatea nisipurilor. Viitorul lor se prezintă sub culorile cele mai favorabile. în Sahara algeriană, omul a pătruns pretutindeni, o străbate în lung și în lat. răsco- lindu-i adîncurile în căutarea petrolului.în dogoritorul deșert poți intîlni »-
CORESPONDENȚA DIN ALGER 

DE LA C. BENGA

unei trăgătorii de otel tare, 
capabilă să trefileze 30 000 
tone pe an, ale .fabricii de 
flux pentru sudură, ale 
unei centrale termice cu! o 
capacitate de 20 tone aburi 
pe oră, ale fabricii de ca
bluri de tracțiune, cu o ca
pacitate de producție de

dimensionarea ce se petrece în incinta uzinei. Noile 
construcții industriale își 
pun definitiv pecetea peste 
urbanistica orașului. Proce
sul înnoitor a început 
(gara, clubul, blocurile) și 
el na continua cu tărie, 
pentru că una din virtu-

reportaj de Petre PINTILIE
ra16 000 tone pe an șl ale 

unui modern laminor, uti
lat cu linii electronizate și 
complet automatizate, care 
va da o producție de 280 000 
tone laminate pe an.

Toate aceste construcții, 
ca și noua fabrică de filie
ră sau cea de sulfat feros 
și mulțimea lucrărilor ane
xe în curs de executare 
(îmbunătățirea factorilor de 
putere, iluminatul de sigu
ranță a.1 uzinei etc.) vor 
face să crească substanțial 
capacitatea productivă a 
,,Industriei Sîrmii" care ta 
sfîrșitul cincinalului va de
veni una dintre cele mai 
moderne unități metalur
gice din tară.

Căsuțele cu livezi, gră
dini și clăi de fîn par să 
privească nedumerite la re-

țile industrializării este și 
organizarea așezărilor ome
nești pe dimensiunile și rit- 
murile specifice orașului 
modern. Creație a uzinei 
care-i certifică identitatea 
pe harta țării, orașul Cîm- 
pia Turzii va crește și în 
viitor în funcție de aceasta, 
ca un aluat care dospește 
în jurul unui grăunte de 
drojdie.

Aici lucrează 6 500 de oa
meni și toți își spun oțe- 
lari, pentru că produsele 
pe care 
vin din 
diferite 
siuni, și 
minatele speciale, in bare și profile. Printre atâția 
trefilatori. lamlnoriști. elec- 
troniști. turnători, oțelarii 
propriu-ziși sînt abia vreo

le fabrică ei vro- 
oțel: și sîrma de 

tipuri și dimen- 
barele trase, si la-

500, însă tot atît de adevă
rat este și faptul că munca 
lor își pune amprenta pe 
toată activitatea uzinei.

Pătrunzi în hala mare. 
Șarja e in faza de fierbe
re. In jurul cuptoarelor e- 
lectrice se află in plină 
acțiune echipele de oțelari 
în frunte cu topitorii șefi 
Simian Podar, Aurel Zu
grav și Miron Ignat, mereu 
„cap de afiș" pe graficul 
întrecerilor. Au o poziție 
specifică, ușor aplecați îna
inte ca și cînd ar fi pre
gătiți pentru un start. In 
răstimpuri, topitorii șefi fac 
gesturi surprinzătoare pen
tru cineva din afară: o 
mină ridicată în sus. un 
deget apăsat înainte ca pe 
un buton nevăzut. Gesturi 
care înlocuiesc o sută de 
cuvinte. Tot echipajul se 
pune în mișcare ca un me
canism. Cineva apasă pe 
o pîrghie. ușa cuptorului se 
ridică descoperind un pei
saj orbitor : o mare incan
descentă. zgură, electrozii 
ca 
re. 
cu 
da in 
scurgerea zgurei. In sfîrșit. 
cu o precizie uimitoare, 
prim-topitorul aruncă pe 
aura cuptorului cîteva lo-

niște răsărituri de soa- 
Altul introduce o rangă 
care zgîndărește plăma- 
clocotitoare. desehizînd 
prag o albie pentru

(Continuare în pag. all-a)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIAm onoarea de a vă mulțumi pentru urările pe care ați binevoit a ni le adresa cu ocazia sărbătorii noastre naționale. La rîndul meu, vă rog să primiți urările pe care poporul camerunez, guvernul meu și eu personal le transmitem pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.Cu cea mai înaltă considerațiune.
AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Federale Camerun

Excelenței Sale Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste RomâniaFoarte recunoscător pentru amabila dumneavoastră telegramă și pentru felicitările și urările pe care ați binevoit să mi le trimiteți în numele dumneavoastră și al guvernului român, vă adresez la rîndul meu cele mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfășurați, convins fiind și eu că bunele relații existente între Italia și România se vor dezvolta în continuare în interesul țărilor noastre, pentru apărarea și întărirea păcii și pentru armonia și colaborarea între popoare.
MARIANO RUMOR 

Președintele Consiliului de Miniștri 
«1 Italiei

cum și impunătoare instalații pur- tind însemnele „3-DH-200“ sau „T-50". Sînt sondele petroliere produse la Ploiești. Conduse de specialiști români, aceste sonde forează zi și noapte în Sahara. Țara noastră își aduce astfel contribuția la punerea în valoare a imenselor bogății naturale ale Algeriei.Prin telefon, inginerul Alexandru Grigorescu, șeful grupului de specialiști români care lucrează în Algeria în domeniul petrolului, ne informează că două din cele patru aparate de foraj de mare adîncime de tip „3-DH-20011, livrate Algeriei și deservite de personal românesc și alge rian, sînt în plină activitate — una la Erg-Djouad, localitate situată la cîțiva kilometri sud de Ouargla, și alta la Hassi-Kesskessa, în apropiere de frontiera algero-tunisiană. Sonda de la Erg-Djouad a ajuns la 3600 m adîncime, iar cealaltă Ia 1 800 metri. O altă sondă este transportată la El-Larich Tahtania, în timp ce a patra este așteptată să sosească la Hassi-Mokthar, circa 150 de km sud-vest de cunoscutul ză- cămînt de gaz metan de la Hassi- R’mel.De curînd au fost descărcate ia Alger alte trei instalații de foraj de tip „T-50", adaptate spre a fi folosite în condițiile pustiului Sahara. După un montaj de probă, ele vor fi transportate spre noi zone neexplorate, pentru scoaterea la suprafață a prețiosului lichid care este apa.La Alger, în cadrul „Sonatrach" (întreprinderea de stat pentru exploatarea și valorificarea hidrocarburilor). un grup de ingineri români colaborează la elaborarea unor proiecte și efectuează lucrări de prospecțiuni în vederea valorificării rezervelor petroliere algeriene. în a- fara operațiunilor de prospectări petroliere. a asistentei tehnice acordate la montarea și exploatarea instalațiilor de foraj, inginerii și specialiștii români contribuie Ia instruirea unui însemnat număr de cadre. Rezultatele muncii lor și performanțele utilajelor românești se bucură de apreciere, atît din partea inginerilor și specialiștilor străini care lucrează în Algeria în domeniul petrolier, cît și din partea autorităților locale.
4.
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DE NOAPTE
DIVERS LA LUMINA ZILEI

aprovizionam 
cu apă potabilă 
a orașului DevaDeva a fost terminată o

Aveți grijă
de copii

In ultimele zile, zăpada abun
dentă constituie bucuria copiilor. 
Săniuțele, schiurile, patinele sînt 
folosite din plin. Dar atunci cînd 
copiii sînt lăsați să se joace pe 
drumurile cu o intensă circulație 
rutieră consecințele sînt tragice. 
La Brașov, Rîmnicu-Vîlcea și în 
alte localități s-au înregistrat 12 
accidente cărora le-au căzut vic
timă copii aflați la săniuș. Aten
ție la joaca copiilor l

S-a umplut
paharulLocuitorii comunei Sihlea (Vrancea) îl știau pe Constantin Ene ca neavînd nici o ocupație. Mai fusese el, nu-i vorbă, condamnat de zece ori pentru furturi, falsuri, înșelăciune și alte „mărunțișuri". Acum, însă, se rețin în sarcina lui 29 de înșelăciuni și furturi în dauna avutului obștesc și personal. Avea obiceiul să fure din județe diferite. Credea că o să i se piardă urma. Uite așa se înșeală omul 1 Dar pe merit că și Ene a înșelat pe multi.I

I
| Lupul în

capra
Constantin Cuculescu, gestio

nar la secția tăbăcărie din cadrul 
cooperativei „Progresul" (Turnu 
Severin), s-a gîndit din timp la 
gerurile iernii. Prevăzător, a în
ceput să „adune" — de la coo
perativă, firește — piei de capră 
pentru un cojoc. Așa se face că, 
la un control, i s-au găsit acasă 
nici mai mult nici mai puțin 
decît 114 piei. Gata prelucrate. 
S-o găsi și ac, așa că o să iasă 
un cojoc pe cinste. Și pentru că 
e vorba de piei, h-am vrea să 
fim în „pielea" lui. Nu a... co
jocului.

în renovare
S-au bucurat cetățenii cînd ma

gazinul de mezeluri (aparținînd 
I.I.S. „Avîntul") din Șoseaua A- 
lexandria nr. 4 (București) a in
trat în renovare. „Vom avea și 
noi un magazin ca lumea“ își 
spuneau ei. Nu mică le-a fost 
însă mirarea cînd, odată cu ter
minarea lucrărilor, magazinul s-a 
deschis cu... firma „Loto-Prono- 
sport“ a unității vecine, care, la 
rîndul ei, a intrat tot în... reno
vare. Și tot I.I.S. „Avîntul" este 
beneficiarul. Numai cumpărăto
rii de mezeluri din jur nu benefi
ciază de nimic. Probabil, tovarășii 
de la „Avîntul" locuiesc în alte 
cartiere.

„Cimpoiul
de aur“Mulți își amintesc probabil de cimpoierul din Aluniș (Prahova) Dumitru Stanciu, cîștigătonii probei „Cel mai vîrstnic interpret" cu prilejul desfășurării primei ediții a emisiunii-concurs „Dialog la distanță". Măiestria artistică a acestui rapsod popular l-a făcut cunoscut și peste hotare. Recent, el a cîștigat „Cimpoiul de aur" — principalul premiu al concursului anual de cimpoieri desfășurat în localitatea siciliană Erice, concurs la care au participat artiști populari din România, Iugoslavia, Belgia și Sicilia. Alăturăm numeroaselor felicitări primite de cîștigător și pe cele ale noastre, urîndu-i, totodată, lui moș Dumitru multe alte „cimpoaie" și numeroși învățăcei.
Surprize

I CU... filtruCîțiva fumători au cumpărat țigări „Snagov". Le-au desfăcut și... surpriză. Deși oamenii plătiseră pentru „Snagov" în pachete au găsit țigări „Litoral". E drept că, în asemenea cazuri, surpriza contează, nu prețul. De aceea încercăm să-i consolăm pe nenorocoșii fumători. Bine că în loc de țigări, n-au găsit nuci sau măcar... prune uscate. Asta da surpriză I Dar așa, ca să înlocuiești țigări mai scumpe cu unele mai ieftine, ce mare scofală ?
Rubrică redactată d®
Stefan ZIDĂRITA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondențilorcu
„Scînteii'

Cîteva date : 120 000 de locuitori, o industrie în plină dezvoltare și o activitate cultural-artistică prodigioasă— iată coordonate care definesc convingător locul ce-1 ocupă azi străvechiul oraș de pe malurile Cibinului în viața economică și socială a tării.De asemenea, se impune o remarcă : multiplele servicii menite să satisfacă cerințele cotidiene sînt în continuă diversificare. în cartierele vechi și noi au apărut și continuă să apară magazine moderne; vechea piață, multă vreme afectată unor depozite care ocupau un spațiu considerabil. își recîștigă animația de centru comercial ; zilele trecute, orașul a fost conectat la rețeaua telefonică automată interurbană ; s-au lărgit spatiile de cazare în hoteluri; s-a dat în folosință un modern centru stomatologic. Toate aceste realizări edilitar-gospodărești, ca și pe plan urbanistic adaugă Sibiului noi elemente de civilizație și confort, des- chizîndu-i larg porțile și pentru oaspeți.Viața orașului pulsează zi și noapte. Seara tîrziu, mii de muncitori intră și ies din schimburi ; alte mii de oameni părăsesc incintele cinematografelor și ale teatrelor ; un flux neîntrerupt de călători leagă gara de oraș. Cum satisfac sibiene cerințele cetățenilor ivite în cursul nopții ? Am întreprins recent o investigație în a- cest domeniu.Pentru debut, ne-am propus un sondaj ne liniile transportului în comun. Aflasem. în prealabil. că întreprinderea locală de transporturi a întocmit un grafic „strict" — o adevărată lege pentru conducătorii autobuzelor— care prevede retragerea finală în depou la orele 24,20. Iată-ne, așadar, la orele 23 în centrul orașului. Circulație vie. în stațiile unicului tramvai în cursă spre gară, ca și în cele ale autobuzelor cu rută spre cartierele Terezianum sau Hipodrom, pasagerii erau numeroși. în „mișcarea" vehiculelor s-a ivit însă, la început abia sesizabilă, o tendință de încetinire a ritmului. O jumătate de oră mai tîrziu ne a- flam la porțile uzinei „Balanța", urmărind ieșirea din schimb. Primul autobuz s-a ivit abia după 20 de minute, iar un altul, în rută spre Turnișor, a apărut după 25 de minute. Obosite parcă de alergătura de peste zi, mașinile au început apoi să circule tot mai rar, dînd peste cap și graficul, și răbdarea călătorilor. La orele 24 (tocmai atunci cînd ies din schimb ultimele grupuri de muncitori), autobuzele au dispărut ca înghițite de... întuneric. In stații a rămas doar așteptarea cetățenilor. Pînă la urmă, pasagerii au fost ne- voiți să recurgă la singurul mijloc de locomoție ce le mai rămăsese (desigur, nedirijat de I.T.S.) — propriile picioare.Ne-am deplasat și la întreprinderea „Record", de la capătul liniei 4. Aici, autobuzele nu întîrzie, ci pur și simplu nu vin. începînd </3 la orele 22, dispar cu desăvîrșire, lăsîndu-și pasagerii să se descurce cum știu. E o situație pe care atît conducătorii I.T.S. cît și organele de resort de la consiliul popular municipal o cunosc. Ceea ce intrigă este faptul că se „discută", se „controlează", se iau „măsuri," dar neajunsurile rămîn tot neajunsuri.In cadrul investigațiilor întreprinse am urmărit și altă problemă sesizată de mulți cetățeni: organizarea, în timpul nopții, a serviciilor așa-zis „mărunte", de la poștă, telefon, pînă la gaz-electrlci- tate. apă, canal. Desigur, funcționarea tuturor acestor servicii și noaptea nu e, în toate cazurile, un lucru simplu. Totuși, pornind de la ideea că și noaptea se pot naște situații imprevizibile, grija pentru buna lor funcționare, în raport cu specificul localității și al cerințelor cetățenilor, se impune de la sine....Iată-ne, la o oră tîrzie din noapte. la telefonul subredactiel noastre din localitate. Facem cîteva „teste". Formăm numărul de telefon al sectorului gaz. „Locuința noastră e în primejdie. O conductă emană gaze". De la celălalt capăt al firului a venit un răspuns care n-a putut decît să ne bucure : ,.Vă rugăm adresa ; în cîteva minute sîntem la dumneavoastră". Reacție promptă, pe care o subliniem cu satisfacție. Formăm și un alt număr de telefon : al întreprinderii comunale. „Apartamentul nostru e inundat de apă. S-a spart o țeavă". Așteptăm curioși răspunsul. „Si ce să facem noi. tovarășe ? — se aude în telefon o voce somnoroasă. Nici ziua noi nu mișcăm un deget la conductele care trec de limita imobilelor, darmite noaptea. Chemați mîine un instalator de la o cooperativă".Să chemăm ziua... Dar acum, noaptea, acum cînd s-a ivit o astfel de defecțiune care poate avea urmări grave ? Spre surprinderea noastră, am aflat că la apelul făcut se prezentase însuși directorul întreprinderii, tov. Dumitru Buta, întîmplă- tor de serviciu. Reluăm discuția, în biroul d-sale, a doua zi : „O echipă permanentă de intervenție ar însemna o activitate nerentabilă" — argumentează domnia-sa indisponibilitatea serviciilor întreprinderii pe timp de noapte. Si cu asta, basta I Un răspuns la fel de „săritor" am primit și de la întreprinderea de electricitate : ,,Dați-ne adresa ; venim mîine" — a sunat plictisită o voce.Vizitînd la miezul nopții noul cartier de locuințe Hipodrom, am întîlnit multi cetățeni ..dînd fuga" pînă în oraș — distantă de 2—3 km — fie pentru a găsi un medic, fie pentru a chema salvarea, fie pentru a solicita vreun serviciu oarecare urgent. Ciudat : într-un cartier cu cîteva mii de locuitori nu există un telefon public 7 Ba există — un singur aparat, și acesta era blocat ! Aceleași constatări le-am putut face și la multe alte telefoane publice, instalate fie în cartierul de locuințe Terezianum, fie la Gară ori în alte sectoare a- glomerate ale orașului.A apărut firesc, întrebarea : cum răspund multiplelor solicitări din timpul nopții diversele servicii telefonice : 02, 03. 05 09 ? Facem unmic test chiar Ia serviciul 02 —deranjamente : „în cartierul Hipodrom. singurul telefon existent e blocat; este nevoie de el". Răspunsul

diversele servicii

telefonistei de serviciu parcă ar da speranțe : „Așteptați dumneavoastră că mintenași trimitem un om“. Revenim după o oră : „Omul n-a venit, ce facem?" „Așteptați, așteptați tovarășe, pînă dimineață nu mai e mult..." A doua zi, tov. Alexandrescu, șeful oficiului telefonic, se scuză : „Desigur, o glumă nereușită a salariatei noastre. Adevărul este că nu avem echipă de depanare în timpul nopții. Intenționăm însă, mai ales în cartierele îndepărtate de centru, să montăm mai multe posturi telefonice". Salutăm această intenție 8 conducerii oficiului telefonic.Sibiul este astăzi un Important centru turistic, îneît gara orașului a devenit o instituție din cele mai solicitate. Ne-am oprit, în incursiunea noastră, și aici, cu intenția de a investiga ce oferă ea călătorului. Ce face, de pildă, călătorul în tranzit spre Piatra Olt, spre Vurpăr etc. ? Curiozitatea ne-a îndemnat să intrăm în sălile de așteptare. Sala de clasa a doua am aflat-o așa cum fusesem avertizați că este de obicei : veșnic plină pînă la refuz.După orele 24, restaurantul își închide ușile. în jurul gării nu există vreun alt restaurant sau bufet care să ofere călătorilor întîrziați o gustare, un ceai sau
Însemnări despre
și pentru
gospodarii Sibiului

La importantă lucrare menită să îmbunătățească' aprovizionarea cu apă a orașului. Principalele obiective ale construcției le-au constituit instalarea imei conducte de mare capacitate, în lungime de 11 km, și montarea unor instalații de pompare a apei în a- propierea rîului Strei. Odată cu intrarea în funcțiune a a- cestui sistem, debitul de apă potabilă al municipiului a crescut cu 70 de litri pe secundă.

_____  a fiecărui conducător, de priceperea lui organizatorică și de conștiința civică, modul în care tru ca ros al principii să devină o forță de neînlocuit în activitatea de zi cu zi. Iată de ce o condiție esențială a muncii colective o văd în strînsa legătură a consiliilor populare, a comitetului executiv cu masele de muncii — direcție mă văd dator să în permanență".Ideea adîncirii a legăturilor cu modalitatea practică de a o materializa a fost reluată și de către alți participant! la discuție. Am reținut dintre numeroasele intervenții relatările tovarășului TOADER STOICA, primarul comunei Vulturu.— „Comuna noastră este alcătuită din 5 sate cu peste 10 mii locuitori. Un timp după constituirea el veneau zilnic la consiliul popular sute de cetățeni. Unii bă-

acționează pen- spiritul gene- unor asemenea

oameni ai în care acționezcontinue masele,

viața comunei, adoptarea unor măsuri chibzuite pot constitui garanția îndeplinirii sarcinilor actuale și de perspectivă ce ni le-am propus și în același timp o expresie practică a profundului democratism al orîndui- rii noastre".Participant la masa rotundă, ION MOCANU, primarul comunei Andreiașu de Sus, referindu-se la a- tribuțiile largi acordate prin lege consiliilor populare a înfățișat în cadrul dezbaterii unele aspecte interesante despre preocupările comitetului executiv al consiliului pentru ridicarea vieții culturale a comunei. Să-i dăm cuvîntul :— „în ultimul timp nm acordat o mai mare atenție vieții culturale a comunei, condițiilor care pot să-i a- sigure o dezvoltare normală, fiind conștienți de faptul că aceasta se reflectă nemijlocit in ridicarea bunăstării tuturor concetățenilor noștri, contribuind la afirmarea personalității lor, la exprimarea libertății și demnității individului. Am pornit, firește, de la particularitățile comunei

tăm cu comuniștii, cu secretarul organizației de partid comunale. De asemenea. acordăm o permanentă atenție reprezentanților organizațiilor obștești, organizațiilor de tineret, de femei care ne sînt de un real folos în mobilizarea cetățenilor la acțiunile de folos obștesc, la toate activitățile care vizează rezolvarea unor probleme economice si sociale, tot mai complexe pentru fiecare comună. In condițiile sporirii cerințelor de dezvoltare multilaterală a satului, de înlăturare treptată a diferentelor dintre sat și oraș. Anul trecut, de pildă, cînd la noi în comună s-au întreprins numeroase acțiuni edilitare, de ameliorare a pășunilor, de redare circuitului agricol a unor suprafețe de teren au participat aproape toți cetățenii comunei. Succesul acestor acțiuni a fost asigurat datorită sprijinului permanent al organizației de partid, a organizațiilor obștești. Conducerea de către partid a întregii activități a consililor popu-

PRIMARUL

trebule să fie omul cel mal bine informat din comună. Cunoașterea temeinică a legilor, ținuta moral-cetă- țenească ireproșabilă, imparțialitatea, principialitatea, discernămîntul civio sînt atribute care-i dau în fond primarului tea ce o impune funcție.Din discuții s-a și faptul că relațiile actuale dintre comună și județ, dintre primar și membrii comitetului executiv al consiliului popular jude- ' țean sînt susceptibile unor permanente perfecționări. S-a arătat că pentru construcțiile gospodărești solicitate de către consiliile populare avizele încă obțin cu mare greutate. Intre comună și județ are Ioc uneori un ^inutil du-te- vino de adrese, care împovărează munca primarului. a aparatului consiliului popular. irosindu-le timpul. Activitatea consiliilor populare și implicit a primarului este încă limitată în unele domenii cum sînt industria locală, tretinerea drumurilor alte activități care coordonate direct de către județ. Pornind de la faptul că în prezent, prin legea de organizare și funcționare a consiliilor populare, acestora le revin atribuții sporite, s-a sugerat ideea că ar fi necesar să se studieze actualele scheme de încadrare a personalului la comunele cu 7—10 000 do locuitori. îndeosebi în ceea ce privește problemele de execuție bugetară, sector de activitate care ocupă o mare parte din timpul de lucru al primarului.Ideea reieșită din discuții. că marii sprijin cordat toare viziune de perspectivă de către consiliul popular județean, precum șl aceea a necesității simplificării relațiilor cu direcțiile de specialitate de ia județ, a asigurării unui sistem informațional mai eficient privind unele hotă- rîri și decizii ale organelor centrale și locale merită toată atenția. Cu atît mai mult cu cît tendința de tutelă ce se manifestă încă în diverse domenii de activitate poate duce la di-^ri minuarea răspunderii organelor locale din comună, noate face ca autonomia acordată acestora să nu-și găsească un cîmp tot mai larg de afirmare, amînînd astfel răspunderea pentru decizie și inițiativă. Bineînțeles. această autonomie — nemijlocit legată de cerința respectării normelor centralismului democratic — presupune creșterea responsabilității și competentei organelor locale. a primarilor comunali în primul rînd.A fi primarul comunei, deci, înseamnă a fi angajat înțr-o mare răspundere socială, cetățenească, înseamnă a-ți dărui întreaga putere de muncă, priceperea și inițiativa spro binele general al obștii. Alegerea cu discernămînt a celor mai importante probleme ce trebuie rezolvate, consultarea largă a deputaților și asigurarea tuturor condițiilor ca aceștia să-și poată realiza pe deplin rolul de exponenți reali ai voinței și intereselor alegătorilor, să-și poată exercita cu autoritate și răspundere atribuțiile, consultarea opiniei cetățenilor comunei și manifestarea unei receptivități maxime față de propunerile și părerile lor, în vederea adoptării celor mai bune soluții cu privire Ia dezvoltarea diverselor sectoare ale vieții social-economice a comunei — iată cîteva din condițiile pe care primarul este chemat să le îndeplinească exemplar pentru a se achita cu cinste si profundă răspundere cetățenească de mandatul încredințat de locuitorii întregii comune.întrunind asemenea calități, primarul comunei poate avea un rol ho- tărîtor în organizarea și conducerea activității organelor locale ale puterii de stat, poate determina orientarea eficientă a întregii activități a consiliului popular spre slujirea întăririi orînduirii socialiste. asigurareaa Si

autorita- aceastădesprins

se

în- și sînt

S-a încheiat construcția danelor 64—66, lucrări prevăzute în planul de extindere a portului Constanța. Noile dane, avînd o lungime de 600 m, se alătură altor realizări înregistrate anul trecut, printre care un punct de acostare pentru navele petroliere, două dane destinate acostării navelor mineraliere, circa 15 000 mp de platforme pentru depozitarea mărfurilor și peste 12 000 metri linie de cale ferată.

COMUNEIo cafea fierbinte. Singurul oficiu care-și oferă larg serviciile, deschis din zori și pînă în zori. este... to- neta cu lozuri în plic !Un exemplu al lipsei de grijă fată de pasageri ne cu la autogara din imediata tate a gării, casele de deschise, pregătea sala de ce ? Dispece- " „E

este oferit generozitate

în munca lor. pri- au nevoie de un mai substanțial, a- cu o mai cuprinză-teau cale de kilometri pentru lucruri mărunte, ce puteau fi rezolvate în cîteva minute. Am luat atunci ho- tărîrea ca, o dată pe săptă- mînă, împreună cu secretarul consiliului popular, să mergem în fiecare sat. Aici în casa unul deputat acordăm audiente, rezolvăm pe loc anumite cereri și sesizări și chiar eliberăm unele adeverințe solicitate. In felul acesta am izbutit să-i cunoaștem pe aproape toți locuitorii comunei, să intervenim operativ pentru satisfacerea unora dintre cerințele social-culturale locale și, în același timp, să descongestionăm munca la sediul consiliului popular.Pe baza propunerilor primite din partea cetățenilor, în satele comunei, vom construi în acest an o școală, un dispensar, se vor amenaja două magazine și vom extinde electrificarea. Mii de cetățeni cu care am stat de vorbă ne-au asigurat de întregul lor sprijin în efectuarea lucrărilor amintite. In întreaga noastră activitate acționăm animați de convingerea că numai contactul direct, nemijlocit cu masele, dezbaterea publică a problemelor ce Ic ridică

noastre. Andreiașu de Sus este o comună izolată, situată în inima munților Vrancei, cu agricultura ne- cooperativizată. Existența oamenilor este asigurată prin munca la pădure, (a- proape 70 la sută din totalul bărbaților lucrează în parchetele și gurile de exploatare forestiere) dar și prin gospodăria personală, care poate realiza venituri apreciabile din pomicultură și din creșterea animalelor. Ce am întreprins ? în primul rînd am căutat ca intelectualilor care lucrează în comună să le asigurăm condiții bune de viață pentru a se stabili definitiv la noi. După o sesiune a consiliului popular ne-am întîlnit cu toți intelectualii comunei. împreună am stabilit un plan precis de lucru. Astăzi, în toate cele 7 sate ale comunei avem biblioteci cu sute de cititori activi, la cinematograf rulează filme artistice. In același timp sînt frecvent prezentate . și filme documentare privind creșterea animalelor, îngrijirea pășunilor, combaterea unor boli etc. Se fac numeroase expuneri, se prezintă conferințe, se dau consultații practice privind folosirea cu spirit gospodăresc a pă- mîntului, lucrarea sa după norme agrotehnice înaintate, dezvoltarea patrimoniului pomicol, a livezilor model, a pășunilor, dezvoltarea sectorului animalier.Toate aceste activități contribuie la îmbogățirea cunoștințelor populației locale, slujesc preocupării generale de dezvoltare economică a comunei. Neîndoios, în realizarea acestor activități un aport hotărî- tor revine intelectualilor comunei noastre. Și, îmi face plăcere să o spun, datorită modului în care comitetul executiv al consiliului popular s-a ocupat de intelectualii comunei, am reușit ca această categorie socială, din ce în ce mai numeroasă în fiecare sat al tării, să- fie de un real sprijin în ridicarea comunei către un nivel tot mai înalt de cultură și civilizație, în valorificarea și cultivarea tradițiilor locale".Desigur, viața comunei este deosebit de complexă.în cuvîntul tuturor par- ticipanților a fost în repetate rînduri subliniat faptul că în munca lor primarii. comitetele executive, consiliile populare primesc un tot mai puternic sprijin din partea comuniștilor. desfășurîndu-si întreaga activitate sub conducerea politică a organizațiilor de partid.— Nu există de fapt nici o acțiune pe care să o întreprindem, spunea CONSTANTIN ZăBAUȚEA- NU, primarul comunei Vî- nătorl. fără să ne consui-

lare este suprema garanție că interesele fundamentale ale cetățenilor vor fi neabătut înfăptuite. Spun acest lucru gîndindu-mă la ceea ce am realizat la noi în comună, la faptul că aceste realizări se află clădite de la temelie din inițiativa organizației de partid, fiind rezultatul cuvîntului comuniștilor, al prestigiului f bucură ei în gii populații, priceperii lor liza masele.în continuarea rii, mulți dintre parti- cipanti au subliniat necesitatea ca primarul să depună permanente eforturi pentru cunoașterea nică, multilaterală blemelor ce se află moment comunei, pentru tea soluționa cît rativ și eficient.— Din acest vedere, spunea BIVOLAN. vicepreședinte al consiliului popular județean provizoriu — aș dori să arăt că sporirea competentei în solutionarea problemelor pe care le implică munca de primar al comunei este vizibilă în practica muncii marii majorități a primarilor din județ. în același timp, se mai ivesc și situații care denunță un stil de muncă neonerativ. oarecari dificultăți și ezitări în aprecierea unor aspecte ale vieții economice, ale relațiilor umane. Chiar în ultima vreme am avut sesizări din partea cetățenilor cu privire la aplicarea criteriilor de stabilire a impozitelor, la emiterea aprobărilor pentru amplasarea unor construcții, la activitatea autorității tutelare etc. Din lipsa discer- nămîntului. a curajului de a aborda frontal lucrurile. pe baza normelor legale. soluționarea unor a- semenea probleme este a- mînată. ori se face în mod strict administrativ, fără a fi clarificate lucrurile cu cetățeanul. a se îmbina armonios munca administrativă cu munca politică. Iată de ce socotesc că "! noi, Ia consiliul popular județean putem să acționăm cu mai mare eficientă, a.iu- tind primarii comunr’or să-și desfășoare astfel munca, să-și conceană astfel activitatea, indiferent de domenin. îneît să-si îndeplinească sarcina de mare răspundere de a contribui Ia educarea maselor în tamentului fată trie, fa(ă de cauza socialismului. Studierea în permanentă a problemelor e- conomice. a legilor statului nostru va duce fără îndoială la bune rezultate în această direcție. Primarul

vecină-La bi- iar de aș-miezul nopții, cînd lete mai erau încă ultimul plecare, teptare încuiată. De rul de serviciu ne informează : „E dispoziția șefului. Sala stă închisă de la 7 seara la 7 dimineața". Să precizăm : activitatea autogării se desfășoară aproape neîntrerupt, de la 5 dimineața la orele 24 noaptea. Ce fac călătorii sosiți aici înainte de 7 dimineața sau după orele 7 seara ? I-am întîlnit pe peroane, așteptînd. Cînd e frig, intră în sala de așteptare a gării, și așa tixită.Convorbirea pe care am avut-o a doua zi cu șeful autogării, Dumitru Boguș, ne-a intrigat și uimit: „Noaptea închidem sala ca. să nu se murdărească" — spune dînsul, convins de seriozitatea și justețea măsurii pe care a adoptat-o. I-am vorbit despre ambianța pe care călătorul o pretinde unei autogări. N-am avut sentimentul că. am fost înțeleși.Și încă o remarcă : în tot orașul nu există decît o singură farmacie deschisă în timpul nopții.Din toate cele semnalate maî sus se impune o singură concluzie : este limpede că diversele servicii de noapte ale Sibiului pot fi organizate mai bine, spre a veni mai eficient și mai prompt în sprijinul intereselor populației. Una din problemele principale care ar trebui să stea în atenția imediată a organelor municipale este asigurarea transportului în comun pe măsura cerințelor unui oraș modern. Soluții pot fi găsite și atunci cînd este vorba de serviciile așa-zis mărunte. Potrivit unor păreri exprimate în cursul anchetei, ar fi poate bine ca ele să fie concentrate la o unitate a cooperației meșteșugărești, dotată corespunzător pentru tot felul de intervenții : apă. electricitate etc. „Percepîndu-se, eventual, o mică taxă suplimentară pentru deservirea în timpul nopții, cred că nici problema rentabilității nu s-ar pune — era de părere tov. Constantin Gaston, ing. șef al direcției județene de gospodărie comunală. Chestiunea merită a fi diu".în rezumat, consiliul nicipal, și în primul județeană de gospodărire comunală, împreună cu organele teritoriale ale Ministerului Căilor Ferate, Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor și ale altor foruri centrale interesate. ar trebui să supună diversele servicii destinate publicului sibian unei investigații amănunțite, luînd apoi măsurile corespunzătoare. Măsuri pe care sibienii le așteaptă. După receptivitatea pe care am în- tîlnit-o la edili cu responsabilități de frunte ai orașului, se pare că putem cu îndreptățire afirma că în noul an în care am pășit de curînd vor fi soluționate favorabil cerințele firești ale sibienilor.

COMPLEX DE SEREautobuz se am găsit LA CRAIOVA58 de cooperative agricole de producție din județul Dolj vor construi în comun un complex de sere. Situat în vecinătatea Centralei electrice de termoficare de la Craiova, de unde va primi aburul tehnologic, complexul va însuma, într-o primă etapă, zece hectare, iar în viitor — 66.In aceeași zonă întreprinderile agricole de stat din Trustul zonal Craiova și Stațiunea experimentală legumicolă Ișalnița vor amenaja încă 170 ha de sere, zece dintre ele urmînd ■ să intre îh producție în cursul acestui

de care se rîndul între- al■ de forței și a mobi-dezbate-
temei- a pro- într-un în fața Ie pu-sau altulamai ope-punct deCHIRIL

luată în stu-popular murind direcția

A. MUNTEANU 
N. BRUJAN
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Pa culmile înzăpezite ale Cristianului Mare

Redimensionări la Cimpia
(Urmare din pag. I)

peți de amestec fluidizant. 
iscînd noi metamorfoze...

— Oțelăria noastră a 
profilată pe oțeluri specia
le. cît mai pure, pe oteluri 
inalt aliate, pentru rul
menți. și oțeluri carbon. La 
noi nu se fac oțeluri de 
masă, ci numai de înaltă 
calitate — precizează 
nologul secției, ing. 
Tandru Lișcan.

Oamenii de aici se 
duiesc mereu să-și îmbu
nătățească munca și, bine
înțeles. înregistrează succe
se care le răsplătesc stră
daniile. lată unul dintre 
cele mai recente, pe care 
ni-l împărtășește șeful sec
ției. ing. Traian 
Pînă nu de mult, 
carbon scăzut și 
mangan. destinat 
sîrmei pentru electrozi de 
sudură, era elaborat în

teh- 
Ale-

stră-

Cristea. 
oțelul cu 
aliat cu 

fabricării

cuptoarele electrice. Pro
cesul de elaborare în aceste condiții ducea la o serie 
de neajunsuri, tn 
rînd, se înregistra 
uzură a căptușelii 
tare a cuptoarelor.
le scădea indicele de utili
zare Intensivă. Apoi, se 
creau dificultăți în înscrie
rea șarjelor în analiza chi
mică optimă. în ceea ce îi 
privește pe topitori. aceștia 
trebuiau să dezvolte un 
mare efort fizic la tragerea 
zgurii oxidante, care e 
fluidă și foarte radiantă. 
Luînd in studiu problema 
înlăturării acestor neajun
suri. un colectiv format din 
inginerii secției și din 
maiștrii Mihai Blag. Mihai Bara. Vasile Onișor și Ilie 
Pașcan. a ajuns la conclu
zia că acest oțel poate fi 
elaborat în condiții mai g- 
vantajoase prin procedeul

primul 
o mare 
refrac- 

ceea ce

Martin. Au stabilit o teh
nologie corespunzătoare, au 
experimentat procedeul 
de-a lungul a opt șarje și — în urma analizelor chi
mice foarte bune — au 
trecut, de la l decembrie, 
la fabricarea acestui oțel 
exclusiv prin procedeul 
Martin. In acest fel prețul 
de cost al oțelului respec
tiv a scăzut cu circa 200 
lei/tonă. concomitent cu o 
creștere a indicelui de uti
lizare la cuptoarele elec
trice.

Preocuparea metalurgiști- 
lor de la Industria Sîrmei 
de a ridica nivelul calitativ 
al producției se 
prin organizarea 
portant serviciu 
țări științifice.

— Noi. ne spune ing. Da
vid Teodor, adjunctul șe
fului acestui serviciu, 
ne-am propus să realizăm

vădește și 
unui im- 

de cerce-

si

spiritul devo- de pa- unei bune resurselor de muncă, forțelor degospodăriri materiale dezvoltarea producție și diversificarea economiei locale, creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a populației.

Laborator de
aici o gamă cît mai mare 
și mai diversă din oțelurile 
superioare care pînă acum 
se aduceau din import. Recent am dat trei șarje ex
perimentale de oțel, livrate 
uzinei „Independența“-Si- 
biu pentru fabricarea lan
țurilor necesare utilajelor 
petroliere pe care le con
struiește uzina „1 Mai"- 
Ploiești. Oțelul acesta se 
procura pînă acum din import ; de aici înainte îl vom 
fabrica noi. Am început, de 
asemenea, să fabricăm ote
luri refractare, pentru su
pape destinate motoarelor 
cu combustie internă pen
tru Fabrica de piese auto 
de la Colibași. Cercetăm și 
punem, la punct tehnologia 
elaborării și a altor oteluri 
speciale de care au nevoie 
întreprinderile noastre con
structoare de mașini.

In timp ce discutam, ală
turi de noi se făceau pre
gătiri febrile : urma șarja. 
O tăcere încordată, o sus
pensie asemeni clipei cînd 
dirijorul ridică bagheta și 
toate privirile celor din or
chestră sînt ațintite asupra 
lui. Deodată izbucnește o 
lumină orbitoare, un ful
ger care se prelungește minute în șir. Oțelul țîșnește 
în văpăi lichide\ se desface în uriașe limbi de foc. Rîul 
incandescent se scurge prin 
jgheab în oală, iar deasu
pra palpită

Ele sînt 
bineînțeles, 
mai prejos 
ce ard în 
hefaistoși moderni din ce
tatea industrială a Cîmpiei 
Turcii, care cu fiecare val 
incandescent de otel în
scriu noi succese în contul 
planului cincinal. întăresc 
temelia economică a tării.

scîntei în jerbe, 
spectaculoase, 

dar cu nimic 
decît scînteile 
inimile acestor

ergonomie 
la TimișoaraLa Timișoara a luat ființă un la, borator tehnic drul Direcției tru probleme sociale. Este acest -fel din țara noastră. în cadrul său se vor efectua studii și măsurători asupra factorilor de mediu — fizici și chimici — ca zgomote, vibrații, radiații calorice, temperaturi, iluminat, care influențează. într-un fel sau altul, capacitatea de muncâ. Printre primele lucrări ale laboratorului sînt înscrise studierea zgomotului produs de mijloacele de transport în comun în diferite zone ale orașului. în vederea diminuării a- cestuia, și alte teme cu privire la diverse aspecte ale muncii fizice și intelectuale.

de ergonomie în ca- județene Timiș pen- de muncă și ocrotiri primul laborator de

lAgerpres)
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ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE DIN JUDEȚUL DOLJ
x 9

BANI GREI PE UN DRUM
w A

FĂRĂ ÎNTOARCERE
/ Una dîn condițiile hotărîtoare Wentru dezvoltarea cooperativelor a- jțricole o constituie întărirea și dezvoltarea proprietății obștești prin ■realizarea unor obiective de investiții direct productive, cu un efect economic imediat. An de an, în județul Dolj s-au alocat sume importante pentru extinderea suprafețelor irigate, dezvoltarea zootehniei. înființarea de noi plantații viti-pomi- cole. procurarea de mașini și unelte necesare producției. Pentru J968, în cooperativele 

s-a prevăzut realizarea de investiții în valoare oane lei, din care 273 _________adică 77 la sută, sînt din fondurile proprii ale unităților.Din sumele destinate investițiilor, aproape 50 la sută au fost alocate pentru procurarea de mașini și utilaje. animale de producție și material săditor. viti-pomicol. Multe din cooperativele agricole din județul Dolj au utilizat cu chibzuință fondurile proprii șl creditele acordate de stat pentru realizarea acelor o- biective absolut necesare procesului de producție, s-au străduit ca. o lucrare, o dată începută, să fie încheiată la termenul planificat și să aibă o eficiență ridicată.După cum se știe, eficiența economică este dată de obținerea unei producții maxime cu minimum de cheltuieli posibil în etapa respectivă. , Există, deci, o legătură strînsă între cheltuieli și producția obținută. Din acest punct de vedere, nu se poate justifica economic modul în care au înțeles unele consilii de conducere din cooperativele agricole să cheltuiască fondurile pentru extinderea «suprafețelor irigate.In județul Dolj, sistemul de irigații Calafat-Ciuperceni, cu o suprafață totală proiectată de 1855 ha, realizat prin cooperarea a patru unități — Ciupercenii Vechi 935 ha, Ciu- percenii Noi 472 ha, Smîrdan 281 ha si Calafat 167 ha — poate deveni unul din principalele mijloace pentru valorificarea superioară a unei importante suprafețe de teren nisipos, 
în condițiile secetei din anul trecut ) sistemul s-ar fi dovedit deosebit de eficient dacă lucrările de amenajare erau executate în timp optim. Agregatele necesare pompării și distribui- : rit apei au fost procurate din timp și întregul sistem trebuia să intre în funcțiune la 15 mai. Din cauza ne- executării unor săpături și a faptului că unele canale nu au fost dalate, primele udări s-au făcut în a doua jumătate a lunii iulie, cînd 30—40 la sută din culturi erau parțial afectate de secetă sau chiar compromise. Conducerea cooperativei agricole Ciupercenii Noi s-a preocupat de amenajarea unei suprafețe mai mari de teren în vederea irigării. Din cauza întîrzierii lucrărilor și neexe- cutăril la timp a udărilor, pe o suprafață de 30 ha, s-a obținut o producție medie de numai 1900 kg porumb la hectar față de 5 000 kg cît era prevăzut în proiect. De asemenea, la cooperativa agricolă din Smîrdan, prima udare, pe 13 ha cu lucernă, a fost făcută în luna iulie și, ca urmare, producția a fost mult diminuată. Din același motiv, la Ciupercenii Vechi pe o suprafață de 60 ha cultivată cu porumb furajer s-au obținut numai 15 000 kg la ha, deci cu mult sub posibilități. Cu toate că timpul a permis executarea tera- samentelor și confecționarea dalelor necesare căptușirii canalelor, cele circa 280 tone de ciment au stat în magaziile cooperativelor agricole, de- gradîndu-se. In felul acesta, sistemul Calafat-Ciupercenî, cel puțin anul trecut, nu a putut- să-și demonstreze eficiența. Se impune ca cele patru cooperative agricole să ia toate măsurile și să-și intensifice eforturile pentru evitarea, în anul care a început, a acestor neajunsuri.Fondurile de investiții au fost utilizate nerațional și în cazul exploatării agregatelor de irigat. Cooperativa agricolă Damian, cu toate că avea asigurată sursa de apă, nu a utilizat 3 motopompe și 6 agregate de aspersiune. De asemenea, din cauza deficiențelor în organizarea muncii sau lipsei motopompiștilor, la

agricole di© județ, unui volum de 352 mili- milioane lei,

Zăval nu s-au folosit 5 aspersoare, iar la Dobrești — două aspersoare. Utilizarea nerațională a utilajelor a avut drept urmare, pe lîngă pierderile mari de recoltă, imobilizarea unor importante fonduri, scoaterea lor din circuitul economic.Este greșită și dăunătoare și practica utilizării unor agregate în alte scopuri decît cele pentru care sînt destinate. Cooperativele agricole „23 August", Maglavit, Braloștita, Dobrești au schimbat destinația utilajelor pentru irigații, folosindu-le la acționarea circularelor, tocătorilor de nutreț, morilor cu ciocănele, ceea ce duce la uzarea lor prematură. De aceea, este necesar ca, în perioada de iarnă, utilajele să fie reparate și păstrate în condiții bune, pentru ca atunci cînd va fi nevoie de ele la Irigat să poată fi utilizate din plin.Unele probleme se ridică și în ce privește folosirea fondurilor destinate înființării plantațiilor viticole, în multe cazuri, după executarea plantațiilor nu se asigură si spalierii necesari pentru susținere. Așa se face că. din lipsa spalierilor. via rămîne pe jos, producțiile sînt mici și multi butuci se usucă. Cooperativa agricolă Dobrești are întreaga suprafață de 150 ha cu vie intrată pe rod nesusținută pe spalier!. Datorită faptului că și lucrările de întreținere au fost făcute necorespunzător, din producția planificată de 380 tone struguri s-au realizat numai 92 tone. Cu o recoltă medie de circa 600 kg struguri la ha, recuperarea fondurilor investite, rambursarea creditelor, nu se poate realiza, iar de eficientă economică nici nu poate fi vorba. Dintr-o analiză efectuată la 33 cooperative agricole din județul Dolj a rezultat că pe o suprafață de 1 514 ha. din care 754 ha pe rod, numai 500 ha sînt asigurate cu spalieri. Este adevărat că, în bună măsură, această situație se datorește întreprinderii de aprovizionare din cadrul Uniunii județene a cooperativelor agricole care n-a asigurat tregul necesar de spalieri. Dar atît de adevărat este și faptul în- tot că

Ia unele cadre de conducere din cooperativele agricole există concepția greșită potrivit căreia „economiile" rezultate datorită neachiziționării spalierilor ar duce la o investiție specifică mai mică și deci la o rentabilitate mai mare a plantației. Dar lipsa susținerii viei pe șpalieri elimină posibilitatea mecanizării lucrărilor de întreținere, se înregistrează mari pierderi de producție, un număr mare de butuci se distrug, apar goluri, plantația se degradează. Rezultă deci că pierderile sînt cu mult mal mari decît „economiile". Toate acestea echivalează cu irosirea unor importante sume bănești, cu diminuarea potențialului economic al cooperativelor agricole respective.Atît extinderea suprafețelor irigate, cît și înființarea de noi plantații, acțiuni deosebit de eficiente si necesare. prin care potențialul productiv al pămîntului este pus mai bine în valoare, nu-și pot dovedi eficienta dacă nu sînt realizate toate condițiile necesare atingerii acestui scop. Utilizarea fondurilor pentru investiții trebuie făcută cu mult simț gos- . podăresc, deoarece, după cum am văzut, în caz contrar, poate aduce pierderi materiale si bănești.Ținînd seama de faptul că si în acest an cooperativele agricole din județul Dolj au prevăzut să realizeze un mare, volum de investiții, se impune ca Uniunea județeană a cooperativelor agricole să studieze, din faza de proiect, posibilitatea asigurării condițiilor materiale necesare terminării la timp a lucrării și, mai ales, fructificării imediate a investițiilor, De asemenea, este necesar ca lucrările să fie coordonate cu planul întreprinderii de aprovizionare a uniunii cooperatiste. urmărindu-se asigurarea. în totalitate, a materialelor necesare, concomitent cu utilizarea tuturor resurselor locale. în felul acesta se va putea realiza creșterea producției, dezvoltarea continuă a proprietății obștești și. pe această bază, obținerea unor venituri tot mai mari.
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NOI LINII ELECTRICE
PUSE SUB TENSIUNEA fost pusă sub tensiune linia electrică aeriană de 110 KV, Motru— Rovinari, care va alimenta excavatoarele gigant folosite la extragerea lignitului din viitoarele cariere carbonifere Tismana și Gîrla. Zilele acestea au fost finalizate, de aseme-

nea, lucrările la o altă magistrală energetică, de tensiune similară, echipată cu dublu circuit: Iancu Jianu— Balș. De aici va primi energia necesară fabrica de roti și boghiuri aflată în construcție în orașul Balș.(Agerprcs)

Pădurile noastre sînt situate — în cea mai mare parte — pe dealurile, podișurile și culmile Carpaților, într-un triunghi cu laturi întinse, deosebit de fertil, cu precipitații abundente. Aci își au obîrșia majoritatea rîurilor, a căror rețea hidrografică, cu o lungime totală de peste 64 000 km, transportă radial spre cîmpie un debit anual de circa 39 miliarde m.c. apă. Tot aci există și condiții naturale favorabile — cheile stîncoase ca cele de la Cîrnul pe Bistrița, de la Vidraru pe Argeș, de la Gîtul Berbecului pe Sadul și altele — pentru amenajarea prin baraje a unor lacuri de acumulare, deosebit de utile pentru producerea energiei electrice și irigații, pentru alimentarea cu apă a industriei, a centrelor populate.Cît de mult au crescut cerințele de apă e destul să arătăm că locuitorul orașului are nevoie zilnic de 400—500 1 apă, că pentru a se produce o tonă de oțel sînt necesari apă, iar pentru o hîrtie 290 mc. Iată impun măsuri conservarea pădurilor, întreținerea lor cu grijă și combaterea risipei apelor.Prin cercetările făcute la diferite stațiuni (Buhalnița, Putreda, Valea lui Bogdan), s-a dovedit că pădurile, prin coronamentele arborilor șl arbuștilor și, mai ales, prin litieră (stratul de materie organică alcătuit din rămurele, scoarță, frunze moarte și humus) rețin ca un burete și infiltrează în sol pînă la 2/3 din cuantumul precipitațiilor, că „sub pădure" scurgerile de apă se reduc la circa 2 la sută și că în păduri pierderile de sol sînt de la 200 la 1 000 de ori mai mici, ferind astfel degradarea terenurilor prin e- roziune. Literatura despecialitate stabilește că pădurile bine încheiateau o capacitate de retenție și înmagazinare în sol de circa 10 000 mc de apă pe an și pe ha. E drept, pentru a da lemn, pădurile consumă din aceasta o cantitate de 3000—4000 mc. Restul de 6000 mc apă se înmagazinează în sol, ca o rezervă, care prin stratul freatic alimentează izvoarele, menținîndu-se deci un regim de scurgere regulat al rîurilor. Iată, deci, că vechiul' dicton : „Pădurile sînt casa apelor" ațe un ? înțeles,adine,-plin, de adevăr și înțelepciune.De-a iungul dezvoltării omenirii, uneori s-a ignorat acest rol hidrologic important al pădurilor. Teritorii vaste din țările mediteraneene, ca și din Asia Mică, vestite în antichitate pentru bogăția pădurilor și apelor, ca și pentru rodnicia pămîntului, au fost ruinate și depopulate, pentru că' în urma despăduririlor s-a întins deșertul. înainte și între cele două războaie mondiale, această „casă a apelor" nu s-a bucurat nici

la noi de grija care trebuia să i se acorde. Prin despăduriri, multe izvoare au secat. Nisipurile aduse de ape șl spulberate apoi de vînt au început să invadeze cîm- pia — la Sadova pe Dunăre, la-Hanul Conachi pe Șiret sau la Valea lui Mihai pe Tisa. Unele terenuri din Vrancea, Țara Moților și altele au fost intens erodate. Din această cauză, unele rîuri ca : Putna, Bu- zăul, Prahova, Argeșul, Lotrul, Ampoiul, Someșul au luat un caracter torențial accentuat, fapt ce constituie un grav neajuns pentru amenajarea lor, întrucît aluviunile purtate de ape pot împotmoli lunci, canale și lacuri de acumulare.Astăzi, în multe părți din lume, pădurile au început să se cultive nu numai pentru nevoia de a produce lemn, dar și pen-

care, deși au atras costuri mai ridicate, nu au decît o eficiență redusă. Fapt este că această funcțiune importantă a pădurii, ca rezervor natural pentru în- magazinarc în sol a precipitațiilor, se impune a fi luată mai mult in considerație atît de proiectanții din economia forestieră, cît și de către cei din sectorul hidroenergetic. îndeosebi necesită atentie acele bazine unde, din motive ce, 
re sau prin capacitatea limitată a lacurilor de acumulare (Sadul, Paltinul), nu se asigură retenția totală a apelor mari și surplusul, în timpul scurt al viiturilor, se deversează peste coronamentul barajelor în vechea albie. Astfel, acest surplus de apă

către cei din hidroenergetic, necesită ; bazine unde, tehnico-economi- barajele rezervoa- nu se pot construi, bazinele în care,

studii și proiectări forestiere (I.S.P.F.) privind amenajările silvice, numai la corectarea torenților care se varsă direct în viitoarele acumulări, sau interceptează aducțiuni și căile de acces. Desigur, aceste lucrări sînt importante și au caracter urgent. însă, temele se cer extinse și la corectarea tuturor torenților din bazin, fiind însoțite atît de împădurirea terenurilor cu eroziuni excesive și de adîncime, cît și de lucrările de refacere a ar- boretelor distruse, slab productive care, din punct de vedere hidrologic, sînt deficitare. Bine ar fi ca prin aceste teme să se ceară, de asemenea, revizuirea zonării funcționale a pădurilor din bazin, astfel ca îndeplinirea rolului lor de protecție pentru amenajările hidroenergetice să fie, pe de-
250 mo tonă de de ce se privind

«a

PĂDUREA
casa apelor

puncte de vedere
tru a. se asigura protecția necesară apelor, la care se adaugă protecția solului și aspectul îngrijit și recreativ al peisajului. în țara noastră, printr-o acțiune desfășurată sistematic, s-au împădurit peste 1,6 milioane ha de teren impropriu pentru producția agricolă, sau pe terenurile despădu- rite, iar prin punerea în valoare a peste 120 000 ha terenuri cu eroziuni excesive și de adîncime, prin corectarea cursurilor unul însemnat număr de torenți, s-a început o operă de mare interes hidroenergetic șl economic. Se află acum în fază de realizare alte asemenea lucrări de substituire sau refacere a unor arborete slab productive, de punere în valoare a prundișurilor din diferite bazine (Putna, Milcov, Prahova, Someș și altele) prin plantații de specii moi și . repede crescătoare, asigură solului din aceste bazine tecție deosebită.Totuși, se observă multe ori, în cadrul ' lucrărilor de corectare a torenților, proiectanții secțjt rului economiei forestiera nu au utilizat în suficientă măsură mijloacele biologice (vegetația) de combatere a eroziunii. Practic, s-a dat o extindere mai mare lucrărilor hidrotehnice (cleionaje, praguri, baraje și canale),

Și care apelor o pro-că, de

iese din hotarele țării înainte de a-1 fi folosit, ceea ce nu poate fi îngăduit.Cum s-ar putea preveni această pierdere foarte importantă de apă, mai ales în anii ploioși 7 N-mai prin împăduriri intense. O creștere, prin plantații, a suprafeței împădurite din bazinele amintite pe terenuri pe care nu se poate practica agricultura, cu numai 1000 ha, sporește capacitatea tenție circa apă. O de apă getația mai mare parte se înmagazinează în sol. Eliberată treptat la' suprafață, prin debitul constant al izvoarelor, această rezervă alimentează acumularea creată prin barajul rezervor. în acest fel sporește potențialul hidroenergetic al. bazinului respectiv, fără alte investiții costisitoare, fără derivații din bazinele vecine, care duc la lipsa de apă în acele bazine. Stă în puterea proiectanților generali ai lucrărilor de amenajare hidroenergetică a bazinelor de acumulare ale țării — Institutul de studii și proiectări hidroenergetice (I.S.P.H.), Institutul pentru planuri de amenajare și construcții hidrotehnice (I.P.A.C.H.) — să nu limiteze temele lor de proiectare date Institutului de
1

anuală de a terenurilor 10 milioane parte din cantitatea este folosită de ve- lemnoasă, dar cea
re- cu mc.

permanență, asi-plin și în gurată.Nu mai practicile festat cu ... . care au acum drept consecință faptul că lacul de acumulare de la Uzina Sadul II este colmatat cu aluviuni pe mai mult de 3/4 din capacitatea sa. Prin despotmolirea ce se face succesiv, după cîțiva ani de exploatare, nu se poate recupera decît o mică parte din capacitatea lacului. Această operație este foarte dificilă, atrage cheltuieli suplimentare, suspendarea producției de energie electrică, iar evacuarea aluviunilor impurifică apa și distruge fauna piscicolă din albia rîului. Temele de proiectare trebuie să mai ia în considerație și suprafața hidrografică a bazinelor din muiări, sesc nici degradate nile torențiale, consecințele sînt la fel de dăunătoare : aluviunile aduse de torenții laterali, ne- maiputînd fi antrenate mai departe de-a lungul vechilor albii, duc la o ridicare progresivă a fundului acestora, punînd în pericol de inundare terenurile riverane.Lucrările au aceeași importanță în bazinele care, prin captări secunda-

pot fi continuate care s-au mani- ani în urmă si

aval de acu- unde nu lip- terenurilei intens și nici formațiu- întrucît

de acest genforestiere în

In acest an o nouâ unitate industriala va intra în funejiune la lași : Fabrica de fibre poliesterice(Foto : Gh. Vințilă)
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a locurilor de muncă, cele care provin din activitatea financiară, din dobînzile penalizatoare, împrumuturi restante, locații. Se apreciază că, prin aplicarea măsurilor tehni- co-organizatorice stabilite. în anul care a început pierderile vor fi reduse cu peste 6 600 000 lei.E drept, m-am oprit mai mult la uzina tîrgovișteană, dar asemenea rezerve de economii, de creștere a rentabilității există în toate întreprinderile. Ele pot fi descoperite și valorificate dacă se înțelege limpede că problema rentabilității în u- nitățile noastre economice are un caracter complex și multilateral. Ceea ce vreau să subliniez este că. în anul care a început, soluționa
rea neajunsurilor privind rentabili
tatea nu trebuie să preocupe doar 
unitățile care pînă acum nu și-au a- 
coperit cheltuielile de producție, sau

avut produse nerentabile, ci și cele cu sortimente si activități 
ansamblu rentabile, generatoare 
beneficii. Ca urmare, este ușor înțeles de ce biroul comitetului

Mmu luat plastilina

și-am pkM
Foileton de Nicuță TĂNASE

într-o sală 
scau-

Făceam antecameră la 
un tovarăș director gene
ral. Știind că antecamera 
e întotdeauna mult mai 
lungă decît lată, mi-am 
luat cu mine, pentru a nu 
mă plictisi, nu semințe, 
pentru că în cabinete n-ai 
voie să mănînci semințe. 
Mi-am luat niște plastili
nă. Din plastilină poți 
face orice, dacă ai talent. 
Poți face și semințe de do
vleac. Dar n-au miez și 
mai ales gust. Eu, talentat 
fiind, am făcut din plasti
lină, în lunga mea aștep
tare, flori, capre negre, 
brontozaurl (la scară re
dusă, pentru că nu pose
dam atîta plastilină), șo- 
pîrle, în ultimă instanță 
l-am făcut și pe dracu’.

Secretara, înd.uplecîn- 
du-se, (dar lăsind ușa 
întredeschisă), a spus to
varășului director:

— Să mai aștepte tova
rășul foiletonist 7 Vrea să 
vorbească neapărat cu 
dumneavoastră.

Prin ușa întredeschisă 
am. auzit:

— N-ar putea să se ducă 
acest tovarăș foiletonist la 
dracu’ 7 Fă-i o cafea și in- 
vită-l în sala de consiliu.

Secretara a revenit și, 
foarte zîmbitoare. neștiind

că auzisem discuția — 
mi-a spus :

— Să știi că tovarășul... 
e foarte îneîntat de vizita 
dumitale. M-a întrebat 
chiar cînd ai sosit din 
străinătate. (Și eu auzisem 
cu urechile mele că mă 
trimitea să discut cu ci- • 
neva... în străinătate).

Am fost acompaniat de 
secretară 
cu foarte multe 
ne. Mi s-au adus cafea, re
viste și mi-am aprins o 
țigară. Din greșeală am 
suflat peste dracul pe ca
re-l făcusem din plasti
lină.

— In definitiv ce te-adu- 
ce la această audiență 7

Era vocea Satanei care 
primise viață.

— Niște mărunțișuri.
— Mărunțișuri ? Hai la 

mine și... Vezi că frige 
cafeaua. Ia zi-i ce mă
runțișuri 7

— O nimica toată. Ara 
trecut pe la fabrica de ți
glă „Mondiala" din Lugoj 
și stînd patru zile acolo 
am -observat niște...

— Niște ce 7
— Dragul meu, nu ți se 

pare că ești prea curios 7
— Să știi că eu te as

cult și-ți pot da chiar și 
o mină de ajutor. Ce-ai

observat in cele patru zile 
pe care le-ai petrecut la 
„Mondiala" 7

— Niște mărunțișuri 
groaznice. Au fost rebuta- 
te în aceste patru zile 
73 000 de țigle la uscare, 
iar 55 000 la ardere.

ăștia care umflă prețul 
de cost la țiglă 7

— Vi-i iau eu ca spe
cialiști. Noi am p-us cup- 
torari la cazanele cu 
smoală niște meșteri re
crutați tot de la voi.

— De unde de la noi 7

teamă să nu se tnece 
imediat. Cînd e prea 
groasă, dansează pe ea, 
ne face greutăți. Dacă 
ni-i dai nouă pe cei de la 
„Mondiala" poate...

— Eu nu vi-i pot da, 
Atribuția mea este să se-

— Și de ce trebuie să te 
duci la director pentru 
asta ? Să fi venit la mine.

— Aveți nevoie de țiglă 
mai scumpă la voi acolo 
în iad ?

— De țiglă n-avem ne
voie. De specialiști da.

— Ce specialiști sînt

— l-am pus pe cei care 
erau aici, pe pămînt, as- 
faltatori de drumuri. 
Ne-am înșelat. Ba fac 
smoală prea caldă, ba 
prea rece. Ba compoziția 
smoalei e făcută anapoda. 
Cînd smoala e prea caldă 
nu-l. pot băga în cazan de

re, se fac derivații (de exemplu, Topologul, Vîlsa- nul și Rîul Doamnei). To- renții corectați și pădurile bine încheiate asigură în aceste bazine buna funcționare a prizelor. Studiile a- rată, în sensul celor spuse, că, în afara altor acumulări de apă prin construirea unor baraje-rezer- voare (care de multe ori sînt neeconomice sau pentru care nu se găsesc condiții favorabile de amplasare), pădurile constituie, mai ales pentru sectoarele din aval de derivații, singurul mijloc de acumulare maximă în sol a precipitațiilor. în mai toate bazinele de interes hidroenergetic se găsesc încă numeroase terenuri degradate, cu eroziuni adîncime, prundișuri, alunecări.mînd peste se pot pune în valoare decît prin împădurire, care, pe lîngă producția importantă de masă lemnoasă, va atrage o rezervă de apă în sol echivalentă cu capacitatea tuturor lacurilor noastre de acumulare realizate pînă în prezent pe rîurile interioare.Aplicarea măsurilor amintite poate ușura nebănuit de mult și regularizarea unor albii, apărările de maluri și îndiguiri, care se țin lanț de-a lungul unor rîuri cu frecvente inundații, pentru evitarea cărora se cheltuiesc anual me importante de Numai pe Valea tanei s-șu cheltuiț în mii 20 de ani, pentru rarea șoselei și liniei te forestiere, sume care depășesc dublul valorii construirii lor. In cadrul economiei generale, volumul și valoarea acestor lucrări sînt, după cum se poate bănui, incomparabil mal mari, mai costisitoare. Evident, asemenea nereguli în... „casa apelor" nu mai au ce căuta. Nu ne putem opri la nivelul realizărilor de pînă acum. Lucrările de protejare, a pădurii trebuie să se dezvolte în conformitate cu urgența care se desprinde din analiza comună a sectoarelor interesate. Făcîndu-se cît mai mult apel la mijloacele biologice — vegetale — de combatere a eroziunii și to- rențialității, este nevoie să se adînccască cercetările din acest domeniu de activitate, printr-o colaborare nemijlocită între unitățile de proiectare amintite și cele de cercetare : Institutul de cercetări forestiere (INCEF) și Institutul de studii și cercetări hidrotehnice (I.S.C.H.), cu cele de învățămînt și cu șantierele din producție — și, mai a- les, să se finalizeze ideile și schimbul de păreri în interesul economiei naționale

excesive și de ca și multe grohotișuri și Acestea, însu- 200 000 ha, nu

su- bani Dof- ulti- apă- fera-

Ing. Gheorghe BADESCUConsiliul tehnico-știinjific al Ministerului Economiei Forestiere

au 
pe 
în 
de de județean de partid a căutat să imprime acțiunii de rentabilizare un caracter de perspectivă și nu unul de campanie.Se știe, în acest sens, că valoarea produselor se confirmă de către beneficiar. în circuitul economic — și. de aceea, gradul de ren
tabilitate este legat indisolubil de 
calitatea bunurilor materiale reali
zate în întreprinderi. Nerespectînd această cerință elementară, unele u- nități de industrie locală din județul nostru s-au plasat sub limita planificată a ratei rentabilității, tocmai din cauza numărului mare de reclamatii și chiar al refuzurilor datorate calității necorespunzătoare a unor produse. E drept, în ultima vreme, comitetele de direcție din a- ceste unități și-au revizuit concepția eronată a „producției de dragul producției", au apreciat realist legătura ce există între calitate și rentabilitate și. ca atare, refuzurile sau reclamațiile nu mai sînt atît de frecvente. Nu ne putem opri însă la aceste rezultate. înțelegerea profundă a necesității îmbunătățirii continue a calității produselor, a e- fectelor economice pozitive pe care aceasta le generează obligă toate comitetele de direcție să nu admită nici cele mai neînsemnate deficiente care ar putea impieta asupra eficientei producției și desfacerii către beneficiari a sortimentelor contractate.Ce efecte tunel cînd diminuarea trează situația celor 3 schele petroliere : Tîrgoviște, Gura Ocnițel și Moreni. In anul trecut, ele fost planificate 28 786 000 lei. față de cea din de rentabilizare mitetele lor de cu măsurile politice ale comitetelor și birourilor organizațiilor de partid au evidențiat numeroase rezerve interne. numeroase posibilități de înlăturare a unor cheltuieli neecono- micoase Ca urmare, pe ansamblul 
celor trei schele petroliere, anul tre
cut s-a redus dotația de la buge
tul statului cu peste 6 600 000 lei. De remarcat că schela Tîrgoviște, la produsul de bază — țiței — nu numai că a renunțat la subvențiile de la buget, dar a obtinut și neficii.între ces în in acest

primul plan al intervenției împotriva pierderilor notăm : depășirea producției de țiței planificate, reducerea consumurilor specifice, raționalizarea parcurilor de separatoare șl a conductelor, redistribuirea mijloacelor fixe disponibile. De asemenea, o atentie deosebită s-a acordat si se acordă creșterii productivității muncii, prin îmbunătățirea normativului de personal, unificarea unor secții de extracție, desființarea si comasarea unor brigăzi de producție și intervenție. Se ridică însă o chestiune : pentru anul acesta, cele 3 schele, continuă să fie planificate cu dotație de stat, bineînțeles. în proporție mai redusă. De aceea s-a hotărît ca, încă din cursul primului trimestru, un colectiv de specialiști să elaboreze un studiu bine documentat asupra posibilităților de reducere. în continuare, a cheltuielilor de producție.Așadar, acțiunea de rentabilizare va fi continuată și amplificată în acest an în întreprinderile din județul nostru. Efortul de creație tehnică și economică depus de cei mai buni specialiști — concretizat de pe acum într-o serie de studii și măsuri — este menit să reducă cheltuielile de producție, să îmbunătățească produsele din punct de vedere calitativ și, deci, să sporească volumul beneficiilor. La Uzina da utilaj petrolier din Tîrgoviște studiile privind îmbunătățirea fabricației automacaralei de 5 tone si organizarea fluxurilor tehnologice la atelierul mecanică grea si secția armături industriale preconizează obținerea unui soor de producție în valoare de 2 100 000 lei. Urmărind diminuarea cheltuielilor de producție, serviciul de organizare științifică de la Fabrica de ciment/ din Fieni a întocmit un studiu prin a- plicarea căruia s-au obtinut pînă acum economii de peste o jumătate de milion lei și. în continuare, ele vor deveni mai consistente.De fapt, toate aceste rezerve șl posibilități se reflectă cel mai bine în angajamentele formulate de organizația de partid a județului Dîmbovița ca răspuns la chemarea la întrecere a organizației de partid a municipiului București. Costurile 
planificate 
lioane lei. 
tare vor 
Numai la 
peste prevederi circa 200 tone. Acestea sînt dovezi certe ale hotărîrii cu care colectivele de întreprinderi si organizațiile de partid din județul nostru sînt decise să acționeze în anul ce a început pentru a ridica pa un plan superior rentabilitatea producției și eficienta întregii activități economice.

lei și la acea dată s-a 
schimbat soluția de exe
cutare a-depozitului. Con
structorii, neținînd seama 
de schimbarea soluției, da
torită unor cauze obiec
tive ori subiective, au 
continuat să construiască. 
Au ajuns cu construcțiile 
la valoarea de 950 000 de 
lei. Acum au primit dis
poziții să dărîme, să de
moleze construcții în va
loare de 778 000 lei, făcute 
pe baza soluției I. Ce pă
rere ai ?

— I-aș angaja si p-ăștia. 
Dar dacă noi îi punem 
să construiască cazane de 
smoală și în loc de cazane 
de smoală fac aripi de în
geri ? Nu ne zboară cli- 
enții 7

Convorbirea cu Scara- 
oschi (pe care-l făcusem 
din plastilină, și peste 
care suflasem din greșea
lă) s-a întrerupt aici pen
tru că a intrat un tovarăș 
cu o glastră cu flori pe 
care a pus-o la masa pre
zidiului și m-a rugat să 
părăsesc sala pentru că 
urmează o ședință de a- 
naliza muncii pe acest 
trimestru, după care vor 
urma și niște premieri.

— Ce alifie mai a șl 
„Dermatina" asta 7

— E o fabrică de încăl
țăminte. Am găsit în ma
gazia acestei fabrici de 
încălțăminte 1 740 000 de 
tocuri pentru pantofi de 
damă care au o valoare 
de 4 200 000 de lei.

— Tocuri pentru pan
tofi de damă 7 Și ce e 
rău în asta ? Stai. Am 
înțeles. Au băgat 4 mili
oane în tocuri de pantofi 
de damă și ei confecțio
nează numai pantofi băr
bătești.

— Ba confecționează și 
una, și alta. Dar tocurile 
stocate s-au demodat. Nu 
mai pot fi folosite. Deci 
4 milioane...

— Pentru atîta lucru 
trebuie să te duci la director 7

— E vorba de patru mi
lioane. Cum să nu te 
duci.

— A avut dreptate cînd 
a zis ce-ai auzit c-a zis. 
Ce mai ai 7

— La Sebeș-Alba există 
un complex de industri
alizare a lemnului care a 
hotărît să facă un depozit 
de bușteni. S-a întocmit 
proiectul 21 985/1 și depozitul de bușteni a început 
să fie ridicat. S-au făcut 
lucrări de vreo 441 000 de

Mi-am luat plastilina și 
am plecat.

sizez numai. De dat n-am 
voie să dau pe nimeni. 
Dacă sînt motive obiec
tive la rebutarea țiglelor, 
și...

— Altceva 7— Am fost de curînd și 
la .,Dermatina" din Ti
mișoara.

favorabile se obțin a- se perseverează pentru pierderilor o demons-au cu o dotație de mult mai mică anul 1967. Acțiunea întreprinsă de co- direcție. conjugată
Bucureștl. 

se vor reduce cu 10 mi- 
iar beneficiile suplimen- 

însuma 15 milioane lei. 
metal se vor economisi

be-măsurile aplicate cu schelele petroliere si an se vor situa din nou pesuc- care
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Cmka de arta

filozofice
a cntladw

de Dan GRIGORESCU

asemenea avea senii obligat cronică a biblioteci. transforme de notatii de idei. Si și redacția

conținutul, operei de

expresie a poziției

Tradițiile criticii românești precum recente criticii abia în această intelectuală a fost înțeleasă în ansamblul exigențelor ei specifice ; dar, de cele mai multe ori, ea a fost practicată fie de artiști plastici, precum Abgar Baltazar, Șirato sau Tonitza, fie de scriitori sau de oameni de cultură cu un vast orizont de cunoaștere. O critică specializată de artă s-a constituit tîrziu și în majoritatea cazurilor ea s-a îmbinat, firesc, cu istoria de artă ; dar rareori s-au format, în jurul unor personalități, școli de gîndire estetică, așa cum se petrecuseră cu Maiores- cu, Gherea sau Lovi- nescu. Dacă se adaugă lâ aceste fapte și specificitatea limbajului operei de pictură sau de sculptură, sunetul propriu pe care-1 capătă aici ideea artistică, sentimentul, modul de transmitere a mesajului, vom înțelege de ce dificultățile sînt mai numeroase în acest domeniu.Cu cîteva decenii în urmă, George Călines- cu separa hotărît cronica „jurnalieră" de cercetarea critică monografică sau de ansamblu, studiul aprofundat, sugerînd legăturile multiple ale operei discutate cu perioade întregi de istorie a culturii. Critica de artă este, adesea, lipsită de instrumente e- lementare de lucru; nu s-au publicat, încă, monografii ample despre cei mai de seamă artiști plastici români. Și — dacă istoricii literari au acoperit a- proape toate petele albe de pe vasta hartă a literaturii române, redactînd studii dedicate celor mai multi poeți și seamă ai toria de din acest dere. la ei. Nu au apărut lucrări monografice consacrate unor Pal- lady. Paciurea. Brân- cuși. studii care să exprime punctul de vedere al istoricului marxist de artă.Ceva mai activă este critica de ziar, care se manifestă mai ales în cronici de expoziție. Realitatea e, totuși, că încă puține publicații consideră necesară inserarea permanentă a cronicii de artă. Revista de specialitate a Uniunii Artiștilor Plastici, Arta, nu se bucură de o difuzare prea largă ; revirimentul pe care ea îl înregistrează, de un timp încoace, rămîne — astfel — practic vorbind, necunoscut. întrebarea e, însă, dacă în cele cîteva rubrici permanente care văd lumina tiparului în ziare și reviste, critica plastică e cu adevărat. la nivelul exigențelor contemporane, dacă exprimă în mod consecvent și ferm un punct de vedere marxist asupra operei de artă. Am impresia că prea adesea cronicile de artă se limitează la o înșiruire (pe care și-o doresc doar cît mai completă) a numelor artiștilor pre- ienți într-o expoziție de mari proporții. E un anume mod (să-i spunem festiv.) nu de a discuta în lumina ideologiei noastre, a concepției noastre despre frumos și rolul lui în viata socială direcții

de artă sînt. se știe, mai decît cele ale literare. De secolul nostru preocupare

prozatori de noștri — is- artă se află, punct de ve- începuturile

estetice, de a analiza ' profundexpresia artă, ci de a reconstitui cataloage. E, fără îndoială, foarte dificil să scrii despre expoziții cu sute de participant! ; regretatul Eugen Schileru mărturisea că. în împrejurări, zatia că ar să facă o unei întregiMulti dintre noi au fost, trebuie să recunoaștem, seduși de a- semenea procedee mai facile. Un tînăr înzestrat cu însușirea de a surprinde specificul u- nei creații artistice — mă refer la Adrian Petringenaru — rezolvă astfel această delicată misiune de îndrumare pe care trebuie să o exercite critica de artă : „Ion Gheorghiu, Constantin Blen- dea. Vincențiu Grigo- rescu, Viorel Mărgi- neanu, Gabriela Pătu- lea-Drăguț, Octavian Vișan. Vasile Baboie, Grigore Vasile. Rodica Lazăr, Țraian Bră- dean au trecut la maturitate artistică și își mențin atît coordonatele principale ale stilului cît și consistenta. Sînt artiști ca Diana Schor, Dan Cristian, Sanda Popescu-Șara- măt, V. Chinschi care par să depășească u- nele dificultăți mai vechi, cîștigînd în expresivitate". în ce chip își mențin cei zece artiști din primul grup „coordonatele principale (atît de deosebite, n.n.) ale stilului" ? Dar „consistenta" ? în ce constau a- ceste coordonate ? Dar care au fost dificultățile mai vechi depășite de ceilalți? Fermitatea opiniei critice (pe care, cu alte prilejuri, o deslușeam la Petringenaru) nu poate fi. cred; înlocuită cu asemenea generalități.Un alt critic tînăr care s-a impus repede, Cristina Anastasiu, renunță la explicitarea ideii filozofice care stă la baza unei opere de artă și scrie astfel despre opera unui sculptor, și el la începutul creației sale : ..Chiar cînd include golul, el nu tinde să cotropească masa sculpturii, nu antrenează ideea unor distrugeri treptate ale acesteia, ci face mai mult oficiul unei în- grănițuiri fixe dinăuntrul obiectului". Dacă, în cazul unor expoziții colective, este de-a dreptul imposibil să se caracterizeze creația unuia sau altuia dintre artiști altfel decît extrem de sumar, în fata manifestărilor de grup sau individuale criticul are obligația de a discuta temeiurile. unei opere de artă, implicațiile ei mai adînci, modul propriu de a întrupa o idee sau un sentiment, concepția estetică a artistului.Cred că trebuie să aspirăm cu toții spre o modalitate critică în care să explicăm nu numai cum se înfățișează pictura, desenul sau sculptura pe care o avem sub ochi, înrudirile ei estetice, ci și de ce a ajuns artistul la o atare expresie stilistică. definind izvoarele filozofice ale operei de artă. Mi se pare întru totul firesc ca această discuție în care poziția filozofică 
xa artistului, modul său specific de abordare a realului, să implice însăși poziția filozofică a criticului. Comentatorul operei de artă nu se poate menține la condiția de

receptor, orlcît de sensibil, al unor impresii vizuale; el este un partizan lucid și pasionat al ideilor marxiste, din perspectiva cărora judecă o creație artistică, determinările ei complexe. E drept că. în spațiul pe care-1 are la dispoziție uneori criticul, nu poate prea ușor să cronica într-una poate că revistei s-âr cuveni să mediteze la posibilitatea de a-i oferi condițiile unei discuții mai aprofundate.Alteori, judecata de valoare e înlocuită cu exclamația admirativă, lipsită de un temei îndeajuns de puternic. Iată cîteva exemple puse la îndemînă de revista „Astra" (numărul din noiembrie 1968) : „Am numit cîteva din lucrările lui Dinu Vasiu, îndeosebi acele peisaje care tind să realizeze o geografie poetică de o forță sugestivă și e- moțională puțin obișnuită. Cine ar putea spune exact ce este sau cum arată o lagună ? Dinu Vasiu ne convinge în acuarela sa că „laguna e un spațiu imens în care elementele naturii se îmbrățișează intim". Și cu aceasta, știm că imaginea noastră despre lume a devenit mai cuprinzătoare". Despre Victor Stiir- mer : „Așa se dezvoltă. și se încheie basmul cu chipuri ale județului nostru, istoriograful lor plastic Victor Sturmer reușind să ni le evoce ca dintr-o o- glindă fermecată, cu, adîncimi în timp , și,, spațiu". Despre Mihail Petrescu : „Talent matur, manifestînd o viguroasă notă personală și profundă sensibilitate, el a oferit publicului sîngeorzan o selecție de piese reprezentative". E limpede că exaltarea adjectivului nu are valoare de analiză critică. ..Critica de . ziar" nu trebuie să-și mai merite sensul peiorativ pe care i l-au atribuit unele intervenții lipsite de consistență- de o obositoare superficialitate.O discuție foarte vie se poartă. d£ un timp, în jurul calității, socotită de unii criteriu suprem de judecată a creației artistice. Cu- vîntul, cam vag, nu exprimă decît în parte valoarea unei opere. Critica marxistă de artă, care discerne valorile în funcție de relațiile complexe dintre elementele universului realului (exterior și lăuntric), nu poate despărți „calitatea" de capacitatea unei creații de a reflecta spiritualitatea specifică u- nui timp istoric. Altminteri, judecată „în sine", calitatea rămîne o formulă calofilă. care nu urmărește tocmai determinările ideologice.Critica de artă nu se poate păstra la condiția ei „jurnalieră". Lucrările de sinteză, monografiile de artiști, punctînd convingător w o tradiție îndelungată s a picturii și a sculp- S turii românești, tre- 5 buie să completeze în 5 chip firesc analizele z fenomenului artistic < contemporan, manifes- i tîndu-se amplu și di- J vers. Ele constituie la- $ turi ale aceluiași fe- 5 nomen — arta româ- J nească — fenomen < care exprimă specific < spiritualitatea unui < popor. J

Vor fi editate 
noi dicționare de buzunar

în anul care s-a încheiat, Editura științifică a pus la îndemînă celor ce vor să-și însușească limbile moderne cîteva dicționare utile, printre care dicționarele de buzunar englez- român și român-englez, german- român, român-rus și spaniol-român. Fiecare cuprinde aproximativ 20 000 de termeni — însoțiți de traducerea respectivă — selectați din lexicul de bază al limbilor străine, precum și terminologia actuală, de largă circulație, privind domeniile politic, economic, tehnic, literar.în 1969, editura va tipări „Dicționarele de buzunar englez-român și român-englez" — într-un singur vo

lum — care va cuprinde, pe lîngă vocabularul de largă circulație, tabele gramaticale, nume geografice și istorice, unități de măsură, „Dicționarul de buzunar rus-român" și „Micul dicționar italian-român și român- italian". Pentru traducătorii din limba rusă va apare un interesant „Dicționar frazeologic rus-român". care le va oferi 30 000 de expresii și unități frazeologice, diferite locuțiuni, proverbe și zicători frecven! întrebuințate în limba rusă, îmbinări de cuvinte a căror traducere în limba română prezintă dificultăți etc.(Agerpres)

Consfătuire cu directorii 
liceelor de specialitate

/In zilele de 6 și 7 ianuarie a avut loc la Ministerul învățămîntului o consfătuire cu directorii liceelor de specialitate (industriale, agricole, e- conomice și sanitare) din toată țara. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai serviciilor de învățămînt din ministere și alte instituții centrale ale administrației de stat.Cu acest prilej, s-a analizat stadiu] îndeplinirii sarcinilor rezultate din hotărîrile Congresului al IX-lea al P.C.R., din Directivele C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea învățămîntului și din legea învățămîntului referitoare la organizarea și desfășurarea activității în aceste licee. O atenție deosebită s-a acordat problemelor
1
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privind perfecționarea continuă a conținutului învățămîntului, a activității de conducere, îndrumare și control a procesului instructiv-educativ, asigurării unor condiții tot mai bune pentru pregătirea teoretică și practică a elevilor.în cadrul consfătuirii s-a făcut, totodată, un larg și util schimb de experiență între conducerile liceelor de specialitate.La încheierea lucrărilor, Vasile ■Alexandrescu, adjunct al ministrului învățămîntului, a subliniat sarcinile colectivelor didactice din aceste unități de învățămînt. (Agerpres)

11,00 — Limba franceză — lecția a 40-a (reluare).
11.30 — Limba engleză — lecția a 40-a (reluare).
12,00 — TV. pentru specialiștii din industrie : „Cibernetica feroviară* (re

luare).
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex. TV.
17.35 — TV. pentru specialiști. Medicină : Fiziologia șl flziopatologia renală. 

Prezintă dr. M. Beroniade.
18,05 — Limba germană — lecția a 37-a.
18.30 — Club XX — emisiune pentru tineret : „Tinerii din cetatea „Tur

nului".
ÎS,00 -r- Telejurnalul de seară.
19.30 — Buletinul meteorologic.
19.40 — Avanpremieră.
20,00 — Cadran — Emisiune de MIhai Lazăr.
20.40 — Desene animate.
20,50 — Telecinemateca : „Doamna cu cățelul" — ecranizare după nuvela 

lui A. P. Celiov.
22,10 — Seară de balet. Dansuri din opere : „Lakm6* de Delibes ; „Evghenie 

Oneghin" de Ceaikovski ; „Carmen" de Bizet ; „Faust" de Gounod. 
Soliști : Rodica Simlon, Nocml Hope, Gică Matei, Amatto Clic- 
ciulescu. Eugen Mărcui.

22,45 — Telejurnalul de noapte.
23.00 — închiderea emisiunii.

teatre

19,30 ;

© Opera Română : Povestirile !u! Hoffmann — 19,30.
• Teatrul de operetă : Voievodul țiganilor — 19,30.
© Teatrul Național „1. L. Caragiale" (sala Comedia) : Becket
(sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Ucigaș fără simbrie — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : Dansul morții — 20.
© Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în crengile de sassafras
— 10 ; Frumoasa duminică de septembrie — 19,30 ; (sala Studio) : Cînd 
luna e albastră — 20.
© Teatrul Mic : Tango — 20.
© Teatrul Giulești : Omul care a văzut moartea — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică» (sala din Calea Victoriei) : Aventurile lui Plum-Plum
— 17 ; (sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 15.
© Teatrul „C. Tănase» (sala Savoy) : Comici vestiți ai revistei — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Mexîco-Melody — 19,30.

© Becket : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30, FESTIVAL
- 9,30 ; 13 ; 16,45 ; 20, MODERN — 10 ; 13 ; 16,30 ; 20. 
© Un delict aproape perfect : REPUBLICA — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, SALA PALATULUI - 17,15 
(seria de bilete — 2 675) ; 20.15 (seria de bilete — 2 676). 
© Astă seară mă distrez : FEROVIAR - 8,45—15.30 în 
continuare ; 18 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© Drumul spre *“
— 9—16,15 în ....... ........
© Aventura : CENTRAL
11 ; 13,30.
© Noaptea : CENTRAL
18.30 ; 21.
© Bătălia pentru apa grea : CINE
MATECA (bilete la casă) — 10 ; 
12,30.
O Acuzatul : LUCEAFĂRUL — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Moartea lui Joe Indianul : VICTORIA — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 :19 ; 21.
© Program de filme documentare în premieră : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
© Aventurile lui Tom Sawyer și Moartea lui Joe In
dianul : DOINA - 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30, GRIVIȚA - 
10 ; 13 ; 16 ; 19,30, FLOREASCA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
© Lustragiul 8 LUMINA — 8,45—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45.
© Hombre : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, BUZEȘTI —
15.30 : 20,30.
© Tandrețe : BUZEȘTI — 18.

j;^atum; Sfîrșltul Saturnului : CAPITOL 
Continuare ; 19,45.

ie;
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Ezitări nemotivate 
la asimilarea 

aparaturii modeme 
în școli

Cînd se vorbește despre modernizarea învățămîntului se înțelege de obicei adaptarea acestuia la necesitățile societății contemporane la cerințele dezvoltării impetuoase a țării noastre pe toate planurile vieții. Utilizarea termenului într-o asemenea accepțiune, mai ales în ultimii ani, se datorează creșterii într-un ritm accelerat. nemaiîntîlnit. pînă în epoca noastră, a cuantumului global de cunoștințe în toate domeniile de activitate și. implicit, căutărilor de a integra aceste cunoștințe în procesul de învățămînt. Problema rămîne însă deosebit de complexă și' dificilă deoarece numărul anilor de școlarizare este în mod practic același, în timp ce cuantumul informațional, cu toată selecția operată, crește neîncetat. în această situație este limpede că pentru însușirea temeinică a cunoștințelor, nu numai conținutul trebuie modernizat, ci și formele de predare, metodele auxiliare, care să permită asimilarea în condiții optime a unui material mult mai' bogat. între aceste forme, mijloacele tehnice audio-vizuale ocupă un loc din ce în ce mai important.în contextul preocupărilor conducerii de partid și de stat privitoare la dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului de toate gradele din țara noastră, folosirea mijloacelor moderne în procesul instructiv-educativ o- cupă un loc deosebit. încă la Congresul al IX-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la progresul învățămîntului în următorii ani, atrăgea atenția asupra necesității de a se lua măsuri „în vederea perfecționării programelor și manualelor, a metodelor pedagogice de predare in învățămintul de toate gradele". Grija forurilor noastre superioare în domeniul mijloacelor audio-vizuale s-a concretizat prin sutele și miile de aparate de proiecție, picu- puri și magnetofoane care sînt trimise anual școlilor, precum și prin sumele importante repartizate pentru producerea filmelor didactice, diapozitivelor și diafilmelor.Din moment ce multe licee din țara noastră sînt dotate cu o gamă largă de materiale audio-vizuale și există o preocupare constantă pentru înzestrarea școlilor generale cu asemenea materiale, se pune cu acuitate problema folosirii lor raționale în pro

cesul instructiv-educativ, în scopul ridicării calității și îmbunătățirii conținutului lecțiilor și al celorlalte activități școlare. Există cel puțin două întrebări care trebuie puse și al căror răspuns poate lămuri dacă este vorba de o investiție importantă ca cea amintită mai sus. Sînt folosite mijloacele audio-vizuale existente în școală totdeauna atunci cînd pot să-și aducă contribuția la optimizarea procesului de învățămînt ?; acolo unde aceste
puncte de vedere

© Inimă nebună... nebună de legat ; ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
© Columna (ambele serii) : DACIA — 8,45—20 în con
tinuare, GIULEȘTI - 15,30 ; 19,30, POPULAR - 15,30 ; 
19.
© Made in Italy : BUCEGI
18,15 ; 20,30.
© Heroina : UNIREA - 15,30 ; 20,30.
© Un bărbat și o femeie : UNIREA — 18.
© Marianna agentul 0555 : DRUMUL SĂRII 
17,30 ; 20.

9 ; 11,15 Î 13,30 ; 16

15 ;

■■

© Spartacus : LIRA — 15,30 ; 19.
O Căderea Imperiului Roman : 
COTROCENI — 15,30 ; 19.
© Ziua în care vin peștii : VOLGA 
— 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30.
© întoarcerea vrăjitorului: VIITO
RUL — 18.
© Căutătorii de aur din Arkansas : 
VIITORUL - 15,30 ; 20,30.
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 O

16 ; 3© Vară fierbinte :
18,15 ; 20,30.
© Viva Maria : AURORA
18,15 ; 20,30.
© Judoka, agent secret : MIORIȚA — 9 ; 11,18 ; 13,38 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, PROGRESUL — 15,30 ; 20,30.
O
©

Zosia î PROGRESUL — 18.
Prințesa : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Orașul magic : MUNCA — 16 ; 20.
Eu te-am iubit : MUNCA - 18.
Profesioniștii : TOMIS — 9—15,43 în continuare j©

18,15 ; 20,30.
• Bela : FLACARA — 18.

mijloace intră frecvent în munca de la catedră, sînt ele utilizate cu rezultatul scontat ?Se poate afirma pe deplin că multe din cadrele noastre didactice privesc cu interes mijloace noi de predare ; în licee și școli generale din București, Arad. Oradea, Mediaș etc. există profesori pentru care munca cu aceste mijloace constituie o preocupare permanentă. Cu toate acestea, folosirea generalizată și competentă a mijloacelor audio-vizuale rămîne încă un deziderat. în asemenea condiții, nu e greu de demonstrat că se pierde tocmai „miezul", „efectul" științific și emoțional al acestor mijloace, care face ca procesul instructiv-educativ să se desfășoare mai bine, mai rapid. Căci, după cum se știe, în multe împrejurări mijloacele audio-vizuale moderne (filme, diapozitive, diafilme, discuri, benzi de magnetofon, radio și televiziune) sînt net superioare celor tradiționale (modele, reprezentări, planșe etc.) ; desigur, nu le înlocuiesc pe acestea, dar în înțelegerea multor fenomene sînt de neînlocuit și singurele capabile să sprijine un învățămînt caracterizat printr-o mare concentrare de material de studiu. Aceste mijloace nu se vor un simplu substitut al vocii profesorului; mesajul audio-vi- zual are o putere Pe care n-o are cuvîntul. el ajută pe elev să-și fondeze cunoștințele verbale și conceptuale pe o experiență reală care nu se poate realiza în clasă, dar care se poate urmări (de exemplu în cazul celor vizuale) pe un ecran. în- tr-adevăr. prezentarea pe ecran a unor regiuni îndepărtate, inaccesibile cunoașterii directe, analiza cu ajutorul filmului a unor preparate microscopice văzute simultan de întreaga clasă sau urmărjrea numai în cîteva minute a unor procese evolutive (ca diviziunea celulară, creșterea plantelor, coroziunea metalelor) care în realitate oot dura ore, săptămîni, luni de zile, în sfîrșit redarea prin intermediul picupu- lui și al magnetofonului a unor secvențe muzicale pentru studiul muzicii. al folclorului popoarelor la lecțiile de geografie, dar si a unor fenomene acustice în fizică, stiinte naturale etc., precum și învățarea limbilor străine, toate acestea iu'*i- fică utilizarea corectă a acestor mijloace într-un învățămînt modern.Sînt încă multe școli unde, din păcate, cu toate că există condiții. aparatura audio-vizuală este folosită rar sau. atunci cînd este luată în considerare, acest lucru se face după criterii nestiint.Ifice. ob- ținîndu-se rezultate diametral opuse celor urmărite. în ceea ce privește manevrarea aparaturii, ea a fost lăsată în seama laboranților (în școlile mai mari) sau a profesorilor de fizică. După părerea mea, una din cauze este lipsa de orientare metodică a cadrului didactic

pentru a folos! aceste mijloace. Trăim într-o lume în care tehnica și-a pus amprenta în toate domeniile de activitate, contribuind la progresul societății. „Tehnicizarea" metodelor de predare, desigur în limite bine stabilite, nu este o modă, mijloacele tehnice audio-vizuale .constituie o continuare firească a perfecționării intuiției și se înscriu într-o evoluție ireversibilă a procesului de învățămînt. Prin această prismă privite lucrurile, se poate afirma că astăzi este profesor complet pregătit acela care, indiferent de specialitatea sa, poate mînui un aparat de proiecție sau un magnetofon, știe să facă o fotografie, o fotoreproducere sau un diapozitiv necesar documentării sale profesionale sau^ predării. în acest sens, ni se '-pare că însăși acțiunea de modernizare a metodelor de predare cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale a fost făcută incomplet ; s-au dotat școlile cu aparate și materiale, dar instruirea cadrelor didactice pentru a le folosi și integra organic în predare a fost neglijată, lăsîndu-se aceasta pe seama inițiativei personale. nedîndu-se îndrumări metodice suficiente pe discipline pentru a se arăta unde, cînd și cum e mai indicat să se utilizeze.Sînt folosite prea puțin cursurile periodice de perfecționare la care iau parte cadre didactice de diferite specialități pentru completarea pregătirii lor metodice și tehnice. în vederea folosirii mijloacelor moderne de predare pe care școlile lor le au la dispoziție. La toate institutele pedagogice din țară se predă de cîțiva ani un curs de mijloace audio-vizuale, urmat de studenții tuturor facultăților. timp de un semestru, două ore pe săptămînă ; ei învățau mînuirea aparatelor de proiecție și sonorizare din școlile unde vor fi profesori, organizarea sălii de clasă în vederea utilizării eficace a acestor mijloace. metodica integrării organice în lecție a materialelor audio-vizuale după criterii științifice ; ei învățau, de asemenea, să-și facă ei înșiși material demonstrativ pentru lecții sub formă de fotografii, diapozitive, diafilme. Cîteva mii de profesori ieșeau în fiecare an de pe băncile institutelor pedagogice aducînd cu ei cunoștințe și în acest domeniu în care cadrele didactice mai vechi erau neinițiate. Din acest an cursul menționat a devenit facultativ la marea majoritate a facultăților, la unele fiind scos complet ; după pă- ț? rerea mea. atît timp cît problemele t modernizării metodelor de predare nu sînt încă rezolvate, acest curs ar trebui menținut obligatoriu măcar cîtiva ani încă.Desigur, s-ar putea acționa mai hotărît și pe linia îmbunătățirii calității aparaturii și utilajelor care sînt trimise școlilor, pe linia simplificării modului de funcționare, a realizării principiilor didactice și științifice pe care le demonstrează prin procedee mai ingenioase, nu neapărat complicate, poate exista un sistem mai rațional de dirijare a acestora spre școli etc.Ne ducem existenta într-o lume unde sîntem fără încetare solicitați de imagini și de sunete. Realitatea „audio-vizuală" există : trebuie deci să deschidem larg porțile acestei realități. A introduce tehnicile audio-vizuale în procesul de învăță- mînt înseamnă înainte de toate să adaptăm școala la realitatea sociologică și. făcînd aceasta, să permitem elevului să se adapteze la această realitate într-un mediu privilegiat, cai'e este sala de clasă.Lector univ. Gh. CRISTEAInstitutul pedagogic din București
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(Urmare din pag. I)spirituale, al studiului și cercetării care să nu-și aibă echivalentul său firesc și fidel în structura organizatorică și științifică a școlii noastre superioare. Tocmai de aceea dinamica școlii poartă pecetea marelui ritm de dezvoltare a lumii contemporane. In acest spirit, numai în ultimii ani în institutele de învățămînt din Capitală, de pildă, au survenit importante modificări, în pas cu progresele cele mai avansate ale economiei și culturii. La Institutul politehnic au luat ființă Facultatea de automatică, cu- prinzînd specialitățile de automatică și calculatoare electronice, și Facultatea de mecanică agricolă. în cuprinsul Facultății de hidrotehnică a Institutului de construcții s-a înființat secția de hidrotehnică agricolă, iar la Facultatea de fizică a Universității au luat amploare specialități moderne ca : fizica nucleară, electroradiofizica, spectroscopia, biofizica ș.a. O bună parte din studenții Facultății de matematică șl mecanică se orientează spre specialități ca mașini de calcul, elasticitate, calculul probabilităților; la Facultatea de filozofie funcționează de aproape doi ani secția de sociologie. Un spirit înnoitor, menit să lege și mai strîns procesul formării cadrelor de specialiști de nevoile actuale .și de perspectivă ale societății noastre socialiste, caracterizează învățămintul superior economic unde în anul școlar precedent a luat naștere Facultatea de calcul economic și cibernetică economică.Asemenea exemplificări ar putea fi aduse din toate celelalte sectoare și centre universitare ale tării, pentru că pretutindeni învătămîntul superior românesc poartă pecetea a- celuiași spirit modern, definitoriu pentru măsurile concepute la plenara din aprilie 1968 a C.C. al P.C.R. și concretizate în prevederile noii Legi a învățămîntului. Ele devin larg cunoscute opiniei publice, între altele și datorită faptului câ un institut de învățămînt superior dobîridește un tot mai pronunțat caracter social, se leasă tot mai organic de viata societății noastre. a iudetelor și orașelor, iradiind în direcții multiple potentele sale de cultură. Tocmai de aceea astăzi oraș° ca Baia Mare. Brașov, Craiova, Galați, Petroșeni,

Pitești, Ploiești Suceava ș. a. pătrund în conștiința noastră nu numai ca localități economice importante pe harta patriei, dar și ca centre universitare, dobîndind din ce în ce mai muit un prestigiu binemeritat. Aici își desfășoară activitatea în condiții egale de muncă și studiu o parte importantă a eminentului nostru corp profesoral de circa 13 000 de profesori, conferențiari, lectori, asistenți, (fată de numai 2 194 cîți existau în 1938—1939). De numele lor se leagă atît remarcabilele realizări științifice, cît si certe reușite educative.Grija partidului și statului nostru

didactic, ca și a organizațiilor de partid și U.T.C.în același timp, activitatea educativă urmărește înarmarea tineretului nostru studios cu o profundă cunoaștere a politicii partidului, ridicarea nivelului lui de conștiință, dezvoltarea răspunderii politice și cetățenești, pentru a putea deveni destoinic continuator al operei de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră, constructor al edificiului comunismului. Multiple valențe educative dovedește sistemul practicat pe scară tot mai largă, potrivit căruia profesorii, conferențiarii, celelalte cadre didactice se ocupă fiecare

de la 10 655 lei în anul 1960, la 
11 800 lei în cursul anului trecut. Toate acestea semnifică un număr din ce în ce mai mare de locuri în cămine și cantine, noi spații de în- vățămînt. laboratoare mai bine dotate, un număr sporit de burse etc. 
Numai în cursul acestui an univer
sitar, de pildă, vor fi date în fo
losință spații noi de învățămînt în
sumând peste 55 000 metri pătrați. 
Pentru studenții din centrele univer
sitare București, Iași. Timișoara. Ba
cău, Suceava, sînt în curs de ame
najare cămine cu peste 3 000 locuri, noi cantine pentru 6 000 de stu
denți. 66,2 milioane lei au fost re

Elemente definitorii ale cadrului 
de viată studențesc

y 7

pentru asigurarea unor condiții cît mai bune de viață și învățătură studenților se îmbină indisolubil cu activitatea de educare comunistă, de formare a tinerilor nu numai ca buni specialiști, dar și ca oameni înaintați, ca buni cetățeni, animați de idealuri înalte, de patriotism fierbinte, de devotament nemărginit față de cauza socialismului. Aceasta se exprimă în primul rînd în conținutul ideologic al învățămîntului, care în toate componentele sale reflectă concepția științifică despre natură și societate — materialismul dialectic și istoric. Formarea unor profunde convingeri socialiste la studenți, în spiritul marxism-leninismului creator, creșterea rolului învățămintului superior ca focar de luptă împotriva a tot ceea ce este retrograd și învechit, împotriva tuturor concepțiilor idealiste, mistice, reacționare, constituie o preocupare permanentă a conducerii universităților și institutelor de învățămînt superior, a întregului corp

nemijlocit de un număr de studenți. 
îmbogățirea relației profesor-student 
se efectuează în condițiile unei per
fecte identități de țeluri și aspirații — 
studentul animat de dorința de a fi 
cît mai folositor viitorului socialist 
și comunist al țării, profesorul — de 
a crește tineri capabili, bine pregă
tiți pentru acest viitor.Puternicul sprijin material pe care statul îl asigură școlii superioare, înalta prețuire acordată școlii și slujitorilor ei de către partid, de către întregul nostru popor și-au găsit o largă și convingătoare expresie în faptul că aproape un sfert din fondurile bugetului de stat se cheltuiesc pentru învățămînt, cultură, artă, știintă, ocrotirea sănătății și alte acțiuni sociale. Numai pentru învățămînt s-au alocat 7,4 miliarde lei în 1967. iar în 1968 această sumă a fost ridicată la 8 miliarde și desigur, ea va crește în anii viitori. Cheltuielile medii a- 
nuale pentru un student au crescut

partizați achiziționării de aparatu
ră și utilaje moderne pentru labo
ratoare, ca și altor dotări nece
sare. Tineretul studios din București dispune astăzi de 60 de cămine în care locuiesc aproximativ 24 000 de studenți și 28 de cantine cu o capacitate de aproape 30 000 de locuri. Numai în ultimii 6 ani s-au construit cămine noi cu peste 12 000 de locuri și cantine cu a- proximativ 9 000 de locuri. Dacă mai adăugăm faptul că în cursul actualului plan cincinal, la nivelul întregii țări vor fi date în folosință noi spații de învățămînt, laboratoare. clinici etc., cu o suprafață totală de circa 300 000 mp. precum șl noi cămine și cantine studențești cuprinzînd circa 18 200 locuri. în valoare de circa 1.5 miliarde lei, obținem o imagine profund concludentă a condițiilor materiale în necontenită îmbunătățire asigurate studentimii noastre de că
tre statul socialist.

Unele din aceste „beneficiare" sînt Universitatea și Institutul politehnic din București, Academia de studii economice, Institutul de arhitectură, Institutul agronomic „Ion Ionescu de la Brad" din Iași, Institutul pedagogic din Suceava, Institutul de petrol din cel mai tînăr centru universitar al țării — Ploieștiul.Dincolo de valoarea lor imediată, aceste fapte dobîndesc o adîncă rezonantă în istoria noastră contemporană. Ele fac parte dintre a- cele date care-și depășesc condiția lor statistică și devin ilustrative în privința grijii și preocupării deosebite a partidului, a statului nostru socialist pentru tineret, pentru formarea și educarea lui, pentru accesul larg al tinerelor generații la cultură, la însușirea unor temeinice cunoștințe. Semnificația lor luminează, de asemenea, sentimentul de certitudine care animă studențimea noastră de azi. După cum se știe. în tara noastră absolvenții au asigurate locurile de muncă. își pot pune în valoare pregătirea și vocația. $i aceasta în condițiile în care numărul absolvenților este în continuă creștere. In 1968. de pildă, au absolvit cursurile de zi ale învățămîntului superior peste 17 000 tineri. Dintre aceștia peste 7 300, a- dică 43 la sută sînt ingineri pentru industrie, agricultură, construcții și transporturi, peste 6 600, adică circa 33 la sută sînt profesori și specialiști în diferite domenii de cercetare, a- proape 1 600 medici si farmaciști, peste 900 de economiști — reflectîn- du-se astfel și sub aspectul structurii profesionale a noilor generații de specialiști creșterea continuă a nevoii de cadre a economiei noastre naționale. Spre deosebire de absolvenții în- vățămîntului superior din țările capitaliste care încă din timpul studiilor se frămîntă sâ-și caute plasament la absolvire, studenții noștri nu au asemenea probleme, le este asigurat locul de muncă. Ei sînt stimulați și pe această cale să se pregătească cit mai bine, să dobîndească o profesie științifică de înaltă valoare și o conduită morală.Cheltuielile social-culturale ale statului constituie o expresie concludentă a grijii permanente a partidului și statului pentru pregătirea tineretului corespunzător cerințelor construcției socialiste în patria noastră.
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Detașarea de neesențial
„Clinical Geriatrics Home Mihăilești". „Labora- toire de Perfusion des Or- ganes de Mammiferes", „Nr. 3 Clinical Geriatrics Hospital Bucharest" — stă scris sub numele medicului MIRCEA D. IACOBESCU. fie în reviste de specialitate de peste hotare, unde el publică articole. fie ne plicurile ce îi aduc aprecieri elogioase semnate de prof. Daniel Alagille, prof. J. L. Parrot (Franța), Robert J. White (S.U.A.), prof. Ge- nichi Kato (Japonia) și de alte personalități de prestigiu ale științei medicale contemporane. Citind sonorele denumiri de mai sus. nu este totuși greu să-ti dai seama că e vorba doar de obișnuite, modeste aziluri de bătrîni. instituții de genul „spital-cămin" unde activează cel căruia I se adresează savantii pe care i-am numit....Aflasem despre medicul Iacobescu cu prilejul unei vizite pe care a în- treprlns-o în tara noastră fiziologul american Robert White. După cum mi-a relatat un coleg, la o conferință de presă dl. White a declarat că este impresionat de realizările colegului său din România și a manifestat cel mai viu interes fată de ele. Dl., White a ținut să-1 felicite ' ..ălduros : mai mult, a declarat că a venit în România pentru a-1 cunoaște personal, pentru a-i examina realizările. Am înregistrat faptul succes al românești, eonfirmare care se bucură oamenii de știință români în ochii colegilor lor de peste re. Iar toate aceste cieri. laudele aduse cuiul român și-au

ca pe încă un școlii medicale ca ne o nouă a prețuirii dehota- apre- medi- sporit

însutit prețul atunci cînd am aflat că munca sa de cercetare este operă de pionierat.L-am găsit pe Mircea Iacobescu la spitalul-cămin unde își exercită zi de zi profesiunea. Se îngrijește, împreună cu încă un medic, de sănătatea cîtorva zeci de bătrîni. Este o muncă ce poate da satisfacție oricărui medic, cei cea ma rea i-a ___ _ _______„Ingrijește-ți bolnavii pe urmă du-te acasă, pu- ne-ți papucii, privește la televizor și gîndește-te la pensie !“. Să lăsăm deoparte papucii si pensia... Intr-adevăr :— De ce vă străduiți, doctore. cu toate aceste cercetări ? Nu vă satisface munca de medic curant ?— Cum să nu mă satisfacă 1 Dar. e deajuns ? Mi s-ar părea că sînt un om imoral dacă ideile mele ar rămîne în stadiul de „idei", dacă nu aș încerca să le materializez, dacă nu m-aș strădui, din toate puterile, ca ele să devină realitate.— Ele nu sînt, însă, cantonate în domeniul strict al specialității dumneavoastră...— Nu de specialiști ducem lipsă ci. cîteodată. de pasiune și de dăruire. Pasiunea nu suplinește cunoștințele științifice dar ea te face să le dobîndești ; pasiunea și voința. Fiindcă discutăm sincer. fără convenționalisme : nu am o părere strălucită despre inteligența mea, dar afirm că am o putere de muncă excepțională.— Pasiune și voință...— Da, dacă vreți, cam a- ceasta ar fi ecuația reușitei în știință.

La 47 de ani ai săi. Mir- Iacobescu ar putea ur- foarte bine recomanda- „binevoitoare" pe care dat-o cineva odată : și

A

f£ LINGĂ

Doresc să transcriu aici admirația pentru strădaniile medicului Mircea cobescu. strădanii care făcut dintr-un „medic țară" un cercetător al rui nume este cunoscut în laboratoare faimoase de pe glob. In stăruința sa, în munca sa, în dăruirea sa recunoaștem bătăile unei inimi omenești care s-a străduit să fie sincronizată cu pulsul marii inimi a științei mondiale. Nu este greu de presupus că nu condițiile Pe care ti le oferă un modest spital sînt condițiile generoase ce pot îngădui cercetarea de avangardă — oricît de bine utilată ar fi unitatea respectivă. Stadiul în care a a- juns știinta — s-a nenumărate ori — marile descoperiri, inovații să nu fie decît în laboratoare dotate cu aparatură complicată unde echipe alcătuite din numeroși cercetători, tîndu-se de un vast viciu de documentare ventual electronic) își munca. Si totuși......Si totuși. în România, în comuna Mihăilești. medicul Mircea Iacobescu a realizat lucrări dintre care unele au prioritate (aveau la data respectivă) pe plan mondial. Enumerarea cîtorva titluri nu va spune foarte mult nespecialiști- lor dar nici nu poate trece fără răsunet. In aceste zile, cînd s-a împlinit un an de la epocala operație care la Groote Schuur i-a dăruit doctorului Biaiberg o nouă inimă, nu este lipsit de interes să în 1962 doctorul depune o cerere pentru „InimȘ pentru mamifere de grefare".Spre deosebire nii de știință din Sud, dr. Mircea Iacobescu, pus în fața aceleiași probleme — „nevoia de inimă" — a socotit i că nu transplantul,, ci, pur^i sim-;<t piu, inima artificială înseamnă rezolvarea. Invenția înregistrată în 1962 (brevetată în 1966) este descrisă astfel : „Inima toracică artificială se compune din două sisteme — sistemul e- lectromagnetic și sistemul de pompă mecanică". Ea reproduce, ca volum, inima naturală și — partea cea mai valoroasă, probabil, a invenției — este în- zestrată cu un mecanism electronic de autoreglare automată. în varianta „inimă semiartificială", și ea brevetată, funcționarea inimii este comandată de însuși sistemul nervos al organismului.In clipa de față, el deține brevete pentru alte patru invenții. dintre care mențio-

Ia- au de că-

spus de face ca marile posibile
aju- ser- (e- duc

arătăm că Iacobescu de brevet artificială și metodăde oame- Africa de

năm doar rinichiul artificial plat cu suprafață variabilă. Nu este cazul — în a- cest articol despre pasiune și perseverentă — să intrăm în detalii de ordin medical. Ne mulțumim să reproducem doar constatarea prof. dr. I. Țurai că „problemele de care se ocupă (M. I. — n.n.) sînt de cea mai mare actualitate pe plan internațional și numeroase laboratoare din toată lumea au înscris în^planul de cercetări asemenea lucrări".— O întrebare, doctore: cine v-a sprijinit cercetările?— Am găsit Întotdeauna oameni care m-au înțeles și m-au ajutat. Iată : „Ținem să mulțumim, printre alții, ing. C. Moldovan. N. Mihăilescu de la I.A.S. Mihăilești, N. Ivănescu, director adjunct al Uzinelor „23 August", pentru interesul pe care au binevoit să-1 manifeste față de a- ceste lucrări".Fraza a apărut, sub semnătura Mircea D. Iacobescu, într-o revistă care consemnează realizarea de- purării extrarenale a ficatului izolat.— Sînt din toată inima recunoscător muncitorilor și inginerilor de la Uzinele „23 August" și de la I.A.S. Mihăilești care au executat aparatura medicală inventată de mine. Rinichiul artificial a fost lucrat așa cum poate că nici cea mai mare firmă specializată în acest tip de aparate n-ar fi făcut-o.Este impresionantă simbioza pe care au dovedit-o, de-a lungul anilor, medi- cul-inventator și muncitorii care au tradus în oțel ideile sale. Datorită înțelegerii lor. datorită muncii lor dăruite.' nească are de mîndrie.— Ce v-a

n-oMă

careȘi răs- ăsta

știința încă unsusținut româ- prilej

legat, totuși tînjește după o A auzit el că există sobe și ar fi după el și-ar muta tot chiar în mijlocul sobei, si'îișitul vieții.

Portret satiric de Teodor MAZILU

Dacă adoră ceva pe lumea asta trecătoare, apoi e căldura. Dar nu căldura soarelui ci căldura sobei pe care și-o face omul cu mina lui. Și nu atît. căldura ci, cum îi spune el cu inimaginabilă duioșie, „căldurică"...Toată viața — iarna șl vara, toamna și primăvara — ar sta în fața sobei, la căldurică. Niciodată nu i se pare îndeajuns de cald față de gigantica lui putere de a suporta orice temperaturi, ori- cît ar fi ele de ridicate. Dar oricît de mare ar fi căldura, el tot „căldurică" ii spune. Ii place s-o desmierde.Adoră zăpușeala... Totdeauna a tras la căldurică, la ceva moale și fără răspundere. Și-a ales o slujba modestă, cît mai departe de muncă și cît mai aproape de sobă. Nu-1 interesează soarta întreprinderii, grija lui e să nu se răcească sobița... Slujba lui e destul de călduță, nu face nimic, ia lefșoara și gata. Și totuși nu e mulțumit. E intr-adevăr cald; căldicel, dar ar putea fi și mai cald... Aici tot mai are o treabă de făcut, și de cite ori e silit să muncească sau. și mai rău. să gîndească. îl apucă frigul...Ca orice individ care stă la căldurică e la curent cu toate posturile mai călduțe pe care le adulmecă sistematic. Asta e grija lui, cum să-și mute scaunul cît mai aproape de sobă. Mai aproape de sobă, cît mai aproape... Să nu mai aibă nici o grijă, nici o răspundere, nici o ședință, nici o idee, să zacă la căldurică.Bineînțeles, tot stînd o viață întreagă pe lîngă sobă a început să se moleșească, să răspindească in jurul lui o dulce toropeală. E știut că nu soba face pe oameni mai inteligenți. Dar el, cu cît se apropie mai mult de sobă, cu atît devine mai comunicativ. El nu cere decît să fie lăsat iu pace. Nu critică pe nimeni și cere la rîndul lui să nu fie criticat. Da cîte ori există riscul de a fi tras la răspundere, tremură de frig. Perspectiva muncii îi dă fiori de gheață. El nu vrea să răspundă de nimic. Nu vrea să se ajungă in Lună, nu vrea să se perfecționeze tehnica, nu vrea să muncească, nu vrea să iubească, nu vrea să urască, el nu vrea decît ca soba lui să fie veșnică iar slujba lui cît mai aproape de sobă.Nici la căldurică nu ajungi ușor. Nu e el singurul care vrea să vegeteze, a trebuit să-și învingă rivalul. Mai sînt și alții, în genul luf, care visează so- bițe călduroase. Lupta pentru o slujbă călduță a fost singura lui activitate; o dată ce și-a văzut visul cu ochii l-a năpădit toropeala.N-ar pleca de lîngă sobă nici dacă i-ar muri mama 1 Principiul lui e să stea deoparte ; el nu vrea să aibă probleme. O dată ce soba e călduță și jăraticul e încă aprins, orice problemă i se pare inutilă.— Tovarăși, eu nu vreau să-mi fac probleme;..Intr-adevăr, capul lui n-a cunoscut niciodată vreo suferință — și e foarte mîndru de această performantă.— De ce să mă leg la cap dacă nu mă doare ?... Zăpușeala nu-i dă decît ușoare amețeli.Totuși nu-i mulțumit.Nu s-a însurat, nu s-a bucurat, nu s-a întristat, nici o prietenie nu a căldură și mai mare, mai călduroase. Dacă scaunul cu slujbă cu și acolo ar sta pînă laȘi tare mi-e teamă 'că tocmai această nevoie sălbatecă de căldurică o să-1 prefacă în scrum și cenușă...

în tot acest timp dat cercetării ? Ce vă încurajează ?—. V-am mai .spus .: convingerea mea că singura cale pe care se poate angaja un om care se consideră un om întreg este calea muncii pasionate, a muncii care ține să-și transforme roadele în patrimoniu al poporului său, al umanității.— V-ați izbit, desigur, ți de adversități...— De ce aș spune „nu“ ? Să vă Ia un recare acolo, din invențiile mele, torul I. (despre dovedit ulterior escroc de mare anvergură) mi-a comunicat mele nu sînt Am aflat că una din ideile mele „neinteresjinte" făcu-

povestesc ceva : era, mare spital, un oa- doctor I. Am depus spre referire, una Doc- care s-a că este uncă ideile interesante.

se, ulterior, obiectul unei comunicări științifice. Autorul ei ?... Doctorul I.Mă mărginesc să arăt doar că o ipoteză a mea, înregistrată la Oficiul de stat pentru invenții în 1962, nepusă în practică, a fost confirmată, mult mai tîrziu, în 1965 de către un cercetător din Miami.— Vă supără ?— Cum să vă spun., să mă credeți, poate,supără mult dintr-un singur punct de vedere : de ce să nu fi apărut un medic român ca pionier ? De ce a fost „nevoie" să zacă o lucrare într-un sertar trei ani ?— Vă atrage gloria ?— E o întrebare pe nu mi-o pun. Poate fiindcă aș fi tentat să pund „da" și răspunsulnu mi-ar place. Am învățat de la părinții mei că nu există decît un singur fel de a trăi : acela de a te „exploata" pe tine însuți pînă la ultima picătură de energie ; să nu treci prin lume fără să fi cheltuit și ultima picătură de putere. Dacă pe urmă mai vine și „gloria" — țăranul din mine, devenit orășean, zice că nu-i rea. Dar nu la ea se gîndește atunci cînd muncește.Este impresionantă, la Mircea Iacobescu, această detașare pe care o simți cînd vorbește. Dar nu, nu „detașare" este cuvîntul potrivit, pentru că e departe de felul său de a fi ; mai corect spus, detașare de tot ceea ce nu este direct munca lui, de tot ceea ce nu slujește direct cercetărilor sale. Este o detașare de tot ce nu este e- sențial și invers o în- crîncenare, o zbatere supraomenească atunci cînd sînt în joc lucrurile cărora li s-a dedicat : cercetările științifice.Nu așteaptă nici o răsplată pentru el însuși. Cu banii pe care i-a primit pentru o invenție și-a procurat material pentru altele. Dăruirea de sine, uitarea intereselor imediate constituie trăsăturile de caracter ale acestui „medic de țară" care nu a așteptat nici un post de cercetător încadrat într-o schemă salarii, nici cine știe condiții nemaipomenite ca să-și realizeze lucrările.Cum s-ar putea încheia mai bine aceste puține rîn- duri dedicate medicului Mircea Iacobescu ? Cu o vorbă a părinților și a bunilor săi : „Omul sfințește locul". O știm cu toții, e un loc comun. Dar... hai să dăm la o parte învelișul de vorbe și să medităm un minut la ea...

de ce

George-Radu CHIROVICI

Există, printre abaterile sancționate de legile noastre, atît de cele scrise eît și de cele nescrise, una care se izbește în cel mai înalt grad de oprobriul unanim, o rămășiță a timpilor inapoiați, un fel de ciudată prelungire a cavernei printre blocuri și asfalt : huliganismul. Expresie a unei conștiințe rudimentare, negare a unui elementar instinct social, huliganismul are darul de a tulbura apele limpezi ale unei conviețuiri normale, de a traumatiza conștiințe, de a fi rădăcina multor alte încălcări ale normelor sociale. Chiar dacă acționează cinci minute pe o rază de o sută de metri, huliganul a comis acte ce se vor repercuta peste zile și săptămîni ; el a lezat un om, a atentat — cu succes, asta este trist ! — la demnitatea sa. a făcut o rană pe care cine știe cînd timpul o va stinge.Profilaxia și cauterizarea huliganismului privesc direct pe fiecare dintre noi. Căci dacă dușmanii cei mai temuți ai huliganismului sînt legea și ordinea, el simte, cu instinctul precis care îl caracterizează, că are un aliat mai credincios poate decît își este el lui în'.uși : indiferența. Pe terenul hrănit din belșug cu îngrășămîntul indiferenței crește floarea neagră, otrăvitoare a huliganismului. A o stîrpi, a lupta împotriva efectelor sale nocive, înseamnă, înainte de toate, a combate indiferența, toleranța, sub orice chip s-ar arăta ele.Mă aflu de cîteva zeci de minute față în față cu un huligan autentic și, pe deasupra, cuțitaș de temut. (Numai cu ocazia ultimei sale „bravuri", trei victime au fost internate în spital, dintre care Una în stare foarte gravă). Martor ocular, nu o dată al unor astfel de scene, mă consider, direct, parte lezată pentru că „fapta persoanei care, în public, să- vîrșește acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii, sau se dedă la orice alte manifestări prin căre se a- duce atingere bunelor moravuri sau ce provoacă scandal public..." (art. 32) Codul Penal) nu poate fi concepută, cel puțin pe plan moral, ca avînd o singură victimă — cetățeanul vizat — ci pe toți cei din jur care sînt ne- voiți să suporte grosolăniile huliganului. Ca atare, mă simt îndreptățit să cer explicații :— De ce te comporți astfel ? Cu ce drept jignești, șicanezi, ameninți și• lovești după bunul plac?Se înțelege de la sine ce „răspuns" ar fi primit asemenea întrebări oriunde în altă parte (intr-un local, autobuz, pe stradă). De data aceasta . însă, postura în care se află interlocutorul meu — deplorabila postură de învinuit — nu-i permite, desigur, să acționeze potrivit deprinderilor sale. De altfel, nici nu se grăbește să se angajeze în discuție. Preferă să privească absent și să tacă ; să nu fi deslușit oare sensul întrebării ? Sau nu se simte dator s-o ia în considerație ? Sînt posibile ambele ipoteze. Făpturile acestea au un fel aparte de a percepe lumea înconjurătoare și „reguli" proprii de „conduită".Gheorghe Roșu, din comuna Coli- baș. județul Ilfov, fără ocunatie. „a venit în stare de ebrietate la scoală unde avea loc o serbare" — se arată într-o filă a dosarului de cercetare. „La intrare i s-a atras atenția că în situația în care se află va tulbura liniștea și va stîrni nemiilțu- . mirea celor prezenți. fiind sfătuit să meargă acasă.." Dar... eșec total. In-

X

Am fost, nu de mult, martorul unei confruntări pe cît de penibilă, pe atît de dramatică. Un om de știință, un inovator reproșa ceva unui confrate al său aflat în- tr-un post de răspundere în sectorul respectiv.— Ți-1 prezint pe tovarășul Lucian Turtaru, colegul meu și responsabilul cu inovațiile în instituția noastră — mi l-a prezentat omul de știință, inovatorul. Domnia sa tocmai s-a întors dintr-o călătorie de documentare prin capitalele Europei și a fost bucuros aflînd că inovația mea a trecut toate probele și acum se a- plică pe scară industrială și se interesează de ea cî- teva firme străine...— Să știi că mă bucur sincer și te-am felicitat, ți-am trimis o telegramă de la Paris — a răspuns Lucian Turtaru, responsabilul cu inovațiile.— Nu am primit telegrama de la Paris. Știu însă că ai ținut lucrarea mea în sertarul dumitale doi ani și jumătate, pe motiv că este proastă, că nu merită nici măcar osteneala unei dactilografieri. După un asemenea verdict — cum mai poți să te bucuri 1...— Nu eu am spus că nu merită să fie dactilografiată lucrarea dumitale...— Lucrarea este acum tipărită — și, mai important — se verifică în viață, l-a întrerupt omul de știință. Dar știi că ar trebui să te trag la răspundere, să-ți justifici în fața unei instanțe acel verdict al dumitale care a condamnat lucrarea respectivă să stea doi ani și jumătate sub obroc, în sertarul tale ? I...— Pot să-ți spun eu ți-am studiat lucrarea și nu eu am afirmat că lucrarea dumitale nu merită dactilografiată. Lucrarea dumitale a fost citită de tovarășa X... Și ea a spus...— Cum a putut mea cînd tovarășa X a fost în toți acești doi ani și jumătate mai mult în concediu de boală ? I— Așa bolnavă cum a fost — tovarășa X... are meritul că ți-a citit lucrarea. Și prin concedii, prin sanatoriile de nevroze, pe unde a umblat, a umblat cu lucrarea dumitale după ea.— Și a studiat-o pînă a ajuns la concluzia că nu merită nici măcar dactilografiată. Și în baza concluziei unui om bolnav de astenie nervoasă — dumneata ai semnat sentința, ai condamnat lucrarea. Ca să semnezi o asemenea sentință — nu trebuia, oare, să cercetezi singur lucrarea, să vezi, să judeci cu mintea dumitale ? I......Șeful cu inovațiile a ridicat din umeri plictisit, a zîmbit cu o față lată, de egumen, a rostit sentențios, principial, ca după carte :— Datoria mea este să cred In oameni !Ne-a întors un spate uriaș și ne-a lăsat cu aceste vorbe ale lui, colosale, cutremurătoare. înduioșătoare. A ' spus aceste cuvinte fantastice, epocale, și s-a dus.Iată, prin urmare, o meserie, o calificare, o slujbă cutremurătoare : profesia de credincios ; meseria de „a crede în oameni", de a crede în ce spun alți oameni. Iată într-adevăr o profesie, o vocație : să stai intr-un fotoliu, să primești un salariu bun și cîteva premii mari pe an — și să nu ai altă treabă decît „să crezi în oameni". Unde s-a calificat el în această meserie ? In ce școală a căpătat el această diplomă în profesia de „credincios" ? De-cînd credința în oameni — așa cum o înțelege L. T. — este trecută pe statele de plată ale instituțiilor și ale întreprinderilor ? I De cînd „credința în oameni" este la noi o carieră. un izvor de cîștig și poate hrăni pînă la adînci bătrînețl I ?Trăim o epocă de mare și autentică efervescență creatoare, de apeluri uriașe la gîndire. la energiile si eforturile spiritului. Avem nevoie de creație, de cuceririle autentice ale spiritului. Trăim o epocă de descătușare și de stimulare a tuturor energiilor — și există o febră și o emulație creatoare evidente prin realizările care iși fac apariția în peisajul construcției socialiste.Partidul și statul nostru, deschizînd un cîmp nemărginit inițiativelor, cercetării, gîndirii creatoare în toate domeniile, au creat pretutindeni servicii speciale, cabinete speciale, adevărate posturi de veghe și oficii de stare civilă pentru tot ce apare nou. pentru tot ce este inovație, descoperire, creație, operă de valoare și bate Ia porțile vieții. Toate au un rol uriaș și precis : să fie centri sensibili, conștiință activă și ocrotitoare față de tot ce se naște, față de tot ce este creație, desco-

dumi-doar că nu

perire, invenție, idee, inovație, metodă nouă, unealtă nouă, gîndire nouă — și să le ajute să-și croiască drum în viață. Oameni aleși dintre cei mai pregătiți și socotiți demni de încredere sînt puși în asemenea posturi- cheie — ca niște pasionați, neosteniți partizani ai noului în lupta cu inerția.Din nefericire — creatoare autentică prafață impostura, tind să treacă înaintea valorilor reale. Cîte- odată se întîmplă confuzii dureroase, cînd idei și inițiative, inovații și opere valoroase'sînt respinse, tratate cu indiferență. în timp ce simulacre ale gîn- dirii. ale creației sînt îmbrățișate. în detrimentul societății. Și asta se întîmplă pentru că un ins pus în- tr-un post care îi cere să discearnă. să judece, să lupte pentru promovarea valorilor autentice — întoarce spatele luptei, refuză să se angajeze în bătălia deschisă și declară infatuat, fariseic : ..Datoria mea este să cred în oameni". Adică, el nu are nici un a- mestec, pe el nu-1 privește nimic, el își face datoria. El vrea de fapt să-și asigure în jurul carierei. în jurul fotoliului lui o zonă de neutralitate, de liniște. Dintre toate muncile pămîntului —

- o dată cu această efervescență i — se zbat și urcă uneori la su- falsele inovații, falsele idei cău- înaintea valorilor reale.cînd
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tovarășa X... să studieze lucrarea

în loc de răspuns, Gh. R. îmi a- runcă o privire sfidătoare...O primă concluzie : pe ogorul tolerantei a crescut, ciulinul trîndă- viei a cărui singură menire este să se agate și să înțepe... Și huliganul „înțeapă" cînd. unde și pe cine poftește. Unica Iui „filozofie" este desconsiderarea celor din jur. Ia- într-o atare ipostază pe Gheor- Tarsogoiu din str Radu Cris- nr. 2 și Dumitru Anghel din Padeș nr. 7-București. Chefui- cîteva ore în bufetul „Someș"
tă-istr.seră ____ _ ... ________ _______ _de pe str. Hristo Botev, colț cu Calea Moșilor.„Ei și ? 1 N-au oamenii voie să chefuiască ?“ — va spune poate cineva. Starea de euforie provocată

• el și-a ales-o pe aceasta, truda lui este grozavă, de a „crede în oameni":/ nu dă cu sapa, nu sparge la piatră, nu a- leargă pe dealuri, nu-i asudă mintea, nu se dogorește pe platforma furnalelor: el stă și crede...Un muncitor a- duce o inovație în procesul tehnologic, un arhitect propune un proiect îndrăzneț, un geolog aduce la cunoștință descoperirea unui zăcămînt; un medic descoperă un tratament, nou. un cercetător propune aceste nesfîrșite stră- se ivesc progresul.creată atîta
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pictor aduce opera sa autentică, un descoperirea sa.duințe sincere, rirea.locuriatît cîmp prielnic,
în toate creatoare dramul de ca la noi noul. In cale cuce- puține îiberă, cer-adevăr, este„... ospitalier noului, științei, cercetării, creației, descoperirii. Pretutindeni în diferite posturi de accelerație a progresului, a desăvîrșirii, sînt oameni fermi, cinstiți, devotați și neosteniți, gata oricînd să dea o mină de ajutor la tot ce luptă să răsară ; luptători pasionați pentru tot ce este bun, nou și își caută drumul spre lume. Noul își face loc, ajunge în lume. își cucerește terenul, triumfă și se adaugă armonios construcției socialiste — tocmai pentru că există acești oameni.Cu toate acestea, din cînd în cînd viața dă la iveală împrejurări dramatice prin care trec oameni și opere, idei, inițiative care se izbesc de opacitatea acestui „credincios de meserie" — Lucian Turtaru. Există într-un loc și în altul, scăpat din greșeală, acest tip antisocial și anacronic, investit din greșeală cu șefie la cabinetul tehnic, la comisia pentru inovații a cîte unei instituții sau întreprinderi — și care se comportă de parcă ar primi salariu în vederea unui singur scop : promovarea vechiului. Ni se întîmplă să asistăm la discuții, la confruntări : „Pentru ce ai ținut lucrarea doi ani și jumătate în sertarul tău.?"... „Pentru ce ai ținut lucrarea patru ani ?"... „Pentru ce a fost nevoie să cer ajutorul forurilor superioare ca să te oblige să dai drumul lucrării?";.. întrebări pline de năduf, la 'care răspunsul acelui soi de Turtaru este : „Datoria mea este Sub această aserțiune mucegăită dință, incompetența, impostura,DAR procedează ei așa cum este să cred în oameni ?“ Cînd ei întorc spatele unor lucrări ; cînd țin în sertarele lor lucrări de valoare ; cînd încearcă să înăbușe idei — cum cred ei în oameni 1? Și în care oameni cred ei ? Nu dau ei o minăde ajutor — zdravănă — acelora nechemați, dispușiprin vocație să înăbușe oameni, eforturi și opere ?Aici este ipocrizia : ei cred în niște oameni care, ca și ei, sînt dispuși să nege efortul creator. Pentru ce nu cred în acei oameni care vin la ei cu opera lor, cu ideile lor, cu inițiativele și cu inovațiile lor ? în- fășurați în cuvinte mari — ei string mîna, pactizează cu partea retrogradă, cu inerțiile.Noi, adică eu și tu și noi toți, noi, da, credem în oameni. Și credem înt.r-adevăr. Dar Lucian Turtaru nu ; nici măcar cît mai credem noi în el...

să cred în oameni"... se ascund reaua cre- carierismul.spun : „Datoria mea

— Credeți c-o să Ia în considerație ce-o să le spun ? — s-a scuzat ospătarul, văzîndu-și de treburi.Aici se cuvine să deschidem o paranteză : se știe că există norme legale care interzic servirea cu băuturi alcoolice a persoanelor aflate în stare de ebrietate (H.C.M. 716). De ce a ..uitat" ospătarul Penciu asemenea obligații legale 1 Dar responsabilul bufetului. Stoica Crișan ? Probabil că în alte ocazii organele competente n-au acționat cu destulă fermitate pentru a determina pe cei care sfidează asemenea norme, impuse de necesitatea prevenirii unor consecințe — să se trezească Ia realitate Dacă ospătarul și responsabilul și-ar fi făcut pe deplin datoria, nu s-ar

MA CONSIDER, DIRECT,
PARTE LEZATA!“

taurului dinPe mine să nu mă
sistențele celor ce au încercat să evite scandalul au avut efectul unei eșarfe roșii asupra arenă.— Cuuum ?lăsați înăuntru ? IȘi s-a pornit o adevărată cascadă de expresii ce nu pot fi reproduse, pe care întreaga asistentă (cei mai multi elevi) a fost nevoită să le asculte. Iar cînd i s-au epuizat „argumentele" verbale, ceput să facă uz de clusiv de cuțit...încerc acum, de la numai un pas. să descopăr cum de este posibilă a- pariția unor asemenea comportări :— Ai o meserie, angajat undeva ?— Mai aveam un la armată. Am vrut— Socotești

Gh. R. a în- cele fizice, in-
de ce nu te-aian și ceva pînă să mă „distrez", scandalurile distracții?de cheltuială? de la părinți (? D.— Și bani— Primeam— Dar de ce plecai de acasă întotdeauna nar ?— Așavoie...— Bine.consecințe 1

cu unca să-ldar nu
cutit în buzu-folosesc la ne-te gindeștl la

de alcool amplifică pornirile nesănătoase. stimulează instinctele — sînt de părere specialiștii — dar nu le determină — și cu atît tuie o scuză dăugăm noi.chefuiesc fără să jignească pe cineva. și invers, există huligani care „își dau în petic" fără să sumat băuturi alcoolice.Dar să revenim la cazul D.A. Așa cum spuneam, se cîteva ore în bufet. Se îndeamnă reciproc să bea, deși normal ar fi fost să se oprească mai de mult. De altfel, nu au rămas locului pentru băutură, pur și simplu, ci, asemenea lui Gh.R.. să se „distreze" puțin Ir acest scop caută febril cu privirile de jur împrejur vreun... pretext Atenția le este atrasă de o pereche abia sosită : soții Viorica și Dumitru C. Huliganii încep cu ochiade și continuă cu expresii triviale. Nevrînd să se lase provocați. soții C. nu dau inițial atenție impertinenței celor doi. Văzînd că totuși continuă, soțul se adresează ospătarului Dobre Penciu :— Fii bun și atrage atenția consumatorilor de alături să fie cu
viincioși 1

— completează tot ei mai puțin nu consti- pentru făptuitor — a-- Există oameni carefi con-G.T. si află de

fi tntîmplat ceea ce a urmat : „ofensat" (?!) de faptul că D.C. s-a plîns ospătarului, G.T. a sărit ca ars :— Ce, domnule ? Te-ai... șifonat? Poftim, ca să știi cu cine ai de-aface... Și îl lovi cu palma peste față. Și-au urmat- ca de obicei în asemenea situații, înjurături, amenințări, sticle sparte. cu alte cuvinte un toată regula pe care a suporte toți cei prezenți.Firește, cei doi huligani și-au primit pedeapsa meritată : fiind judecați conform procedurii de urgentă, au fost condamnați la un an și șase luni și, respectiv, la opt luni închisoare. Dar prin această pedeapsă a putut fi reparat oare prejudiciul moral adus tuturor celor ce s-au aflat de fată în acele momente ?A doua concluzie : unele localuri publice constituie adesea mediul prielnic pentru manifestarea deliberată a celor mai repugnante apucături. Răspunzători pentru asemenea fapte trebuie ce si să-i așa toți ind

vacarm în trebuit să-l

făcuti.ultragiazăprotectorii menționăm.numiții „avocați nepiătiți". pe cei care, nepoftiți. adesea nesti- 
despre ce este vorba, își desco-

alături de cei bunele moravuri, lor. Se cuvine în primul rînd. pe

peră brusc porniri samaritene și iau apărarea unor elemente odioase.în seara zilei de 20 noiembrie 1968 la cofetăria „Crizantema" din Sibiu s-a petrecut următorul fapt (începutul pare banal, dacă nu s-ar fi dovedit, apoi, că n-a fost vorba decît de un... pretext pentru gîlceavă): Ion Minae și Dumitru Radu au insinuat că ospătărița nu le-a întocmit corect nota de plată. Recalcularea care a confirmat prima cifră nu i-a satisfăcut. Au început să insulte. Pornirea spre scandal era evidentă. N-a intervenit nimeni ? Ba da, dar intr-un mod neadecvat și, din păcate, un singur om, bine intenționat de altfel — C.B., care s-a oferit să plătească diferența pretinsă, pentru a se pune capăt controversei. I.M. nici că aștepta un prilej mai potrivit pentru intențiile sale de a se... afirma. „Arsenalul" mijloacelor caracteristice a început să funcționeze din plin : insulte, amenințări, loviri.Spre satisfacția huliganului, nu s-a găsit nimeni în jur să ia inițiativa frînării actelor sale. Dimpotrivă, s-au auzit voci încurajatoare : „Așa-i trebuie, de ce se amestecă ?“. „Parcă știi ce-a fost între ei ?“ Astfel, infractorul s-a simțit în „apele" lui. Si n-a ezitat s-o dovedească, devenind tot mai agresiv. Odată dezlănțuit, nu s-a mai oprit din acțiune pînă ce n-a folosit instrumentul preferat al celor de aceeași teapă — cuțitul. Lovitura a fost fatală... De la un asemenea „pretext" s-a ajuns la crimă. Pare de necrezut, dar acest adevăr crud scoate și mai mult în relief pericolul social pe care îl prezintă astfel de indivizi.Este vorba cumva de imposibilitatea prevenirii și preîntîmpinării u- nor asemenea fapte ? Consecințe de genul celor de mai sus constituie tributul greu pe care îl plătim a- deseori toleranței de care se bucură încă nu puțini indivizi certați cu normele conviețuirii sociale. Nepăsarea, teama de neplăceri personale, subaprecierea nocivității unor asemenea fapte sînt tot atîtea condiții favorabile încolțirii și dezvoltării acelei buruieni otrăvitoare care este comportarea huliganică.Lupta împotriva infracționismulul de tot felul, inclusiv împotriva vitre- girii bunelor moravuri nu poate fi încununată de succes fără aportul hotărît și substanțial al întregii colectivități. fără preocuparea și străduința fiecărui cetățean de a combate din primele clipe orice pornire nesănătoasă, orice faptă antisocială. Șl, bineînțeles, principială, lor ordinii fără atitudinea hotărîtă, fermă a tuturor organe- publice.
Mihai GROZAVU t
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N LUMEA ȘTIINȚEI
Șansa

kilawatului nuclearde coroziune

energetică
vsiiBșsetitia

prof. Vasili EMELIANOVmembru corespondent al Academiei de științe a U.R.S.S.
mașinilor

Detector automat al 
celulelor canceroase

în ultimele două decenii, distrugerile provocate de coroziune s-au accentuat, datorită proceselor tot mai severe de lucru ale industriei moderne : temperaturi foarte ridicate, asociate cu agenți corozivi puternici și solicitări mecanice cres- cînde. Folosirea multor substanțe chimice, în unele procese tehnologice din <jiverse ramuri industriale, devine și ea un factor favorizant al proceselor de coroziune. Potrivit unor calcule, se pare că mai mult de o treime din oțelul obținut anual pe scară mondială se distruge prin ruginire. Zilnic se pierd milioane de lei. Preocuparea de economisire și utilizare rațională a metalului — acțiune de amploare, inițiată la scara întregii economii naționale în actuala etapă — trebuie să includă, deci și lupta împotriva coroziunii. Sînt cunoscute metodele clasice de protecție anti- corozivă (acoperirea suprafețelor cu lacuri, vopsele sau alte metale). Chimia modernă oferă însă procedee noi, deosebit de eficiente.Noțiunea de catalizator pa mai aparține doar limbajului de specialitate al chimistului, transferîndu-sc în uzanța zilnică, datorită miraculosului efect al acestui tip de „substanțe" de a accelera, de mii de ori, reacțiile chimice. Coroziunea fiind un proces chimic, s-a născut întrebarea firească dacă nu pot exista substanțe care să aibă o acțiune opusă catalizatorului. Cercetările efectuate în acest sens au dus la descoperirea inhibitorilor de coroziune, care, adăugați în cantități foarte mici (cam 1/50 000) mediului, încetincso sau chiar o- presc procesul de coroziune. Nu există un inhibitor „universal", care să albă efect în toate situațiile. Este necesar să se utilizeze diverse substanțe, în funcție de mediul co- roziv (apă sărată, țiței,, acizi etc) și de temperatură, asigurîndu-se astfel o eficacitate sporită a acțiunii lor.Inhibitorii și-au găsit un teren sigur de aplicare în industria de extracție a țițeiului. Fluidele care sînt extrase din zăcămînt, atît țițeiul, cît și apele sărate, au o agresivitate mare față de oțel, distru- gînd utilajul petrolier. Prin injectarea unor cantități corespunzătoare de inhibitori în Btratul de extracție, se reduce apreciabil coroziunea. în cazurile în care stratul producător este calcaros, se poate stimula producția sondelor prin acidizare. Procedeul constă în introducerea în strat a unei soluții de acid clorhidric, care, dizolvînd calcarul, facilitează extracția.Extracția la mari adînciml necesită sintetizarea unor substanțe de protecție stabile la temperaturi cît mai ridicate, deoarece petrolul este

conf. dr. ing. Iosif DRIMUȘInstitutul politehnic București
cu atît mai cald, cu cît provine din straturile mai profunde. Inhibitorii realizați în țară dau rezultate bune pînă la temperatura de 80—90 grade C. Se impune intensificarea șl concentrarea eforturilor, pentru a se asigura stabilitatea și la temperaturi de peste 100°C.Inhibitorii pot fi folosiți nu numai în extracție, ci și în prelucrarea țițeiurilor, în special a celor sulfuroase. Acțiunea corozivă poate fi anihilată atît în rafinării, cît și pe conducte, sau în cisternele de transport și depozitare. De asemenea, în industria constructoare de mașini, unde atît în fabricație, cît și în perioada de conservare a unor semifabricate sau produse finite, se pun probleme acute de protecție, introducerea inhibitorilor poate fi salutară. Este cazul rulmenților, motoarelor etc., unde evitarea ru- ginirii prezintă o importanță deosebită. Inhibitorii s-au dovedit utili în tratamentul acizilor ce servesc la decaparea (curățirea) metalelor înainte de galvanizare (acoperirea cu un alt metal) sau în alte operații, oprind corodarea metalului, fără a împiedica dizolvarea ruginei, precum și în pregătirea apei cu care se alimentează cazanele de aburi, în acest fel, se reduc depunerile de cruste minerale, fapt ce duce Ia o utilizare mai eficientă a instalației, realizîndu-se randamente termice superioare.O dată cu introducerea Inhibitorilor de coroziune, au căpătat o extindere apreciabilă și derivații lor. Folosiți ca aditivi pentru bitumurile rutiere, ei conferă acestora din urmă o prelungire a duratei de exploatare și posibilitatea de a fi turnate pe șosele umede, în condiții meteorologice dificile. Derivații inhibitorilor capătă o aplicabilitate deosebită în fabricarea de lacuri și vopsele cu proprietăți superioare, în ceea ce privește atît efectul anticoroziv, cît și durata de depozitare. Ei sînt folosiți, de asemenea, ca bactericide, bacteriosta- tice, impermeabilizanți, hidrofu- ganțl, aditivi pentru prelucrarea cauciucului și maselor plastice etc.în țara noastră se experimentează de mai mulți ani, inhibitori de coroziune, fie din import, fie indigeni, aceștia din urmă obținuți în instalațiile micropilot create în acest scop la Institutul politehnic București. Produși deocamdată în cantități mici, în scopuri experimentale, fără a satisface nici măcar parțial necesitățile economiei, ei sînt de calitate superioară, cu stabilitate — după cum arătam mal sus — pînă la 80—90 grade C. în

direcția experimentării șl asimilării de noi inhibitori, inclusiv cei indigeni, sînt remarcabile, după opinia mea, eforturile depuse la Institutul de foraj-extracție Cîmpina și la Institutul de prelucrare a țițeiului din Ploiești. Trebuie spus că și Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice se preocupă de aplicarea inhibitorilor, în problemele care țin de profilul institutului. Menționez că, pentru stimularea cercetărilor privind sinteza inhibitorilor de coroziune, ar fi oportun ca la Institutul politehnic București să se înființeze uu centru de cercetare. în cadrul Ministerului Chimiei, la Combinatul Petrochimic Ploiești, este în curs de realizare o instalație tehnologică de mică capacitate, urmînd să funcționeze după procedeele elaborate la Institutul politehnic București.Consider că a venit timpul să a- cordăm o atenție sporită elucidării problemelor pe care le ridică producerea și utilizarea inhibitorilor de coroziune. în acest sens, ar fi recomandabil să se inițieze un schimb de opinii între viitorul producător și viitorii beneficiari.

Un grup de cercetători de la 
Universitatea din Osaka, pe baza 
observației că nucleele celulelor 
canceroase sînt mult mai mari 
decît cele ale celulelor normale, 
au pus la punct un nou aparat 
de detectare electronică a celu
lelor recoltate din regiunea bol
navă. Aparatul dirijează o rază 
luminoasă asupra celulelor și descoperă celulele canceroase 
după cantitatea de lumină care 
pătrunde în nucleul lor. Această 
lumină își schimbă intensitatea 
după dimensiunile nucleului. 
Anomaliile descoperite sînt am
plificate și transmise ordinato
rului, care clasifică nucleele în 
5 tipuri, după mărimea lor, în
registrând numărul total al nu
cleelor de fiecare tip. Se consi
deră că acest detector ar putea 
fi de un real folos în lupta împo
triva cancerului, întrucît vinde
carea depinde de 
diagnosticului și 
tului.

Arzătoare cu reacție 
pentru extracția 

de minereuri
Specialiștii sovietici afirmă că 

aurul și alte metale existente 
în filoane de cuarț pot fi ex
trase cu ajutorul arzătoarelor 
cu reacție. Pînă în prezent, ase
menea arzătoare au fost folosite 
pentru forarea rapidă de găuri 
în roci dure și în beton. Func
ționarea lor este comandată de 
la distantă.

Experimentîndu-se folosirea 
arzătoarelor la extracția de mi
nereuri, s-a constatat că, cu a- 
jutorul unui grup de 8 arzătoa
re, pot fi extrase, într-o zi de 
lucru, 30 tone de minereu. Agre
gatul folosit în acest scop este 
capabil să delimiteze filoanele _. 
de cuarț, de steril.

Beton armat cu fibră

precocitatea 
a tratamen-

Scoarța de pin- 
purificator 

și combustibil
Cercetări efectuate in Suedia 

au demonstrat că scoarța de 
pin, sub formă pulverulentă sau 
de tocătură, învelită în perlon, 
absoarbe rapid deșeurile de țiței din apă. Se produc astfel 
un fel de bureți saturați cu ți
ței, care constituie un excelent 
combustibil. Experiențele arată 
că scoarța de pin absoarbe nu 
numai păcură sau vopsele în 
ulei, ci si diluanți, benzină etc. 
Doi litri de pulbere de pin ab
sorb un litru de lichid.

Oamenii de știință de la Cen
trul de cercetări pentru mate
riale de construcții din apro
piere de Watford (Anglia), afir
mă că un nou material de con- 

. strucție, la a cărui perfecționa
re lucrează în prezent, promite 
să ducă la o „transformare ra
dicală" domeniul construcții
lor. Noutatea se bazează pe o 
idee mai veche — o armare ex
trem de puternică si, deci, o 
elasticitate foarte mare a beto
nului, realizate prin intercala
rea de fibre de sticlă. înfăptui
rea acestei idei, preluată din 
industria materialelor plastice 
armate cu fibre de sticlă, eșuase pînă acum, pentru că sticla 
folosită pentru fibrele de ar
mare era puternic atacată și a- 
variată sub influența alcalină a 
cimentului. Constructorii englezi 
au pus la punct un tip de sticlă 
foarte rezistentă la influente al
caline. din care se confecționea
ză fibrele, de grosimea unui fir 
de păr, intercalate apoi în be-

Tehnologia științifică modernă prezintă exigențe tot mai mari față de materialele pe care le folosește, tlec- tronica, energia nucleară, aviația, metalurgia au nevoie de materiale extrem de pure, căci chiar a- mestecuri infinitezimale de impurități fac ca metalele să-și piardă proprietățile lor mecanice, lată de ce tehnica modernă elaborează metale de mare puritate, cum este, de pildă, această bară de siliciu din fotografie, aflată în curs de tratare într-un cuptor cu hiperfrecvențe

La 27 iunie 1954, în orașul Obninsk din U.R.S.S. a fost dată în funcțiune prima centrală atomo-electrică din lume. Curînd după aceea, ritmul dezvoltării energeticii atomice pașnice a început să amintească de o reacție în lanț. în 1956 a început funcționeze o astfel de centrală Calder Hall (Anglia), în 1957 Shippingport (S.U A.), în 1958 Marcoule (Franța).Puterea instalată a centralelor tomo-electrice a crescut și mai repede decît numărul lor. De la cei 5 000 kW ai centralei din Obninsk s-a ajuns la cea din Siberia, construită în 1958, și la cea din Belo- iarsk, construită în 1963 — la 100 000 kW, iar centrala din No- vovoronej (1964) a atins o putere de 240 000 kW. Trebuie să precizăm că acestea nu sînt decît caracteristicile primei tranșe a fiecăreia din cele trei centrale a- tomo-electrice amintite mai sus. Puterea celei de a doua tranșe este considerabil mai mare: la Belo- iarsk, ea va fi de 200 000 kW, la Novovoronej — de 375 000 kW. iar la centrala din Siberia de peste 500 000 kW. Acum se află în construcție tranșa a treia și a patra, cu puteri și mai mari; așa. de pildă, la Novovoronej vor exista două reactoare, fiecare de cite 440 000 kW.La cea de-a treia Conferință pentru folosirea pașnică a energiei a- tomice, savanții au înfățișat starea de lucruri din domeniul resurselor energetice mondiale. Ei au calculat că rezervele de combustibil organic vor fi consumate, în Africa aproximativ peste 50 de ani, în Orientul Mijlociu — peste 35 de ani, în A- merica Latină — peste 20 de ani, în Asia de Sud-Est și în Extremul O- rient — peste 15 ani. Ținînd seama de actualul ritm de dezvoltare al e- nergeticii, peste 100—200 de ani combustibilul organic se va epuiza chiar și în acele țări unde există astăzi din abundentă.Uniunea Sovietică dispune de u- riașe resurse de minerale combustibile. Dar nu este oare o risipă să arzi cărbune, petrol sau gaze în focarele centralelor electrice ? Să nu uităm că toate acestea reprezintă materii prime de cea mai mare valoare !Eliminînd pericolul penuriei de combustibil, energetica nucleară eliberează totodată rezerve colosale de materii prime organice, pentru uzinele care fabrică cele mai diverse produse chimice, începînd cu nylonul și terminînd cu icrele negre artificiale.Așadar, construirea de centrale atomo-electrice nu este numai oportună, ci devine o necesitate imperioasă. E adevărat însă că ea pune totodată un șir întreg de probleme tehnice și economice. Pînă nu de mult, în toate țările, aceste centrale costau în medie mai scump decît

să la la laa-

Furnizor universal de materii prime, materiale auxiliare și substanțe active sintetice pentru multe industrii, chimia modernă intervine mereu în noi domenii, fiind în stare să realizeze produsele sintetice cerute de aproape întreaga producție și viață modernă. Dar a- ceastă dezvoltare atît de cuprinzătoare a industriei chimice este posibilă numai în condițiile promovării largi și sistematice a cercetării științifice de specialitate, reia un rol importantă colectivelor uzinală. în activitatea unui asemenea științific „Hoechst" jos opiniile unui cunoscut om de știință în domeniul chimiei, prof, dr. Otto Horn, profesor onorific al Universității „Justus Liebig" din Gie- sen.— Ce elemente exprimă, după părerea dv., necesitatea și însemnătatea sporită a cercetării desfășurate în însăși incinta producției, astăzi ?— O primă sferă de preocupări a colectivului de cercetare de acest gen se referă la rezultatele științifice pe care le preia din institute și universități, pentru a le dezvolta și aplica. Căci adeseori, astăzi, investigațiile efectuate în școlile superioare, deși par lipsite de un scop practic, servind doar instruirii studenților, sînt preluate cu promptitudine de industrie. în cazul firmei „Hoechst". de exemplu. piramidonul (R), ale cărui baze științifice au fost puse cu prilejul lucrărilor asupra antipi rinei efectuate de Knoll ca și serul antidifteric și alte seruri descoperite de Emil Behring.

în cadrul că- de maximă revine astăzi de cercetare legătură cu și structura nucleu cel de la redăm mai

sau, mai aproape de noi, polietilena de presiune joasă a lui Karl Ziegler. dovedesc acest lucru. Dar pentru a imprima rezultatelor de laborator forme utilizabile, comercializabile, industria a fost nevoită să facă ea însăși investigații șl investiții considerabile. Mai mult chiar, laboratoarele de cercetări ale indus
triei nu pot renunța nici

mică. firmele de acest profil au amenajat vaste laboratoare, înzestrate cu mijloace auxiliare moderne. De asemenea, în cazul întreprinderii noastre circa 12 la sută din personal este antrenat în activitatea de dezvoltare.în funcție și sarcinile firmei, tingem mai multe categorii de cercetări: fun
cercetare țida specificul dis-

tră, tipurile de cercetări amintite pot fi considerate ca reprezentînd în momentul de față cercetări indispensabile oricărei întreprinderi chimice moderne, care vrea să aibă rezultate științifice valoroase, produse comercializabile. Firma Hoechst se numără printre putinele care activează practic în toate domeniile chimiei ’ — începînd cu chimia a-

cercetărilor. ci și asigurarea anumitor centre de greutate, astfel îneît o temă ce nu aparține Sectorului central de cercetări sau Laboratorului principal, să se împartă obligatoriu laboratoarelor diferitelor sectoare de producție.Laboratorul principal are sarcina — în condițiile unei libertăți cit mai mari cu putință a

sirea unui cerc bine selecționat de oameni de știință harnici și capabili. Laboratoarele pe ramuri de producție — pentru materialele plastice, fibre sintetice, coloranți, produse farmaceutice — desfășoară atît cercetarea fundamentală orientată spre un tel bine definit, cit și cercetarea aplicativă, orientîndu-se însă mai mult spre producțiile

centralele electrice obișnuite, care funcționează pe bază de cărbune. Potrivit calculelor specialiștilor, în condițiile părții europene a U.R.S.S. centralele atomo-electrice devin a- vantajoase din punct de vedere economic la un preț de cost de 0,37— 0,42 copeici/kWh. Acest indicator poate fi atins la o sporire a puterii reactorului pînă la 500 000 kW Astfel, soluționarea problemei eficientei economice depinde de condițiile locale. In multe regiuni ale planetei, construirea de centrale atomo-electrice poate fi pe deplin avantajoasă încă astăzi, fără a mai vorbi de viitor.în 1964, la Institutul de energie a- tomică „Kurceatov" a fost pusă în funcțiune o instalație energetică neobișnuită, denumită „Romașka". Puterea ei este de numai 0,5—0,8 kW. Dar nu puterea este, în cazul de față, lucrul esențial. Trăsătura primordială a acestei instalații constă în faptul că ea transformă nemijlocit căldura în curent.în mod obișnuit, căldura degajată de combustibilul de uraniu în reactor este transformată mai întîi în energia mecanică a jetului de abur, care, la rîndul său, imprimă o mișcare de rotație turbinei și, o dată cu ea, pune în funcțiune rotorul generatorului electric. Abia după aceea se obține curent electric, în „Romașka", nu există elemente exoterme obișnuite. Un minireactor încălzește elementele termice cu semiconductori, în care căldura se transformă instantaneu și nemijlocit în curent dură-curent" dări",„Romașka" întrerupere, monstrîndu-și astfel eficiența si siguranța în funcționare. Desigur, deocamdată, ea nu poate fi considerată ca un concurent al reac- torilor mari. Dar cine ar putea spune getica ceastă decîtRezervele mondiale —235 pot da omenirii de miliarde de kWh. că e mult, dar asta zintă de fapt, decît a din energia existentă în rezervele mondiale de cărbune, petrol și gaze. Rezultă, deci, că dacă e- nergetica nucleară se va orienta doar spre folosirea de uraniu —235. ea nu va soluționa problema penuriei de combustibil.Ce s-ar întîmpla însă dacă întregul uraniu —238 pasiv ar fi transformat în plutoniu — 239? A- cest lucru poate fi obținut cu a- jutorul unui reactor funcționînd pe bază de neutroni rapizi. Căci dacă neutronii nu sînt frînați, a- tunci nu 2 la sută din uraniul —238, ca de obicei, ci aproape 100 la sută se va transforma în plutoniu — 239.Există și posibilitatea ca în Iotul combustibilului ars în reactor să rezulte un cantități mai trodus inițial, sînt denumite ...combustibilul costă la început mai scump : conținutul de uraniu —235. in amestec cu uraniu —238, trebuie să fie de zece ori mai mare. înnobilarea uraniului natural nu este o operație simplă și nici ieftină. Ulterior însă, cînd multiplicatorul începe el însuși să producă combustibil, cheltuielile inițiale sînt amortizate cu prisosință.Perspectivele reproducerii lărgite a combustibilului nuclear sînt studiate în U.R.S.S. începînd din 1949. în 1968, a fost dat în funcțiune cel mai mare reactor multiplicator din lume, pe bază de neutroni rapizi, cu o putere de 300 000 kW. Amplasat pe peninsula Man- gîșlak (Marea Caspică), el nu numai că furnizează curent, dar si transformă apa marină sărată în apă dulce, de care se duce lipsă în secetoasele ținuturi ale regiunii Mării Caspice.Puterea tuturor centralelor atomo-electrice din U.R.S.S. se a- propie în prezent, de 2 milioane kW. în deceniul următor. în partea europeană a U.R.S.S. se va construi un șir întreg de astfel de centrale, mari și economicoase, iar în 1980, puterea lor va fi de zeci de milioane de kW. O mare amploare a căpătat-o construirea de centrale atomo-electrice și în alte țări. încă la finele lui 1965, în S.U.A. funcționau 14 astfel de centrale, cu o tală de peste iar în Anglia oane kW.în 1957 agenția internațională pentru energia atomică (A.I.E.A.). Uniunea Sovietică, S.U.A. ‘ ’ ■'la dispoziția din rezervele tibil nuclear.astfel 5 140 kg prezent, există în aproape 50 de state reactoare atomice industriale și pentru cercetări. Și nu încape îndoială că eforturile comune ale oamenilor de știință și inginerilor de pe întreaga planetă vor duce la soluționarea tuturor problemelor tehnice și economice ce stau în fata energeticii nucleare.

electric, pe ruta „căl- neexistînd „transbor-a generat curent, fără15 000 de ore, de-
ia ce transformări în ener- nucleară ar putea duce a- cale, pe care nu s-a făcut un prim nas ?...de uraniu un miliard S-ar părea nu repre- zecea parte

I

putere instalată to- un milion de kW, 9. cu circa 3 mili-

combustibil nou, în mari decît cel in- Astfel de reactoare multiplicatoare si

în să în- cerce-
și Anglia au pus Agenției o parte lor de combus-A.I.E.A. a căpătat de uraniu —235. în

fost organizată A-

celor de tehnică aplicativă, cu specialiștii în științe tehnice, fizică, conducători ai serviciului de brevete — dovedește că cercetarea a dobîndit un rol important în desfășurarea producției. în cadrul acestor întîlniri sistematice, se face schimb de informații, cerințe, rezultate ale cercetării, .se a- probă mijloace financiare din rezervă pentru cercetare, angajarea personalului, se discută toate în- tîmplările legate de cercetare și se iau hotărîri.în genere, informarea reciprocă este luată temeinic în considerare prin a- ceea că cercetătorii din- tr-un sector participă la ședințele consiliilor altor sectoare. De asemenea, în cursul unor „colocvii științifice" locale, scurtele referate ale cercetării sau rapoartele anuale ale dife- riților cercetători, redactate după o linie directoare unitară, dau o imagine asupra progresului în toate amănuntele. Consi- derînd că informarea reciprocă regulată este foarte importantă, căutăm să o înlesnim și prin apropierea fizică a colectivelor de cercetare. Astfel, 1960 fie tr-un tare

pe cercetător să o realizeze pe calea cea mai scurtă. Dacă el crede că a găsit în laborator o soluție satisfăcătoare, se va întreprinde o încercare pe scară largă, într-un institut politehnic, unde cu ajutorul inginerilor se coroborează experiența și rezultatele, calculele necesare pentru proiectarea unei instalații tehnice și transpunerea ulterioară în producție.Dar nu se poate realiza nici un produs nou dacă el nu se va bucura de cerere pe piață — de a- ceea, mai întîi trebuie studiate îndeaproape posibilitățile de valorificare a noilor produse. încă înlaborator, și ulterior șimai mult la institutul politehnic, se stabilește ostrînsă colaborare cu„secția de tehnică aplicativă" — veriga de legătură între cercetare și beneficiar — care exercită adeseori o influentă hotă- ritoare în realizarea unor produse noi, menite să găsească cu rapiditate o piață de desfacere.— Cum se realizează conducerea și coordonarea activității forțelor științifice din cadrul firmei ? Ce modalități de legătură dintre ele mai interesante ne puteți aminti ?— Conducerea și coordonarea acestui focar de cercetare complex — cercetarea uzinală — stă în atenția sectorului de cercetare. Conducerea acestuia determină, în colaborare cu șefii sectoarelor de producție volumul lucrărilor de cercetare și diferitele aspecte legate de personal și buget. Ședința științifică a direcției — în cadrul căreia se întîlnesc la fiecare 14 zile, sub președinția conducătorului sectorului de cercetare. conducătorii laboratoarelor de ramură, ai

temporar, sub Aici se studiază cu un caracter mai accentuat,

ele cu desăvîrșire Ia cercetarea fundamentală deoarece, ocazional, pentru un nou procedeu, trebuie mai întîi creată baza științifică, ele desfășurînd lucrări de acest gen în primul rînd în direcțiile în care firmele își propun o valorificare economică. Căci, nici o firmă, oricît de puternică, nu poate cerceta în toate domeniile, ceea ce face ca alegerea sferei de preocupări să fie de cea mai mare importanță.Dîndu-și seama de însemnătatea și importanța cercetării în industria chi-

Convorbire cu prof. dr. Otto HORN,Frankfurt pe Main
damentale, orientate spre un țel bine definit ; aplicative, pentru atingerea unui țel apropiat ; transpunerea rezultatelor cercetării pe plan tehnic ; găsirea și extinderea posibilităților de aplicații pentru produsele întreprinderii.— Vă rugăm să ne vorbiți mai în detaliu despre această structură a cercetărilor...— După părerea noas-

norganică. îngrășăminte și insectofungicide, trecînd prin coloranți, substanțe auxiliare, textile, produse intermediare, materii prime pentru lacuri, materiale plastice și solvents pînă la produse farmaceutice, fibre, foițe, gaze industriale — ceea ce . impune desfășurarea cercetării în toate domeniile susmenționate. Aceasta presupune însă nu numai o bună „structurare" a

specialistului — să culeagă rezultate și să înmulțească cunoștințele noastre, fără a se afla în mod deosebit, presiune, probleme științific vizînd aprofundarea principiilor, posibilitatea unor aplicații mai largi. Pe a- ceastă bază urmează să fie descoperite noi domenii, precizate noi direcții. ceea ce impune folo-

pe sectoare. In fața lor stă sarcina de a atinge un țel schițat în linii generale, indiferent dacă pentru aceasta trebuie ocolite diferite obstacole. Cercetătorului nu i se impun nici un fel de cerințe obligatorii, privind modul în care dorește să-și atingă țelul îndepărtat. Sarcina lui se deosebește, de exemplu, de sarcina de a transforma în așa fel un tip cunoscut de produs, incit el să poată fi folosit intr-un sector cu totul nou, ceea ce reprezintă de fapt o cercetare aplicativă și obligă

au început concentrate, centru de unic, toate forțele științifice împrăștiate în trecut în întreaga întreprindere. La capătul acestei operații, în 1972, aproximativ 2 500 de persoane vor dispune de condiții corespunzătoare de lucru, puțind avea totodată schimburi rodnice și operative de idei, căci eficiența cercetării chimice depinde nu numai de organizarea ei, ci și de spiritul neobosit și perseverenta cu care cercetătorul se informează și conlucrează cu ceilalți.
Teodor CAZACU

'i



SClNTEIA — miercuri 8 Ianuarie 1969 PAGINA 7

vremea

Electronica în economie
CORESPONDENȚA DIN BERLIN DE LA ȘTEFAN DEJU
ll■llll■■     um—IUI   wniMwwwimMawniTnnwnnTiTi r—i—i--------------------------------- "

DIN INIILE SOCIALISTE

Angajamente pentru sporirea aportului științei 
la dezvoltarea economiei naționale

UNIVERSITATEA — Stabilirea principalilor indici fiziologici de creștere și exploatare a păsărilor în vederea îmbunătățirii »i..........................................................definitivării halelor avicole.
„AL. I. CUZA“-IAȘI INSTITUTUL

istorie a Transilva- s-a deschis re- secție. Organiza- a spațiului per-

> în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării> patriei și a celui de-al X-lea Congres al P.C.R., ca- C drele didactice de la Universitatea „Al. I. Cuza" Iași € se angajează să-și sporească eforturile și să contribuie C mai mult prin cercetarea științifică la dezvoltarea> economiei naționale.> 1. — In vederea sprijinirii producției, se va acorda> asistență tehnică științifică întreprinderilor și institu-> telor de cercetări în cadrul cărora se folosesc : „cerce- ? tarea operațională", „teoria controlului", „analiza nu- ? merică", „teoria plăcilor elastice" și „teoria plastici- ? tății".> 2. — în studiul problemelor de fizica corpului solid
> se va continua colaborarea cu Institutul de cercetări> metalurgice București în legătură cu îmbunătățirea ? calității unor metale mult utilizate în industrie, iar în 
C cadrul colaborării cu Institutul de chimie „Petru Foni"> Iași, privind „studiul reacțiilor de polimerizare în> plasmă", se va studia sintetizarea de noi compuși or-> ganici dintre care unii cu proprietăți semiconductoare.* 3. — Se va continua cercetarea pe bază de convenții , pentru unele teme aplicative ca : recuperarea platinii> din catalizatorii uzați, sinteza unor medicamente, opti-> mizarea procesului de deshidratare a gazolinei și a ga-> zelor lichide pe site moleculare.? 4. — Vor fi efectuate studii geografice privind :
f — regionarea pedogeografică a teritoriilor județelor> Iași și Vaslui în vederea utilizării raționale a terenu-> rilor agricole, studii geohidromorfologice asupra ora-> șului Piatra Neamț în vederea documentării tchnico- r economice a planului de sistematizare, stridii geogra- L fice privind sistematizarea localităților rurale din ju- 
C dețele Iași, Vaslui și Neamț.» 5. — Vor fi definitivate cercetările privind comba-* terea biologică a gîndacului de Colorado și producerea 
f biopreparatului „antilcptinotarsin" în colaborare cu L Fabrica de antibiotice Iași.> 6. — Se vor definitiva proiectele privind mecaniza-> rea complexă a evidenței și calculației la Fabrica de
f confecții Vaslui și introducerea calculului mecanogra- J fio la “ ' ‘ ‘ ‘
t I

T.R.C. Iași, inclusiv pregătirea personalului.
INSTITUTUL

DE PROIECTĂRI

»s

DE MICROBIOLOGIC,
PARAZITOLOGIE

Șl EPIDEMIOLOGIE
DR. I. CANTACUZINO"Colectivul Institutului „Dr. I. Cantacuzino” va urmări îndeosebi realizarea următoarelor obiective :— Valorificarea cercetării din planul de stat privind producția standardizată de medii pentru uzul laboratoarelor din țară.— Valorificarea cercetării întreprinse extraplan în 1968, care stabilește procedeul original de obținere a gammaglobulinei cu realizarea unei stații pilot care să producă în cursul anului 1969 circa 20 000 fiole. Prin aceasta se asigură premisele pentru o economie anuală de circa un milion și jumătate lei valută.— Valorificarea cercetărilor efectuate în 1968 privind tehnologia de producție a unui hidrolizat de cazeină destinat producției de vaccinuri, eliminîn- du-se importul acestui produs.— Valorificarea cercetărilor care au stabilit condițiile de preparare ale unui vaccin antitific drajeifiat (administrabil per oral), cu producerea în cursul aijului 1969 a circa 100 000 doze necesare începerii vaccinării experimentale.— Dezvoltarea unor cercetări care an ca obiectelaborarea de tehnologii noi în scopul obținerii ți preparării de noi vaccinuri (antigripal inactivat, anti- dizenteric viu atenuat curativ), de noi agenți terapeutici (plasminogen uman), noi produse biologice de diagnostic (antigen rujeolos, antigen cardiolipinic).

CENTRUL DE CERCETĂRI

CERCETĂRI PENTRU
PENTRU MINEREURI

UTILAJ PETROLIER
NEFEROASE-BAIA MARE

Lucrătorii institutului își propun să îndeplinească1 următoarele obiective în :j A. ACTIVITATEA. DE CERCETARE.% 1. Ridicarea parametrilor funcționali ai sapelor de foraj existente și realizarea de noi tipuri.2. Realizarea de noi echipamente și aparatură pentru investigarea geofizică a sondelor de mare adîn- cime.3. Realizarea și experimentarea de noi scule de foraj și instrumentație pentru sonde de adîncitne.4. Realizarea de noi transmisii hidrodinamice cu randamente mărite.5. Utilizarea de noi materiale de construcții, contribuind la reducerea greutății proprii între 25 și 10 la sută.B. ACTIVITATEA DE PROIECTARE :1. Reducerea greutății 
a consumului de metal la echipamentul petrolier se va realiza în 1969.2. Reducerea spațiului tehnologic, volumuluitotale, greutății specifice și cedefundații, timpului și efortului de montaj al instalațiilor complexe de foraj prin proiectarea în 1969 a diesel hi-fiilor compl___ ____ ______ _ . __ . _________instalațiilor de foraj F-320 cu acționare draulică și F 320 cu acționare electrică.3. Realizarea de echipamente moderne cu tehnici ridicați, care să permită și promovarea de tehnologii noi sau îmbunătățite în activitatea de foraj și extracție.4. Introducerea in anul 1969 la instalațiile și agregatele pentru foraj și extracție a noi sisteme de acționări moderne care contribuie la ridicarea parametrilor funcționali și la lărgirea domeniului de utilizare.5. Activizarea acțiunii de export a utilajului petrolier prin adaptarea de soluții constructive noi și prin diversificarea acestora în funcție de condițiile specifice ale beneficiarilor externi ; în anul 1969 se vor rezolva cu prioritate toate cererile de adaptări speciale pentru export.6. Extinderea experienței cîștigate de lucrătorii institutului în proiectarea și realizarea de instalații și echipamente necesare altor domenii ale economiei naționale decît utilajul petrolier.în vederea realizării obiectivelor propuse și a scurtării ciclurilor de asimilare a produselor proiectate, colectivul I.P.C.U.P. va colabora îndeaproape cu uzinele constructoare de utilaj petrolier prin acordarea de asistentă tehnică.

parametri

Analizînd chemarea adresată institutelor de proiec- ■ țări și cercetări din țară, răspundem acestei inițiative, ■ angajîndu-ne să contribuim prin cercetare la rezol- ' varea problemelor actuale și de perspectivă ale in- ' dustriei miniere din bazinul Maramureș și să valori- ficăm rezultatele cercetărilor ce au fost efectuate. Vom .. căuta câ cercetările, să fîe'astfeT^dfîentate îneît să aibă 1 finalizare practică, vom scurta 'timpul de realizare a ’ fazelor de cercetare și vom întări colaborarea cu toți ‘ factorii care pot să contribuie la valorificarea cerce- ' tării. J— Vom scurta cu șase luni termenul de definitivare *a condițiilor de aplicare a metodelor de exploatare cu ’ subetaje ce se experimentează la exploatările miniere ’ Baia-Sprie și Băiuț. In abatajele unde se vor utiliza < aceste metode se va obține o creștere cu 30 Ia sută < a productivității muncii. ,— Vom proiecta și realiza prototipul unei instalații *micropilot de flotație care va permite scurtarea cu o ’ lună a lucrărilor de cercetare industrială și va con- ! duce Ia importante economii bănești. .— Vom intensifica activitatea de cercetare în vede- < rea reducerii consumului de lemn de mină, prin in- 4 troducerea înlocuitorilor acestui material deficitar. <— în vederea reducerii importului de spumanți, vom jcolabora cu colectivele din uzinele de preparare la in- < troducerea în procesul de producție în anul 1969 a < spumantului indigen de tip neionic. 4— Vom elabora studii cu aplicare imediată legate ’ de raționalizarea și optimizarea transporturilor de mi- 1 nercu.— Vom trece la experimentarea industrială a me- < todei de combatere a prafului silicogen prin folosirea 4 substanțelor tensioactive care vor conduce la creșterea 4 cu 40 la sută a eficienței de captare a prafului.Asigurăm conducerea de partid și de stat că ne vom 1 mobiliza toate forțele la realizarea tuturor sarcinilor < ce ne revin, pentru a contribui la continua dezvoltare 4 a economiei și înflorirea scumpei noastre patrii Re- 4 publica Socialistă România. ’ 4
INSTITUTUL DE

CERCETĂRI CHIMICO-

INSTITUTUL
FARMACEUTICE

DE CERCETĂRI
ZOOTEHNICENe angajăm să realizăm :a) In creșterea turmelor :— Punerea în valoare a potențialului productiv maxim a raselor autohtone ;— Organizarea unui număr de 10 ferme de elită în cadrul stațiunilor experimentale ale I.C.C A. destinate producerii de tăurași de prăsilă de mare valoare zootehnică ;— Introducerea în practica selecției taurinelor din țara noastră a acțiunii de testare a taurilor pentru aptitudinile productive in direcția producției de carne.b) In creșterea porcinelor :— Se vor identifica genltori întemeietori de linii cu însușiri de prolificitate de peste 10 purcei, cu precocitate și producție de carne similare nivelului raselor perfecționate aduse din import ;— Se va spori cu 15 la sută efectivul testat în stațiunile institutului, fapt ce va permite realizarea pe scară largă a reproducătorilor caracterizați prin consum redus de hrană pe unitate de spor, ritm sporit de creștere și carne de calitate superioară.c) In creșterea ovinelor :— Livrarea cu 10 la sută mai mulți berbeci reproducători cu capacitate certă de ameliorare din linii valoroase, proveniți din părinți testați, Ia principalele rase de oi din țară ;— La tipurile de ovine nou create se vor intensifica eforturile în direcția consolidării și ameliorării aptitudinilor pentru producția de lînă semifină de pieptene și carne și pentru producția de pielicele.d) în creșterea păsărilor :— Punerea în valoare a resurselor furajere interne. In acest scop se vor elabora rețetele și tehnologia de fabricație a unui număr de 3 premixuri furajere pentru păsări, porcine și taurine.— Elaborarea unui proiect de construcție, cu soluții de mecanizare și flux tehnologic aferente, pentru o fermă industrială de producție a laptelui pentru unitățile I.A.S. și intercooperatiste din zonele preorășenești ;

Lucrătorii Institutului de cercetări chimico-farma- ceutice se angajează să intensifice munca de cercetare din institut pentru a-și aduce contribuția la realizarea obiectivelor economice și sociale din domeniul medicamentelor, al biostimulatorilor și reactivelor.în acest scop :1. Vom orienta tematica de cercetare pe problemele majore ale terapeuticii umane : medicamente cardiovasculare, antibiotice, vitamine, tuberculostatice, antireu- matice, citostatice, în vederea asigurării producției cu tehnologii moderne pentru satisfacerea necesarului intern și al exportului de medicamente in cantități mereu sporite și de calitate superioară.—• Vom intensifica cercetarea celor mai importante medicamente necesare sectorului zooveterinar ca : antibiotice, enzime, vitamine, aminoacizi și alte medicamente de protecție.— Vom lărgi munca de cercetare originală în domeniul medicamentelor de uz uman și veterinar.— Vom elabora tehnologii pentru o gamă largă de reactivi în vederea reducerii în continuare a importului și asigurarea unei game variate de produse la export.— Vom contribui prin cercetări la valorificarea superioară a plantelor medicinale pentru producerea unor medicamente care se importă încă.2. Vom lua toate măsurile organizatorice ca să asigurăm cele mai bune condiții de finalizare și de introducere în producție a cercetărilor.3. Vom acorda toată atenția asigurării condițiilor de cercetare prin folosirea mijloacelor de care dispunem și prin punerea în funcțiune a obiectivelor a? investiții ale institutului pînă în trimestrul IV/1969. Vom urmări sporirea eficienței cercetării prin folosirea mai judicioasă a timpului de lucru efectiv, a aparaturii și a materialelor ce se consumă în cercetare.în perioada anilor 1969—1970 vom acorda asistență tehnică la punerea în funcțiune a instalațiilor si secțiilor de fabricație construite prin investiții pe baza tehnologiilor elaborate de institutul nostru astfel :— Ia Fabrica de antibiotice Iași pentru : solvoc’””». ampicilină, meticilină. oxacilină, cloxacilină, propioni- Ierîtromicină, realizîndu-se o economie anuală la import de circa 3 000 000 Iei valii*ă :— la Fabrica Terapia Cluj pentru : pantotenat calciu și pantotenat de bariu și hormoni steroizi. lizîndu-se o economie anuală de 1 000 000 lei valută:— la Uzina de medicamente București no-*rn stimulatori pentru zootehnie: 7 formule cu 10 variante pentru o producție de 10 000 t/an în 1969.
im-

de
rea-

Muzeul de din Cluj o nouă rea judicioasă mite prezentarea după criterii științifice a unui mare volum de material documentar. Secția găzduiește expozițiile permanente : „Revoluția de la 1848“, „Unirea Principatelor", „Dezvoltarea social-economică între 1849— 1914", „Lupta pentru eliberarea națională și socială în a doua jumătate a secolului al 19-lea“, „Cultura" și „Lupta pentru eliberarea națională și socială la începutul secolului 20". Se remarcă numărul mare de piese originale unice în țară, între care celebrul fluier al lui Avram Iancu și tunul, denumit simbolic „Decebal", care a aparținut formației comandate de a- cest mare revoluționar, prototipul u- nui interesant aparat de zbor, breve- , tat la 1896, primul aparat telegrafic care a funcționat la Cluj, un ve- lociped, străbunicul bicicletei, și altele. (Agerpres)

Ieri în țară : vremea s-a menținut rece. Cerul a fost mai mult noros în jumătatea de sud a țării, unde, pe alocuri, a nins, în Banat, Transilvania și Moldova, cerul a fost mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Cu intensificări temporare în sud- estul țării, predominînd din sectorul nordic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 20 de grade la Joseni grad la Sf. Gheorghe București : vremea s-a rece. cuxcerul variabil, noros. Vîntul a suflat din nord-est. Temperatura maximă a atins plus 4 grade.Timpul probabil pentru 9, 10 și 11 ianuarie. în țară : vreme în încălzire ușoară, exceptînd jumătatea de nord-est a țării, unde se menține friguroasă. Vîntul va sufla în general slab, cu intensificări în sud-estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 20 și minus 10 grade, local mai co- borîte, iar maximele între minus 8 și plus 2 grade. în București : vreme relativ frumoasă, dar rece noaptea. Cerul va fi variabil. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și plus 8 grade, iar maximele între minus 2 și zero grade.

și plus 1 Deltă. în menținut mai mult potrivit Robotron, soemtron, 
cellatron, ascota — de
numiri desprinse parcă 
din romanele științifico- 
fantastice. Ele sînt în- 
tr-adevăr științifice; cît 
privește fantasticul, a- 
cesta este de fapt rea
litatea. Robotron, soem
tron, cellatron, ascota 
reprezintă numele date 
unor instalații și apa
rate electronice de cal. 
cui și înregistrare pro
duse în R.D.G.

Seniorul familiei este 
„robotron 300". Pentru 
a întocmi calculele ne
cesare elaborării pla
nului unei întreprinderi, 
40 de funcționari califi
cați lucrează 4—5 luni 
de zile ; „robotron 300“

rezolvă aGeastă sarcină 
în numai 8 ore.

în industria electro
tehnică și electronică 
din R.D.G. lucrează 
300 000 de oameni.

O problemă ce se ri
dică în legătură cu 
mașinile de calcul este 
aceea ca înalta lor pro
ductivitate „să nu șo
meze". De aci ideea 
organizării unor centre 
de calcul electronic, 
care să deservească mai 
multe ministere, insti
tuții și întreprinderi sau 
amenajarea unor centre 
de contabilitate, tot pe 
bază electronică. A- 
ceasta a devenit în 
prezent o preocupare 
de seamă a organelor 
de resort din R.D.G.

Reforma învățămîntului 
superior — în plină 
desfășurare — ține și ea 
seama de acest impe
rativ al revoluției teh- 
nico-științifice. La șco
lile superioare tehnice 
din Dresda și Ilmenau, 
studenții sînt pregătiți 
pentru noi profesii, cum 
sînt acelea de „mate
matician pentru prelu
crarea datelor", „inginer 
pentru tehnologia tehni
cii de calcul" și „ingi
ner pentru calculul e- 
lectronic". Televiziunea 
din R.D.G. va transmi
te — începînd cu a- 
ceastă lună — wn curs 
cu o durată de trei ani 
pentru calificarea ca
drelor în acest nou do
meniu.

Modificări temporare în mersul
unor autobuze D. R. T. A.

Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene informează că în prezent, din cauza ninsorilor abundente din ultimele zile, circulația autobuzelor D.R.T.A. este sistată pe mai multe trasee din țară. Au fost a- nulate, provizoriu, numeroase curse care au plecarea din orașele Tumu Severin, Craiova, Caracal, Corabia, Giurgiu, Zimnicea, Constanța, Galați și Iași. De asemenea, deocamdată nu se circulă între Vișeul de Sus și Va-

tra Domei, Sf. Gheorghe și Brețcu, Calafat și Vînju Mare.în scopul reluării cît mai grabnice 
a traficului rutier pe aceste trasee, se lucrează intens la înlăturarea zăpezii. Totodată, au fost luate măsuri pentru asigurarea unor condiții mai bune în sălile de așteptare ale autogărilor, precum și în scopul unei mai judicioase dirijări a tuturor autobuzelor.(Agerpres)

ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA BASCHET

Dinamo București a ratat
calificarea înBRNO 7. (Prin telefon de la trimisul special „Agerpres", A. Berger). — Echipa masculină de baschet Dinamo București a ratat o- cazia de a se califica în turul următor al „Cupei campionilor europeni". în meciul retur desfășurat aseară la Brno, baschetbaliștii de la Spartak au jucat remarcabil, obținînd victoria cu scorul de 96—69 (48—29). în minutul 23 al meciului, scorul era de 52—37 în favoarea gazdelor, care au știut să speculeze unele inexactități în jocul pivoților dinamoviști. în par-

4

turul următor
atea a doua ceput bun, însă o cădere la care au contribuit și unele erori de arbitraj. Oricum, gazdele au meritat victoria și calificarea. în primul meci, cîștigaseră cu 100—85 baschetbaliștii români.în decursul jocului s-au remarcat de la gazde Konvicka, autorul a 34 de puncte, și Pistelak (18). Din echipa română cele mai multe puncte au fost marcate de Albu (22). Jocul a fost urmărit de a- proape 1 000 de spectatori.

partidei, după un în- dinamoviștii au avut

în citeva rinduri
® într-un meci international masculin de handbal, desfășurat la Helsinki, echipa Norvegiei a învins cu 20—16 (10—9) echipa Finlandei.• La Moscova, într-un meci retur contând pentru europeni" laȚ.S.K.A. Moscova a învins cu 75—72 (34—35) pe Vorwărts Leipzig. în primul meci cîștigaseră. de asemenea, baschetbaliștii s-au calificat

„Cupa campionilor baschet masculin,
sovietici (66—54), care pentru turul următor.campionilor europeni'• în „Cupala baschet masculin, echipa spaniolă Picadero a învins cu scorul de 97—71 (45—30) echipa Solna (Suedia). Bas- chetbaliștii spanioli s-au calificat pentru optimile de finală, urmînd să întîlnească echipa T.S.C. Berlin.• La Neapole s-a disputat întâlnirea internațională de fotbal dintre echipele A. C. Neapole și Progresul București. Fotbaliștii italieni au obținut victoria cu scorul de 4—1 (2—1) prin punctele marcate de Nielsen (26’), Salvi (34’). Sala (48’) și Barison (90’). Unicul punct al bucu- reștenilor lungă în a fost realizat de Țară- minutul 38.„L’Equipe" din Paris a• Ziarulalcătuit clasamentul celor mai buni jucători de tenis din lume pe anul 1968. Clasamentul primilor 10 jucători are următoarea configurație : 1. — Rod Laver (Australia). 2. — Arthur Ashe (S.U.A.). 3. — Ken Rosewall (Australia). 4. — Tom Okker (Olanda). 5. — Tony Roche (Australia). 6. - Clark Graebner (S.U.A.),7. — John Newcombe (Australia),8. — Dennis Ralston (S.U.A.), 9. —Pancho Gonzales (S.U.A.). 10. — Cliff Drysdale (Republica Sud-Afri- cană).• Pe pîrtia de la Cortina d’Ampezzo se desfășoară primul concurs internațional de bob al sezonului. Proba echipajelor de două persoane

4 manșe) a fost cîștigată de F. a Germaniei (Zimmerer — Utzscheider).(în R.
• Proba feminină de slalom special din cadrul concursului internațional de schi de la Grindelwald a fost cîștigată de Getrude Gabl (Austria), care a realizat în cele două manșe timpul total de 87”56/100.

Un nou obiectiv
al energeticii cehoslovace

CORESPONDENȚA DIN PRAGA DE LA EVGEN IONESCU

De curînd, drumul 
ne-a purtat prin apro
pierea orașului Chomu- 
tov din Cehia de vest. 
Un indicator plantat pe 
marginea șoselei avea 
înscris un nume cunos
cut : „Kadan". Acum 
vreo doi ani, în aceas
tă mică localitate, ter
mocentrala era încă în 
stadiul de șantier.

Oprim în fața porți
lor de fier forjat ale 
termocentralei. Alei as
faltate străbat curtea, 
iar sus, la o înălțime 
de 200 de metri, do- 
minînd întreaga con
strucție, fumegă tumul 
alb-roșu al termocen
tralei, din jurul căruia

au dispărut schelele. 
Discutăm cu un tînăr, 
unul din cei 800 de 
constructori veniți aici 
încă din 1963, cînd se 
trasau jaloanele actua
lului obiectiv energetic. 
In 1967, au trăit un 
moment de neuitat : 
primul bloc a început 
să pompeze în rețeaua 
țării energia electrică. 
Anul trecut, încă patru 

. blocuri au fost date în 
exploatare, iar acum se 
așteaptă intrarea ' în 
funcțiune experimenta
lă și a ultimului bloc. 
O parte din construc
tori au și părăsit ter
mocentrala, dar unii au 
mai rămas pentru a

seama 
termo- 
Prune- 
dintre

executa lucrările de fi
nisare.

Dacă ținem 
de faptul că 
centrala de la 
rov este unul
cele mai moderne o- 
biective energetice din 
Cehoslovacia, vom în
țelege cît de justificate 
erau mîndria și pa
siunea cu care vorbea 
despre ea tînărul nostru 
interlocutor. Pentru el, 
ca și pentru ceilalți 
constructori, Prunerovul 
nu reprezintă doar 660 
MW, ci o nouă și pu
ternică sursă de ener
gie pusă în slujba 
edificării socialismului 
în Cehoslovacia.

0 cwmtaro a hi fidel CastroHAVANA 7. — CorespondentulAgerpres. Victor Stamate, transmite: Dezvoltarea învățămîntului și îmbunătățirea asistentei medicale, precum și perspectivele agriculturii Cubei au constituit principalele probleme abordate de Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al Guvernului revoluționar Cuban, în cuvînta- rea rostită la inaugurarea noii școli semi-internat și a policlinicii din comuna Cangre, provincia Havana. După ce a remarcat timpul record în care au fost ridicate zăminte social-culturale. că în Cuba, în anii de luție. numărul centrelor dublat, efectivul cadrelor didactice a crescut de trei ori. iar învăță- mîntul superior și de specialitate cuprinde de zece ori mai multi student!. în prezent peste 400 000 de studenți și elevi sînt bursieri. Vorbitorul a anunțat că în curînd va fi supusă dezbaterii maselor noua lege

aceste așe- el a arătat după revo- școlare s-a

cu privire la învățămîntul obligatoriu pînă la vîrsta de 16 ani, măsură menită să dea un nou impuls educa-- tiei complexe a tinerei generații.în continuare. Fidel Castro s-a ocupat de unele probleme ale dezvoltării agriculturii Cubei în viitorii ani. Datorită condițiilor naturale optime existente, precum și mecanizării și chimizării pe scară largă a lucrărilor agricole se vor putea obține recolte de două și de trei ori mai mari la trestia de zahăr, cafea, orez, legume, fructe etc. în legătură cu aceasta, el a relevat din nou importanta folosirii raționale a resurselor de care dispune tara, obținerii de economii în toate sectoarele de activitate. Vorbitorul a arătat că și după 1970 trebuie menținută o producție de 10 milioane tone de zahăr pe an, și a subliniat însemnătatea trestiei de zahăr în economia cubaneză pentru industria zahărului și ca o sursă de asigurare cu furaje.
ÎNCHEIEREA EUCRARIIOR CONGRESULUI

V

P.C. DIN AUSTRIAVIENA 7 (Agerpres). — Cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Austria și-a încheiat luni lucrările. Delegații la congres au aprobat în unanimitate raportul Comitetului Central, prezentat președintele parti-
dului, Franz Muhri, precum șt proiectul de rezoluție cu privire la sarcinile viitoare ale partidului. La congres a fost ales Comitetul Central al Partidului Comunist din Austria.

UN FESTIVAL AL FILME

LOR DE AVENTURI

Filmoteca națională bulgară organizează între 15 și 22 ianuarie „Festivalul filmului de a- venturi". La festival vor fi prezentate filme de acest gen realizate în Bulgaria. Polonia, România, R. D. Germană și U.R.S.S. Cinematografia română va prezenta filmele „Haiducii" și „Maiorul și moartea".
SISTEM DE ALARMĂ ÎM

POTRIVA RADIAȚIILOR

Preocupați de avertizarea din timp a cosmonauților asupra creșterii nivelului radiațiilor, specialiștii americani lucrează Ia un sistem de alarmă format dintr-un telescop solar si o instalație electronică de calcul. Acest sistem poate detecta zonele cu radiație intensă și a- vertiza din timp cosmonautii pentru a le evita. Sistemul se va dovedi deosebit de util în anii cînd au loc puternice e-

rupții solare cu emisii de protoni. particule deosebit de periculoase organismului. asa cum urmează să se întâmple în anul 1969. Se apreciază că o erupție solară echivalează în privința radiațiilor emise cu explozia unei bombe nucleare de 100 megatone.

nunță meteorologii de la stația sovietică antarctică „Vostok", unde iarna a fost înregistrată temperatura record de... minus 88,3 grade. Și pentru ca paradoxurile meteorologice să nu se dezmintă, în Europa temperaturile de minus 10—15 grade sint considerate ca semn al unei ierni grele.
„CANZ0NISSIMA"

Cunoscutul cîntăreț Gianni Morandi. interpretând melodia „Scenda la pioggia" (Cade ploaia) a cîștigat luni seara „Canzonis- sirna”, unul din cele mai importante concursuri de muzică u- șoară din Italia. Competiția a durat o lună, premianții fiind stabiliți în baza unor cărți poștale expediate de ascultători. Morandi a obținut un număr dublu de voturi față de al doilea clasat, Claudio Villa. Locurile următoare au revenit cîntăreți- lor Albano, Orietta Berti, Patty Pravo și Caterina Caselli.
VARA LA - 30 °C

în toiul verii antarctice, temperatura medie a aerului este de minus 30 de grade Celsius, a-

SESAM...

NU S-A DESCHIS I

O poveste... adevărată în versiune marocană. Sau cum poți ajunge la închisoare atunci cînd vrei să te căsătorești „cu fastul și strălucirea demnă rangului", după cum a declarat ulterior mirele, Labjaui Mohamed. Funcționar al băncii marocane din Casablanca, el a apelat la fondurile acesteia, utilizînd un cec sustras dintr-un carnet destinat unui client. Ceea ce a atras a- tenția casierului, care, neîndoin- du-se de autenticitatea cecului prezentat, era gata să-1 onoreze, a fost cuantumul sumei : 16 milioane de franci vechi. Atât calculase mirele că i-ar fi fost necesar pentru o nuntă ca In „o mie și una de nopți".
I
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EVENIMENTELE Vizitadelegațieiromaneîn Cuba
® Demisia guvernului libanezBEIRUT. — După cum anunță agenția France Presse, citînd un comunicat oficial difuzat de postul de radio Beirut, primul ministru al Libanului, Abdallah Yafi, a prezentat la 7 ianuarie președintelui republicii demisia guvernului său. Această demisie, arată observatorii politici, a intervenit ca urmare a faptului că cei patru membri ai guvernului se situau pe poziții divergente, mai ales în ceea ce privește modalitatea de a- sigurare a securității țării. Pe de altă parte, adaugă A.F.P., în timpul ultimelor reuniuni ale parlamentului, desfășurate după atacul israelian asupra aeroportului din Beirut, mai mulți lideri ai a- dunării au cerut coaliții naționale.în legătură cu formarea uneicriza guverna-

mentală, președintele Charles He- lou a avut în cursul zilei de ieri consultări în vederea formării noului cabinet. La Palatul prezidențial au fost primiți în mod succesiv Hussein Oueni, ministrul afacerilor externe și al apărării naționale, Sabri Hamade, președintele Camerei deputaților, și Abdallah Yafi, șeful guvernului demisionat.în cercuri informate de la Beirut — scrie agenția France Presse — se afirmă că va fi format un cabinet alcătuit din parlamentari, care va fi prezidat de Rachid Ka- rame, personalitate, politică bine cunoscută din deținut în de șef de mație nu oficial.
Liban, care a mai cîteva rînduri funcția guvern. Această infor- a fost însă confirmată

să înceteze orice0 Franța a hotărît
§svrări de armament către IsraelPARIS 7 (Agerpres). — Guvernul francez a hotărît să interzică livrările de armament francez către Israel, transmite agenția France Presse. Această hotărîre a fost comunicată la Paris de către Herve Alphand, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe al Franței, ambasadorului Israelului, Walter Eytan. Ea este apreciată în cercurile autorizate din Paris ca un act de dezaprobare a atacului israelian asupra aeroportului internațional din Beirut, atac care, după părerea guvernului francez, este de natură să extindă conflictul din Orientul Apropiat.Purtătorul de cuvînt al ambasadei israeliene la Paris a declarat, potrivit agenției France Presse, că embargoul a intrat în mod practic în vigoare la 5 ianuarie, de cînd autoritățile vamale franceze blochează

transporturile de material militar către Israel.Ziarul ,,L’Aurore" precizează că, în cadrul embargoului, „Franța nu numai că nu va da curs comenzilor de material militar deja contractate, dar nu va mai livra nici munițiile și piesele de schimb mentului militar franceză aflat în israeliene".La Ierusalim, ministrul de externe israelian, Abba Eban. a prezentat marți un raport în fața Comisiei parlamentare pentru afacerile externe. Citînd surse bine informate, agenția France Presse relevă că hotărîrea Franței de a suspenda toate livrările de armament către Israel a fost principalul punct al dezbaterilor a- cestei comisii.

HAVANA 7 — Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, transmite : Delegația Republicii Socialiste România condusă de Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul căilor ferate, care se află în Cuba cu prilejul celei de-a 10-a aniversări' a „Zilei Eliberării" —- Ziua națională a Republicii Cuba — a vizitat o serie de obiective e- conomice din orașul și provincia Havana. • Oaspeții români au vizitat atelierele feroviare din Luyano și Ceienagan Cienaga, uzinele Cu- bana de Acero (unde se montează vagoane pentru transportul zahărului, livrate de România) și Expoziția transporturilor, amenajată în Parcul Boyeros. A fost vizitat, de asemenea, noul centru petrolier Guanabo, unde recent s-au montat primele instalații românești de foraj.în timpul vizitelor, delegația a fost însoțită de Faure Chomon, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, ministrul transporturilor, de reprezentanți ai ministerelor afacerilor externe, metalurgiei și combustibilului. Pretutindeni, oaspeților români li s-a făcut o primire caldă din partea conducerilor întreprinderilor vizitate, a muncitorilor și tehnicienilor.

© Moi incidente is-
raelîanp —iorda
meneF AMMAN. — Un purtător de cuvînt militar iordanian a anunțat că luni trupele israeliene au lansat un atac de artilerie și elicoptere asupra localității Safi, situată la 3 km sud de Marea Moartă. în urma acestui atac, trei civili au fost uciși și alți cinci au fost răniți.într-un. alt comunicat s-a anunțat că între trupele iordaniene și israeliene a avut loc un schimb de focuri de mortiere, care a durat 40 de minute, la 5 km sud de podul Regele Hussein. De partea iordaniană nu s-au înregistrat victime.

® Activitate dipîo
maticăCAIRO 7 (Agerpres). — Președintele R.A.U., Nasser, a avut luni la Alexandria o întrevedere cu ministrul de externe sirian, Mohamed Eid Ashawi. Șeful diplomației siriene, care se află în R.A.U. de vinerea trecută, i-a transmis președintelui un mesaj verbal din partea guvernului său.OSLO. — Gunnar Jarring, trimisul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, a sosit marți la Oslo, unde urmează să aibă convorbiri cu secretarul general adjunct al O.N.U., Ralph Bunche.

Confirmarea de către cel 
de-al 91-lea Congres al 
S.U.A. a rezultatelor votu
lui Colegiului electoral, în 
urma cărora Richard Nixon 
devine noul președinte a- 
merican, a fost, firește, un 
simplu act formal.

De aceea, interesul obser
vatorilor s-a axat asupra 
perspectivelor relațiilor în
tre Congresul cu prepon
derență democrată și preșe
dintele republican, precum 
și asupra indicilor care s-au 
putut degaja din rezolvarea 
problemelor organizatorice, 
respectiv alegerea fruntași
lor celor două fracțiuni, de
mocrată și republicană, atît 
din Senat cît și din Camera 
reprezentanților.

In imagistica zoomorfă a 
vieții politice americane, 
populată de elefant (em
blema partidului republi
can) și de măgar (cea a 
partidului democrat), apare 
și figura „rățoiului șchiop" (lame duck), care simboli
zează fie situația, unui pre
ședinte al cărui mandat ex
piră (și care în consecință 
nu mai este în măsură să 
ia vreo decizie importantă), 
fie situația unui președinte 
care are de făcut față unui 
parlament în care majori
tatea aparține partidului 
advers. Acesta este cazul 
președintelui Nixon, care 
va avea să colaboreze cu 
un Congres în care partidul 
său se află în minoritate 
de la bun început.

Și totuși. în mod aparent 
paradoxal, deși republica
nii sînt în minoritate, atît 
in Camera reprezentanților 
(192 de mandate față de 
243) cît și în Senat (42 de 
mandate în comparație cu 
58), relațiile lui Nixon cu 
membrii Congresului nu par 
a se situa sub auspicii prea 
critice. O serie de fruntași

necesare echipa- de proveniență dotarea armatei
r

Orchestra filarmonică „George 
Enescu", care întreprinde 
turneu în R. F. a Germaniei, a 
prezentat primul concert la Bonn, la „Beethoven Halle", cea 
mai mare sală din capitala vest- 
germană. Concertul a fost diri
jat de Mircea Cristescu, iar so
list a fost violonistul Ion Voicu. 
Măiestria artistică a interpreți- 
lor români a fost răsplătită cu 
vii aplauze de publicul spec
tator.

un

Sirhan B. Sirhan in fața 
completului de judecată 

® SEVERE MĂSURI DE SECURITATE • PESTE 200 
DE ZIARIȘTI VOR URMĂRI DEZBATERILE

LOS ANGELES 7 (Agerpres). — 
Ieri, la ora 17,30 (ora Bucu- 
reștiului), Sirhan B. Sirhan a apă
rut în fața Tribunalului din Los 
Angeles, pentru a fi judecat sub 
acuzația de asasinare a senatoru
lui Bobert Kennedy. Din celula 
sa, aflată la etajul 13 al clădirii 
Palatului Justiției din Los An
geles, Sirhan a fost condus, sub 
o puternică escortă, în sala de 
judecată de la etajul 8 al ace
leiași- clădiri. Peste 200 de zia
riști și corespondenți ai agen
țiilor de presă și ai posturilor de 
radio și televiziune din țară și 
străinătate au urmărit deschi
derea dezbaterilor procesului din- 
tr-o încăpere de la etajul 4, prin 
intermediul unui circuit închis de 
televiziune. Numai 35 de repre
zentanți ai presei au ocupat a- 
proape jumătate din cele 75 de 
locuri existente în sala de jude
cată, ale cărei dimensiuni sînt de 
12H2 metri. Majoritatea celor 40 
de locuri rămase disponibile au

fost ocupate de membrii familiei 
acuzatului, membrii gărzilor de 
asigurare a securității lui Sirhan 
și a completului de judecată, iar 
aproximativ 10—15 locuri sînt re
zervate publicului.

Luni, în preziua deschiderii 
procesului, Sirhan B. Sirhan e 
fost supus ultimei anchete preli
minare, după care s-a întîlnit cu 
a vocații apărării. In cursul ace
leiași zile, judecătorul Herbert 
Walker, președintele completului 
de judecată, a discutat cu mem
brii acuzării și apărării ultimele 
amănunte legate de deschiderea 
procesului. Walker a cerut lui 
Grant Cooper, avocatul principal 
al apărării, să dea explicații a- 
supra modului în care a reușit să 

. obțină o copie a însemnărilor 
secrete luate cu ocazia unui in
terogatoriu la care a fost supus 
Sirhan de către „Marele juriu".

In timpul dezbaterilor vor fi 
audiați peste 200 de martori ai 
apărării și acuzării, inclusiv mama 
și cei doi frați ai lui Sirhan.

democrați ai Congresului 
și-au exprimat dorința de 
a conlucra cu noua admi
nistrație. Declarații în acest 
sens au fost făcute, de 
pildă, atît de liderul majo
rității democrate din Senat, 
Mike Mansfield, cit și de 
președintele influentului 
comitet senatorial pentru 
problemele externe, Wiliam 
Fulbright. Potrivit părerii

Senatului și că va primi fa
vorabil rezoluția cu privire 
la angajamentele de politică 
externă, care urmează să 
fie luată în curînd în discu
ție de către Senat, și care 
prevede că în viitor preșe- . 
dintele S.U.A. nu va putea 
trimite trupe americane pe 
teritorii străine fără autori
zația Congresului. (Lecția a- 
•mară a agresiunii în Viet-

- ■■ - * W-

întrevedere
AGENDA De Gaulle - V. Kirillin

ECONOMICA
DEPRECIERI LA BURSA 

NEWYORKEZĂ

In fața clădirii unde are loc conferința țărilor Commonwealthului, londonezii au organizat o demonstrație în favoarea drepturilor legitime ale populației africane din Rhodesia și din Republica Sud-Africană
Deschiderea conferinței
Comriionwealth-ului

LONDRA 7 (Agerpres). — A 17-a conferință a Commonwealthului britanic s-a deschis marți la Londra, cu participarea reprezentanților a 28 de țări, cu o populație de 840 milioane de oameni. Cei 27 de șefi de stat și prim-mi- niștri, 13 miniștri de externe și alți 32 de miniștri au fost întîm- pinați la Marlborough House de primul ministru britanic, Harold Wilson, și de secretarul general al Commonwealthului, Arnold Smith, în prima ședință de lucru a conferinței, ministrul de externe britanic, Michael Stewart, a prezentat un raport asupra situației internaționale actuale.Ordinea de zi a conferinței Commonwealthului cuprinde discutarea situației politice internaționale, problema rhodesiană, perspectivele relațiilor economice internaționale, cooperarea între țările membre ale comunității. De asemenea,

participanții vor lua în discuție organizarea secretariatului Commonwealthului, cu sediul la Londra, și problema înființării Fundației Commonwealthului, în conformitate cu hotărîrea adoptată la una din întrunirile similare anterioare.Cînd delegații țărilor Commonwealthului au sosit la Marlborough House, mai multe grupuri de manifestanți s-au adunat pentru a protesta împotriva discriminării rasiale din Rhodesia și din Republica Sud-Africană.în afara problemelor înscrise pe ordinea de zi propriu-zisă, se consideră că situația din Nigeria va crea încordare între participanții la lucrări, deoarece guvernul federal de la Lagos afirmă că războiul din această țară este o problemă strict internă, în timp ce Tanzania și Zambia au recunoscut oficial Biafra.

NEW YORK. O scădere a 
cursului acțiunilor de o am
ploare ce nu a mai, fost atinsă 
în cursul ultimelor 18 luni s-a 
înregistrat luni la bursa din 
New York. Deprecierea de 
la bursa newyorkeză este 
atribuită situației generale a 
creditului, marcată îndeosebi 
de dobînzile ridicate și de tea
ma față de noi măsuri privind 
instituirea unor restricții mo
netare și fiscale.

PRODUCȚIA MONDIALĂ 
DE PETROL

Producția mondială de pe
trol a atins în anul 1968, pen
tru prima dată, cifra de 2 000 
milioane tone, înregistrînd o 
creștere de 9,3 la sută în com
parație cu anul trecut. Ea s-a 
dublat în ultimii opt ani. Po
trivit statisticii publicate de 
revista britanică „Petroleum 
Press Service", creșterea cea 
mai importantă, de circa 26,6 
la sută, a fost înregistrată în 
Africa de nord, unde produc
ția s-a ridicat la 1S2,4 mili
oane tone.

MARCA VEST-GER MANĂ 
ÎN 1969

MUNCHEN. — Ministrul 
vest-german al finanțelor, 
Franz Josef Strauss, și-a ex
primat neliniștea cu privire la 
„pericolele la care ar putea să 
fie expusă stabilitatea mărcii 
vest-germane în anul 1969". 
Intr-un bilanț publicat în zia
rul „Bayern Kurier", referin
du-se la fluctuațiile monede
lor occidentale, se arată că 
„va fi aproape imposibil ca, 
singură, marca vest-germană 
să-și păstreze propria stabili
tate".

agențiile de presă transmit:
„Marșul din Reykjawik" — în semn de Protoyt împotriva participării țării la N.A.T.O. — a avut loc pe străzile centrale ale capitalei Islanded. Această acțiune, organizată de Asociația tinerilor socialiști din Islanda -șt sprijinită de organizațiile sindicale, s-a desfășurat sub lozincile „Islanda trebuie să părăsească N.A.T.O. I", „Trupele americane să plece acasă!“. Demonstrația s-a încheiat printr-un miting de masă.

Ministrul afacerilor exter
ne al R.A.U., Mahmud Riad, a sosit marți la Belgrad pentru o vizită de trei zile în R.S.F. Iugoslavia. Referindu-se la această vizită, Mahmud Riad a declarat reprezentanților presei că urmează să înmîneze președintelui Iosip Broz Tito un mesaj din partea președintelui R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

Escadra de nave sovie
tice alcătuită din crucișătorul purtător de rachete „Amiralul Fokin" și contratorpilorul „Vdohnovennîi" și-a încheiat vizita de prietenie în portul Aden, anunță agenția TASS. Navele sovietica s-au îndreptat spre portul Hodeida de pe teritoriul Republicii Arabe Yemen.

Kim Ir Sen, secretarul general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, l-a primit pe Carlos Padilla Rodriguez,
fanților și o treime din se
natori) sînt sensibilizați la 
barometrul pe care îl re
prezintă dezideratul -funda
mental al opiniei publice.

Prima acțiune a noului 
Congres — desemnarea or
ganelor sale conducătoare 
— a permis desprinderea 
cîtorva concluzii semnifica
tive pentru orientarea sa. 
Dintre acestea, pe primul

membru al Biroului Politic și secretar însărcinat cu problemele internaționale al Mișcării pentru independență din Porto Rico. Cu acest prilej a avut loc un schimb amical de păreri.
Melvin Laird, ministrul a- 

părârii 'n n°ua Administrație americană, a numit luni pe guvernatorul statului Rhode Island, John Chafee, în funcția de ministru al marinei. Profesorul Robert Seamans jr. a fost numit ministru al aviației. Stanley Resor și-a menținut postul de ministru al forțelor terestre, pe care l-a ocupat în timpul Administrației Johnson.
Azi alegeri în R.A.U. în Republica Arabă Unită au loc azi alegeri pentru Adunarea Națională. Participanții la vot, în număr de aproximativ șapte milioane, vor alege 350 de deputați.

Scott, ziarul „New York 
Times" afirmă că aceasta 
reprezintă .un succes al 
strădaniilor congresmenilor 
mai tineri din ambele par
tide de a aduce Congresul 
„mai aproape de realitățile 
secolului XX". Această a- 
firmație poate fi susținută, 
de pildă, prin declarația 
făcută . de senatorul Ken
nedy. imediat după alege-

S. U. A. H fața
necesității unor opțiuni clare

israsssserisssssssicssrasffiseraais

observatorilor scenei poli
tice de la Washington, în 
subtextul acestor declarații 
transpare cît se poate de 
evident condiția că noul 
președinte nu va proceda 
la luarea unor hotărîri de 
natură să afecteze profund 
destinele tării, fără consul
tări prealabile și fără apro
barea expresă a Congresu
lui, așa cum a procedat pre
ședintele Johnson, care s-a 
prevalat de o rezoluție în 
legătură cu așa-zisele inci
dente din golful Tonkin din 
1964, considerînd-o pur și 
simplu ca un mandat în alb 
pentru escaladarea războiu
lui din Vietnam. Fruntașii 
democrați citați și alții con
sideră că în situația dată 
noul președinte va fi mai 
receptiv față de părerile

nam e greu de suportat).
La rîndul său, noul pre

ședinte Sra declarat parti
zan al unei „președinții 
deschise", concretizată prin 
consultări la toate verigile 
constituționale. In concepția 
majorității observatorilor 
politici, acest lucru se im
pune, de altfel, dată fiind 
problema numărul unu a 
momentului de față: soluțio
narea crizei vietnameze, 
care necesită eforturile 
conjugate ale ambelor par
tide. Evident, pentru opinia 
publică americană ieșirea 

. din războiul din Vietnam 
reprezintă o acțiune care 
nu mai poate suferi amî- 
nare, iar congresmenii , al 
căror mandat va expira 
peste doi ani (jumătate din 
membrii Camerei reprezen-

ealoc se situează, in mod in
discutabil, alegerea ca li
der adjunct al majorității 
democrate din Senat a lui 
Edward Kennedy. Victoria 
sa are o dublă semnifica
ție : ca un prim pas spre 
eventuala sa lansare în 
cursa prezidențială din 1972 
și ca o înfrîngere a demo
craților sudiști, cunoscuți 
pentru pozițiile lor conser
vatoare (contracandidatul 
lui Kennedy, senatorul Rus
sel B. Long, este unul din
tre conservatorii cei mai 
notorii din Senat). O ten
dință similară s-a manifes
tat si in alegerea liderului 
adjunct al fracțiunii repu
blicane a Senatului — Hugh 
Scott, socotit de asemenea 
un liberal. Salutînd alege
rea lui Kennedy și a lui

rea sa, că va depune efor
turi pentru îngrădirea fil- busterismului (practica ele
mentelor conservatoare de 
a prelungi la nesfîrșit dis
cuțiile în Parlament, cu 
scopul de a împiedica a- 
doptarea unor proiecte de 
legi progresiste). Nu este 
însă mai puțin adevărat că 
acest succes nu reprezintă, 
după aprecierile aceluiași 
ziar citat mai sus, decît 
un început modest. încer
cările democraților liberali 
de a smulge președinția 
Camerei reprezentanților 
conservatorului McCormack 
nu au reușit. In actualul Congres continuă să 
domnească legea vechimii, 
în baza căreia aproape 
toate comitetele importante 
sînt conduse de către de-

mocrații conservatori din 
Sud, ale căror păreri co
incid cu cele ale unor re
publicani de dreapta — în 
special din regiunile rurale 
din Midwest — care dețin 
poziții influente în aceleași 
comitete. In acest context, 
activitatea in sinul noului 
Congres se anunță ca o 
luptă strînsă nu atît între 
cele două fracțiuni, ci între 
elementele liberale și cele 
conservatoare ale ambelor 
partide. De rezultatul aces
tei lupte va depinde, așa 
după cum afirmă comenta
torii americani, soarta ma
jorității proiectelor viitoa
rei administrații. In legă
tură cu aceasta, se reamin
tește că în ultima etapă a 
administrației Johnson coa
liția din Camera reprezen
tanților a democraților din 
Sud cu republicanii de 
dreapta a. provocat eșecul 
unor proiecte de legi.

Viitorul apropiat va da 
răspuns la aceste întrebări. 
Desigur, problema cea mai 
importantă a actualității — 
încetarea războiului din 
Vietnam — este de resor
tul ramurii executive a ad
ministrației americane. Nu 
este mai puțin adevărat că 
și multiplele probleme de 
ordin intern dare confruntă 
in prezent societatea ame
ricană : ' discriminările ra
siale. folosirea incompletă a. mîinii de lucru, crește
rea delicventei, necesitatea 
unor restructurări urbanis
tice, situația dolarului, fis
calitatea.
legislative concrete, 
pun noul Congres în fața 
necesității de a formula op
țiuni clare.

necesită măsuri
care

Romulus CĂPLESCU

La Panmunjon a avut Ioc 
o ședință a comisiei mili
tare de armistițiu în Coreea, în cadrul căreia reprezentantul părții coreene a protestat în legătură cu acțiunile provocatoare întreprinse de militari americani în zona demilitarizată, în perioada 29 decembrie 1968 — 4 ianuarie 1969. El a cerut, totodată, să se ia măsurile necesare pentru ca asemenea acte să nu se mai repete.

Ministrul educației și tine
retului în administrația de la 
SaiyOH, Le Minh Tri, care a fost rănit luni dimineața în urma unui atentat, a decedat la spital în cursul unei operații.

0 noua transplantare de 
COrd a avut 1°° 'ura centrtd medical din. Mississippi. Originalitatea acestei o- perații constă în aceea că pacientul a primit o inimă care nu mai bătea și care fusese conservată prin frig.

Andrei Smirnov a fost numit în funcția de locțiitor al ministrului afacerilor externe al Uniunii Sovietice, anunță agenția TASS. în ultimul timp, Andrei Smirnov a fost ambasadorul U.R.S.S. în Turcia.
Maiorul Rolf Schiller din forțele aeriene vest-germane a fost găsit mort, luni seara, la domiciliul său din Koln. .Un purtător de cuvînt al Ministerului Federal al Apărării a precizat că, după toate aparențele, ofițerul superior s-a sinucis cu barbiturice „din motive familiale". Parchetul din Koln a deschis o anchetă asupra cauzelor decesului. Maiorul Schiller avea acces la unele dosare secrete.
Llewellyn Thomson, anlba sadorul Statelor Unite în Uniunea Sovietică, și-a prezentat demisia, s-a anunțat oficial la Casa Albă. Nu a fost fixată încă data cînd Thomson își va părăsi definitiv postul.

PARIS 7 (Agerpres). — Președintele Franței, generalul Charles da Gaulle, l-a primit marți pe Vladimir Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., conducătorul delegației sovietice la sesiunea Comisiei permanente mixta sovieto-franceze pentru colaborarea tehnico-științiflcă -și economică. Potrivit agenției TASS. cu acest prilej au fost discutate probleme care interesează cele două părți, inclusiv perspectivele dezvoltării colaborării bilaterale. In această ordine de idei s-a constatat că colaborarea dintre cele două țări cunoaște o dezvoltară permanentă, ceea ce corespunde intereselor naționale ale popoarelor sovietic și francez, contribuie la întărirea legăturilor de prietenie din- tro ele.în cursul discutării unor probleme internaționale, cărora Franța și U.R.S.S. le acordă o deosebită atenție, menționează agenția TASS. a reieșit că cele două țări au poziții identice sau foarte asemănătoare.La convorbire au mai participat S. P. Kozîrev. locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și V. A. Zorin, ambasadorul U.R.S.S. în Franța.în aceeași zi, generalul de Gaulle a oferit în Palatul Elysee un dejun în cinstea participanților sovietici și francezi la sesiunea Comisiei permanente mixte.Aqw lithidarea 
rebeliunii 

ăin Guyana
@ Carherul general al re
belilor ocupai de forțele gu
vernamentale ® Unui din' 
conducătorii răscoalei a 

fost arestatGEORGETOWN 7 (Agerpres). — Avioane și automobile aparținînd forțelor armate guyaneze au patrulat luni în zonele de frontieră cu Venezuela și Brazilia în urmărirea grupurilor de rebeli care au încercat să provoace secesiunea u- nei părți a teritoriului Guyanei. S-a anunțat că, în urma unei lupte care a durat cîteva ore, trupele guvernamentale au ocupat ferma „Pirara", considerată a fi cârti- ** rul general al rebelilor. Ciocri»,. armate au avut loc și în apropierea fermei „Buena Esperanza", situată la frontiera cu Brazilia.Autoritățile l-au arestat pe James Hart, proprietarul marii ferme „Pirara", unul din conducătorii rebeliunii. Hart este cetățean nord- american și dispune de un adevărat „regat al creșterii vitelor" în Guyana. în cursul interogatoriului el a declarat că planul rebeliunii a fost pus la punct cu prilejul u- nei reuniuni care a avut loc la 23 decembrie, anul trecut, la ferma sa.
Cereri pentru 
abolirea tratatului 
de securitate
japono-americanTOKIO 7. — Corespondentul A« gerpres, FI. Țuiu, transmite: Spre sfîrșitul acestei luni vor avea loc în Japonia convenții ale partidelor politice din opoziție și ale unor uniuni sindicale. Tema principală a dezbaterilor va fi soarta tratatului de securitate ja- pono-american. Așa cum se afirmă adesea în cercurile politice de aici, premisa extinderii automate a tratatului, teză de la care a pornit guvernul în elaborarea politicii sale privind securitatea, își pierde treptat importanța. Acesta este, de altfel, și punctul de vedere al'majorității populației, așa cum arată cel mai recent sondaj pe această temă efectuat de ziarul „Asahi". Potrivit sondajului, majoritatea celor interogați se pronunță pentru revizuirea sau abolirea tratatului de securitate. Printre motivele principale pentru care cei mai mulți din cei interogați se optyi tratatului este faptul că „datorită existenței acestui tratat noțiunea de independență este o simplă năzuință pentru Japonia".

Avionul supersonic sovietic „TU-144", care a întreprins recent primul său zbor da încercare, este capabil să dezvolte o viteză de 2 500 km pe oră și să străbată fără escală 6 500 km. în saloanele lui pot lua loc 120 da pasageri
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