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în cadrul vastului program de dezvoltare a economiei naționale, e- laborat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, un loc de prim ordin ocupă obiectivele legate de lărgirea bazei de materii prime, 
de valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării. De aici și j •atenția deosebită acordată industriei ife petrol și gaze, ramură chemată (ă asigure cantități sporite de combustibili, lubrifianți și materii prime pentru industrie, în condiții calitative și de eficiență economică tot mai ridicate. Eforturile făcute de stat de-a lungul anilor pentru dezvoltarea industriei petroliere, prin alocarea unor importante fonduri de investiții, au permis obținerea de succese remarcabile in ce privește creșterea și diversificarea producției, introducerea cuceririlor progresului tehnic în extracția și prelucrarea țițeiului, sporirea pe această bază a valorificării țițeiului și a gazelor «xtrase.Anul 1968 s-a încheiat cu un bi- .îa<ț)t rodnic de realizări în industria dblieră. Sarcinile de plan au fost r>...izate, pe ansamblul Ministerului Petrolului, cu 5 zile. înainte, de sfir- șitul anului, obținîndu-se un spor la producția globală de circa 140 milioane lei ; au fost livrate în plus, în această perioadă, 25 000 tone benzină, 7 000 tone petrol, 37 000 tone motorină, 100 000 tone păcură, 16 000 tone uleiuri minerale și alte produse. Este de menționat că producția globală industrială realizată anul trecut de ramura petrolului se situează la nivelul prevederilor cincinalului pentru anul 1969, ceea ce demonstrează munca plină de inițiativă și elan creator pe care petroliștii o depun pentru a da viață hotărîrilor Congresului al IX-lea al partidului.în cei trei ani care s-au scurs din actualul cincinal, colectivele de lucrători din industria petrolieră au acționat cu consecvență pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de congres privind cercetarea din timp a structurilor de hidrocarburi, gospodărirea judicioasă a rezervelor, asigurarea unei exploatări economice și raționale a tuturor zăcămintelor. In 1968, volumul forajului de cercetare geologică a crescut cu 14,1 la sută față de 1965, extinzîndu-se pe arii tot mai largi și în adîncime. Dotarea întreprinderilor cu instalații de foraj moderne, fabricate în țară, însușirea în bune condiții a tehnologiilor avansate de lucru de către brigăzile de foraj au creat posibilitatea să se sape sonde la 5 000—6 000 de metri și chiar mai adinei. Orientarea judicioasă a activității de cercetare prin sonde, bazată pe investigații geologice și geofizice, a căror tehnică a fost mult perfecționată, a constituit și constituie în continuare o sarcină majoră pentru unitățile ministerului nostru. Eforturile nu se opresc, totuși, în această fază, ci se caută permanent soluții pentru fructificarea operativă a rezultatelor cercetării geologice, în scopul realizării sarcinilor de producție.Pe un loc de prim ordin al preocupărilor lucrătorilor din întreprinderile de foraj, se află folosirea cît mai rațională a instalațiilor existente și îmbunătățirea tehnologiei de săpare a sondelor. Pe aceste căi, s-a reușit ca numai în anul trecut să se foreze în plus, cu numărul planificat de instalații, mai bine de 70 sonde, fiind diminuat sensibil prețul de cost pe metru săpat. O contribuție deosebită la aceste realizări au avut măsurile întreprinse în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, concretizate în introducerea și extinderea unor noi

metode în montarea și demontarea instalațiilor de foraj — programarea științifică a lucrărilor, folosirea prefabricatelor la fundații, mecanizarea operațiilor ș.a. — care au dus în final la scurtarea apreciabilă a ciclului de montaj-demontaj, la micșorarea cheltuielilor de foraj.Este de relevat că, in perioada care a trecut din actualul cincinal, s-a îmbogățit experiența petroliștilor din schele în exploatarea rațională a zăcămintelor de hidrocarburi. S-au aplicat cu succes injecția de apă și gaze, diferite procedee de intensificare a afluxului de țiței în sonde. De asemenea, s-a pus la punct tehnologia de exploatare a zăcămintelor conținînd țițeiurl vîscoase, îndeosebi prin aplicarea combustiei
(Continuare în pag. a III-a)

cea mare
a „Porților

IN ZIARUL DE AZI:

© Dacă gospodarii ar 
fi mai harnici și mai 
pricepuți ® Inamicii 
nedeclarați ai justiției 
© Un răspuns mai 
prompt al cercetării ști
ințifice la cerințele pro
ducției ! © Cunoașteți 
prețul lemnului risipit? 
® în zona de vitalitate 
și angajare morală a ci

nematografiei

în negura nopții și în tă
cerea ei, spuzeala luminilor de 
pe imensul șantier — Porțile 
de Fier părea un candelabra 
aprins la porțile universului.

Impresia unei pulsații cos
mice mi-a fost sugerată șl a 
doua zi. Eram pe platforma 
de montaj a turbinelor. Soa
rele crud de iarnă arunca um
bre palide pe fața unui om 
înalt, robust. Era îmbrăcat în- 
tr-un combinezon albastru iar 
în partea stingă, deasupra inimii, pe un mic dreptunghi alb 
se distingea un fulger roșu. 
Urcat pe o piesă circulară 
masivă (mai tîrziu mi-am no
tat : inelul superior al apa
ratului director; 96 tone) 
așeza un bolț de la îmbina
rea unor suprafețe. Era o miș
care simplă, egală în cotidian 
cu cea a zidarului care fișează o cărămidă sau a bru
tarului care modelează din 
cocă o pîine. Dar cită atenție 
în gesturile și privirile lui '.... 
Omul acela așeza, parcă, axa 
pământului.

Desigur, este o metaforă e- 
xagerată. Dar trebuie subli
niat că la dimensiunile tur
binei, la greutatea pieselor ei 
de zeci și uneori sute de to
ne, asamblarea se face la cea 
mai înaltă precizie ; toleranțe
le admise sînt doar de sutimi 
de milimetru.

— Cînd se va învîrti și va 
produce curent, turbina tre
buie să funcționeze fără cea 
mai mică smucitură. așa cum 
se învîrtește pămîntul. Sune
tul ei trebuie să fie de cris
tal. Așa a fost și pe Bistrița, 
așa a fost și la Argeș.

Omul în combinezonul al
bastru — după ce a verificat 
îmbinarea cu ajutorul cîtorva 
lame de oțel (subțiri de la fi
rul de păr la cel de păian
jen). a sărit sprinten în fața 
noastră și s-a recomandat:

— Iosif Mezel, șef de echi
pă... da, lucrez de mult, de 
zece ani... într-adevăr am în
ceput să montez turbine la 
Bicaz și am coborît pe Bis
trița pînă la Bacău. Am mon
tat ultima turbină la Bacău 
II. ...Sigur si la Argeș, dar 
spre sfirșit. Ne-am dus toată 
echipa să-i ajutăm pe monto- 
rii de acolo. Noi. de fapt, ve
nisem aici, la Porțile de Fier 
din ianuarie 1967... Cum să 
nu ? ! Am familie. Băiatul s-a 
născut cînd eram la Roznov 
II: acum e mare, seara ne 
jucăm cu el, spunem novești — mai mult el.
(Continuare in pag. a III-a)

Victor CONSTANTINESCU

Opțiunea de cultura 
a teatruluiNoi, oamenii de artă, ne vedem mai mult între noi. Dezbatem mereu aceleași probleme, ne învîrtim mereu în jurul acelorași chestiuni, ne facem plăcere- (sau neplăcere) unii altora. De aceea, ne pîndește primejdia să nu mai fim atenți la marea familie a acelora pentru care ființăm și jucăm. Așa stînd lucrurile, ce ar trebui să facem pentru a nu ne înstrăina de ei ? Poate că în nici un alt sector al artei întrebarea nu se pune mai acut ca în teatru, care este acum — urmare a unei evoluții firești — în cea mai strînsă competiție cu cinematograful și televiziunea. Căci spectatorul este, la ora de față, tot mai intens solicitat de numeroase filme — unele excelente, altele numai atractive — și de micul ecran, devenit, din fericire pentru noi toți și din nefericire pentru breasla mea, destul de ispititor.Am convingerea că această concurență nu poate zdruncina teatrul din temeliile sale milenare. Artei scenice îi revine, azi ca și în trecut, și chiar mai mult decît în trecut, o

Radu BELIGAN

înaltă misiune umană, aceea de a fi un factor primordial de cultură, un veritabil și tulburător sfetnic al conștiințelor. Această funcție nu numai că se păstrează, dar ea se
opinii

dezvoltă în condițiile societății noastre socialiste.Unele teatre — preocupate de săli pline cu scaune goale — și-au spus că vor putea încheia un acord cu publicul reprezen- tînd mai cu seamă farse, comedii facile, că a- ceasta ar dori spectatorii. Azi și mîine, și-au spus ele, facem concesii (nu observaseră că scaunele goale erau doar la spectacolele slabe), dar poimîine vom oferi publicului hrană substanțială.Alte teatre, ținînd

la prestigiul lor, au ti
les să joace pe scenă ultimele piese (reprezentate în lume în urmă cu 10 sau 20 de ani !) socotind că a- ceasta așteaptă publicul șl că n-ar fi rău „să-i flatăm puțin snobismul", (cărui public?) dacă putem să-i dă- ruim și puțină informație.Unele teatre, care n-au uitat funcția de cultură pe care și-au asumat-o, au socotit că trebuie să prezinte cu precădere lucrări originale, zguduind obișnuințele și nepăsările și împotrivindu-li-se cu orice risc. Ele erau impulsionate însă u- neori și de dorința — care nu e tot una cu originalitatea — de a arăta că ceea ce se face în altă parte, putem face și noi.Alte teatre s-au o- rientat . spre titlurile din repertoriul „traditional" national și universal, bizuindu-se pe vechi succese și pe încercate fidelități, dar renunțînd la orice experiență nouă și devenind într-o măsură victimele unui spirit în- tîrziat.
(Continuare 
în pag. a IV-a)

In cursul zilei de joi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Maxim Berghianu, Manea Mănescu, Iosif Banc, precum și tovarășii Gheorghe Pană, prim- secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., și Constantin Cîrțînă, prim-secretar al Comitetului municipal Brașov al P.C.R., au făcut o vizită de lucru în întreprinderi industriale din orașul Brașov. Conducătorii de partid și de stat s-au întîlnit cu muncitori, tehnicieni și ingineri, cu reprezentanți ai comitetelor de direcție, interesîndu-se de condițiile create pentru îndeplinirea prevederilor celui de-al 4-lea an al cincinalului.Vizita a început cu Uzina de autocamioane — una din cele mai puternice unități economice de la poalele Tîmpei. La intrare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători sînt salutați cu căldură de tovarășii Gheorghe Trică, directorul general al uzinei, Constantin Suțiu, secretarul comitetului de partid, și .de ceilalți membri ai comitetului de direcție. Sînt prezentate noile tipuri de autocamioane, printre care și autocamionul de 7 tone cu cabina semiavansată. Directorul general al uzinei informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu a- supra stadiului lucrărilor de dezvoltare a uzinei și preocupărilor pentru diversificarea fabricației. Secretarul general al C.C. al P.C.R. indică o mai mare atenție pentru creșterea eficacității investițiilor, precum și pentru ridicarea performanțelor tehnice aJe autocamioanelor. Sînt vizitate secțiile motor, presaj, șasiu, capotaj și montaj general. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de eficacitatea măsurilor luate pentru perfecționarea organizării producției și muncii. Se apreciază introducerea urmăririi fabricației cu ajutorul televiziunii

Nocturnă la Porțile de Fier (Foto : Gh. Vințilă)

Criteriul unic al eficacității
muncii politice

și culturale la sate
Parcurgînd satele județului Neamț, am întreprins o anchetă pe această temă : cum își îndeplinește în fapt rolul de prestigiu și răspundere, de coordonator al muncii politice și cultural-educative în viata satului, locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid care, implicit, îndeplinește funcția de director al căminului cultural. Cu alte cuvinte, am încercat să aflăm în ce măsură, prin comitetul comunal de partid, prin activitatea locțiitorului secretarului comitetului comunal de partid, munca ideologică, politică Și culturală este subordonată înfăptuirii telurilor esențiale ale politicii partidului la sate — dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, întărirea unităților agricole socialiste, creșterea producțiilor agricole vegetale și animale — așadar, a acelui ansamblu de sarcini care au, în ultimă instanță, menirea să ducă la accelerarea progresului și bunăstării satului socialist.Aflată nu departe de acel perimetru industrial al județului Neamț, care include Roznovul și Săvineștii, numărînd aproximativ 8 000 de locuitori. Borleștii sînt ceea ce se numește o comună cu „probleme". O cooperativă agricolă de producție multă vreme cu activitatea slab or

ganizată, muncă educativă în rîndul cooperatorilor nu de puține ori formală, progrese edilitar-gosnodărești lente. Dar, în ultimul an, înfățișarea, „datele" economice ale acestei comune cunosc de acum sugestive schimbări, concretizate în îmbunătățirea activității cooperativei agricole de producție, desfășurarea în mai bune condiții a campaniilor agricole, construirea de trotuare, începerea amenajării unei băi publice, a construcției diferitelor obiective destinate ocrotirii sănătății etc.în urmă cu șase luni, cînd a fost ales locțiitor al secretarului comitetului comunal de partid. Constantin Apetrei a înțeles că nu era pur și simplu vorba de a adăuga funcției de director al căminului cultural o nouă sarcină, ci de o modalitate calitativ superioară, înlesnind concentrarea forțelor în primul rînd către rezolvarea problemelor pe care le ridică dezvoltarea agriculturii comunei. Punctul de plecare în activitatea politică și cultural-educativă l-a constituit tocmai cunoașterea temeinică a direcțiilor în care trebuiau dirijate eforturile. alegerea acelor metode și forme de muncă a căror eficientă să fie cît mai mare. Comitetul comunal de partid a întreprins, prin comisiile sale, un șir

de studii destinate descoperirii de noi resurse pentru îmbunătățirea activității economico-financiare în cooperativa agricolă. Acestea au scos în evidentă necesitatea lărgirii suprafețelor cultivate cu legume, dezvoltarea bazei furajere, extinderea irigațiilor. introducerea plantării căpșunelor. ca și imperativul combaterii atitudinilor înapoiate fată de avutul obștesc. Cum a procedat comitetul comunal de partid în continuare ? Concomitent cu definitivarea măsurilor și includerea lor în planurile de producție, a initiat o largă acțiune de explicare. prin muncă politică și cultural-educativă, a efectelor pozitive pe care le vor avea în viata cooperativei agricole. A fost solicitat. în acest sens, sprijinul comisiei de propagandă și cultură, participarea tuturor intelectualilor din localitate, precum și aportul unor instituții culturale județene. La consultarea membrilor de partid pentru stabilirea formelor învățămîntului de partid s-a urmărit ca obiectiv central alegerea unor astfel de teme care să fie cît mai aproape de nevoile cooperativei agricole de pro-
Platon FARDAU

(Continuare în pag. a Il-a)

Industriale — intrată recent în funcțiune — precum și lucrările de autoutilare.Pretutindeni, constructorii de autocamioane au întîmpinat cu căldură, cu dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți oaspeți. Secretarul general al C.C. al P.C.R. s-a oprit la diferite locuri de muncă, a stat de vorbă cu lucrători, a felicitat colectivul pentru realizările înregistrate în ultima vreme, subliniind necesitatea unor eforturi sporite ale specialiștilor pentru scurtarea termenelor de asimilare a noilor tipuri de autocamioane și realizarea lor la nivelul performanțelor mondiale.Conducătorii de partid și de stait se îndreaptă apoi spre uzina „Rulmentul", unde în cursul actualului cincinal s-au construit noi secții de fabricație. Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl ceilalți conducători sînt întîmpinați de tovarășii Gheorghe Badea, directorul general al uzinei, Vicențiu Apolzan, secretarul comitetului de partid, și ceilalți membri ai comitetului de direcție. Directorul general informează asupra stadiului și perspectivelor de dezvoltare a uzinei. în prezent, această unitate economică exportă produse în peste 30 de țări, produse ce se bucură de o bună apreciere pentru performanțele lor calitative. întreaga uzină poartă amprenta noului. Halele luminoase, utilajul modern, de înaltă tehnicitate, demonstrează grăitor efectele politicii partidului nostru de industrializare socialistă a țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători vizitează noile secții de cuzineți, tratament, rectificare și montaj, oprindu-se lingă mașinile moderne, discutînd cu muncitorii, apreciind hărnicia și iscusința colectivului care își aduce contribuția la ridicarea nivelului industriei noastre constructoare de mașini. Oaspeții sînt informați despre preocupările specialiștilor pentru continua îmbunătățire a calității produselor, pentru sporirea competitivității acestora pe piața mondială.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de eficacitatea economică a producției, re- comandînd comitetului de direcție' să' studieze ' posibîliTâfeâ urifel mai raționale folosiri a forței de muncă, a scăderii ponderii personalului auxiliar.Obiectivul următor al vizitei: Uzina „Tractorul". Aici, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de tovarășii Emil Oniga,

directorul general al uzinei, și David Șerbănoiu, secretarul comitetului de partid. Oaspeții merg să vadă calculatorul electronic în curs de montare în uzină. Directorul general informează cu privire la modul în care este asigurată pregătirea cadrelor, prezintă măsurile luate pentru perfecționarea sistemului informațional și de evidență cu ajutorul calculatorului. Conducătorii de partid și de stat subliniază necesitatea utilizării e- ficiente a calculatorului în perfecționarea sistemului de planificare a procesului de producție. Sînt vizitate apoi noile secții de tratament termic și acoperiri galvanice, apreciindu-se condițiile de muncă, productivitatea utilajelor — din care multe sînt executate în uzină, în secția de montaj, oaspeții fac cunoștință cu noile tipuri de tractoare — printre care tractorul viticol V-400 de 40 C.P., indicînd să se acorde o atenție sporită creșterii rentabilității produselor.Un ultim popas se face la Uzina nr. 2, întreprindere care concură la fabricația autocamioanelor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători sînt întîmpinați de tovarășii Olimpiu Munteanu, directorul uzinei, și Vasile Diaco- nescu, secretarul comitetului de partid. Este prezentată ’o expoziție cu produsele uzinei. Oaspeții se interesează îndeaproape de calitatea carburatoarelor, de condițiile create pentru realizarea sporurilor de producție prevăzute în anul 1969. Se indică să se întărească disciplina contractuală, să se îmbunătățească activitatea în cadrul planului de cooperare.Vizita conducătorilor de partid și de stat în întreprinderile brașovene a prilejuit o puternică manifestare a dragostei și atașamentului oamenilor muncii din municipiul Brașov față de partidul și statul nostru, față de conducătorii săi, a hotărîrii lor ferme de a traduce în viață sarcinile trasate de cel de-al IX-lea Congres și de Conferința Națională a partidului, o- biectivele planului pe 1969. Oamenii muncii din municipiul Brașov sînt animați de voința de ă lucra' neobosit în" vederea îndeplinirii și depășirii angajamentelor luate în întrecerea declanșată în întreaga țară pentru realizarea prevederilor cincinalului.
PETRE DRÂGULEA 

ZOLTAN FOKT

0 NOUĂ ETAPĂ DE DEZVOLTARE A LAMINORULUI 
DE TABLĂ GROASĂ DE LA C. S. GALATILaminorul de tablă groasă de la Combinatul siderurgic din Galati, intrat în funcțiune cu un an în urmă, cunoaște din nou freamătul șantierului. Aici au început lucrările etapei a II-a de dezvoltare. Proiectul prevede construcția unui al treilea cuptor de propulsie, cu o papacitate de 100 tone pe oră, și a unui nou pat de răcire, corespunzător creșterii capacității de producție a laminorului. In pre

zent se lucrează la cuptorul de propulsie și se montează două poduri rulante ce vor deservi noile utilaje de producție ale laminorului. Realizarea acestor investiții va avea ca rezultat nu numai sporirea producției de laminate grele, ci și îmbunătățirea regimului tehnologic de fabricație în întreg ciclul de laminare, de la Slebing la laminorul de tablă groasă. (Agerpres)

Ce interese apără 
tehnocrații integrării 
„Europei verzi"

Dr. N. S. STĂNESCU

Profesorul Bernard Lavergne de la Facultatea de drept din Paris scria recent în ziarul „Tribune des Nations" referitor Ia adepții Pieței comune și ai „integrării" economice și politice vest- europene : „Ideologii europeni au un creier, de altfel invadat de fantasme, dar ei sînt lipsiți de orice sensibilitate umană. Pentru ei, un francez, un german, un italian, un belgian sau un olandez sînt oameni interschimbabili. Fabricanții Tratatului de Ia Roma nu au luat în seamă comportamentul uman atît de diferit al acestor populații diverse. Pentru ei oamenii nu sînt decît simple numere nediferențiate". Nimic nu se potrivește mai bine a- cestei viziuni asupra realităților complexe ale țărilor din Piața comună decît mult

disputata abordare a problemelor agrare de către tehnocrații comunitari, viziune care și-a găsit expresia în recent lansatul „plan Mansholt" referitor la „Europa verde".Acest plan, care își propune o reformă a structurilor agrare ale „celor șase", nesocotind problemele sociale și umane, a stîrnit reacțiile categorice ale camerelor agricole din țările interesate. Așa, de pildă, vicepreședintele Adunării permanente a camerelor a- gricole franceze, Collet, a afirmat că soluțiile propuse de Mansholt sînt „nerealiste, lipsite de rațiune și periculoase". Asociația țăranilor din R. F. a Germaniei — unde potrivit propunerilor lui Mansholt, jumătate din cel ocupați astăzi în agricultură ar trebui să părăsească ogoarele pînă în 1980 — a cali

ficat aceste propuneri ca „pură utopie", ca o dovadă a „ignorării flagrante a intereselor agricultorilor vest- germani". Iar presa din Italia a vorbit de o „situație amenințătoare sub multe aspecte : economic și social, politic și urbanistic" („La Stampa").Pentru funcționarii comunitari, abordarea problemelor agriculturii țărilor Pieței comune are un aspect pur tehnic. Ei constată că ar exista în interiorul C.E.E. prea multe produse agricole și prea mulți agricultori, cînd prețurile produselor au o tendință de scădere și multe exploatări a- gricole devin nerentabile. „Planul Mansholt" — al treilea la număr — își propune tocmai soluționarea acestei probleme.
(Continuare 
in pag. a V-a)
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meșteșugăreștiDACA GOSPODARII
AR MAI HARNICI
Șl MAI PRICEPUT!

prînzuluî sau seara, la începutul programului ori în pauză, numeroși sala.riați din întreprinderi și instituții, găsesc la cantină o mîncare caldă, la un preț convenabil, reali- zînd totodată o importantă economie de timp. Sînt numeroase locurile în care poate fi întîlnită preocuparea pentru o judicioasă gospodărire a cantinelor, pentru asigurarea mesei salariaților în condiții cît mal bune : în aceste locuri, un rol important revine sprijinului pe care îl dau sindicatele și conducerile întreprinderilor. Ancheta realizată în numeroase localități din tară a relevat însă, pe lîngă preocupări notabile în această direcție, și consecințele dezinteresului manifestat de către unii gospodari ai cantinelor. Cîteva exemple sînt edificatoare : la fabrica de bere „Grivița", în urma controlului organizat de inspectoratul sanitar, s-a indicat executarea unor reparații interioare absolut necesare. în ioc să ia măsurile recomandate, conducerea prinderii a și simplu alte cazuri, pective ori late (cum s-a întîmplat la „Electromagnetica", deși aici luau masa zilnie peste 1 200 de abonați), ori au primit o cu totul altă destinație, cum s-a întîmplat la Uzina de mecanică fină, la întreprinderea „Tricotajul Roșu", la baza M.T.A.N.A. etc.La unele cantine meniurile sînt nesatisfăcătoare, puțin variate. Cu prilejul u- nei analize efectuate de Inspectoratul sanitar al municipiului București în 12 cantine s-a putut constata că atît conținutul caloric, cît și structura normei rațio- nale pe grupe de alimente nu sînt, peste tot, respectate. Pe de altă parte, multe din substanțele nutritive se pierd în procesul de prelucrare culinară datorită abaterilor de la normele stabilite, la pregătirea meselor participînd uneori un personal lipsit de pregătirea profesională corespunzătoare. De altfel, în ultimii 10 ani cantinelor din întreprinderi nu le-a fost repartizat nici măcar un singur absolvent al școlilor profesionale de alimentație publică. Din a- ceastă cauză, varietatea meselor — element esențial al unei alimentații raționale — este redusă.Sindicatele din întreprinderi, comisiile de cantină — acolo unde sînt constituite — își rezumă, îndeobște, a- t.ribuțiile la controlul sumar al ordinii și curățeniei, iar controalele efectuate de Inspectoratul sanitar nu sînt nici ele eficiente, se realizează foarte rar (cele de analiză a conținutului nutritiv — de două ori pe an).Un alt element, asupra căruia nu se stăruie întotdeauna îndeajuns în funcție de posibilitățile existente. . este acela al prețului. Adesea, acesta este grevat de cheltuieli inutile, generate de gospodărirea nechibzuită a fondurilor și de lipsa de atenție manifestată de conducerile administrative, mai ales față de capitolul atît de important al aprovizionării. Aceasta, de exemplu, nu se face întotdeauna de la sursă, de la producător. Se preferă, din comoditate.

mărfurîle cumpărate cu a- mănuntul de la unitățile comerciale. în aceste condiții, nu se poate beneficia de rabatul comercial. Or. acesta nu este de neglijat, el reprezentînd circa 2—14 la sută din prețul mărfii. Sînt frecvente și situațiile cînd, din lipsă de spațiu sau din neglijență, aprovizionarea, mai ales cea de iarnă, este necorespunzătoare. La data cînd ne-am deplasat la ferma Vulturi din cadrul I.A.S. Crucea, județul Constanța, de exemplu, gospodarul cantinei nu se

ostenise să facă rezerve de legume, cartofi etc. Cantina IPROFIL București nu avea în depozite nici măcar jumătate din cantitățile de cartofi și diferite provizii necesare în raport cu numărul abonaților. Pe de altă parte, nici unitățile comerciale nu onorează întotdeauna la timp comenzile. La unele produse, aprovizionarea ar putea fi îmbunătățită prin cumpărarea lor de pe piața neorganizată. Dar, în timp ce unitățile comerciale de alimentație publică beneficiază, în această direcție, de sume reprezentînd un procent de 16 la sută, calculat la valoarea produc- ției . proprii,? cantinelor le ? este . limitat acest drept la ■ numai 5 la sută. Considerăm că este o prevedere care ar trebui reanalizată în raport cu situația reală a cantinelor, cu cerințele a- bonaților. Aprecierea în mod favorabil a propunerii de sporire a fondurilor destinate aprovizionării de pe piața neorganizată va trebui, firește, urmată de creșterea răspunderilor sindicatelor din întreprinderi, a comisiilor de cantină față de modul cum sînt folosite aceste fonduri.O sursă importantă de îmbunătățire a mesei și de reducere a costului acesteia o constituie valorificarea în gospodăriile anexe sau sectoarele zootehnice furnizorilor — C.A.P. I.A.S. — a resturilor mentare care, la unele cantine, sînt aruncate. Dacă ar exista preocuparea de a se organiza creșterea, pe ceastă cale, de păsări și porci, s-ar asigura o sursă importantă de aprovizionare cu carne în tot cursul anului și la prețuri avantajoase. Pe această cale, cantina întreprinderii .„Dîmbovița“-București obține, în mica sa unitate anexă, came la 4—5 lei kg. Așa se explică de ce aici un meniu alcătuit din trei feluri de mîncare costă doar 3 lei, în timp ce la alte cantine el ajunge pînă Ia 8—9 Iei. Precizăm : nu este vorba de a se organiza mari gospodării agricole pe lîngă întreprinderi, ci de a valorifica posibilitățile e- xistente si de a crește. în incintă, acolo unde posibi-

Iitățile permit, cîțiva porci și păsări. înlesnindu-se astfel aprovizionarea cu carne a cantinelor.Diferențele de preț de la o unitate la alta își au originea și în modul de organizare a cantinelor, în încărcarea exagerată a schemelor cu personal, care duce la creșterea nejustificată a cheltuielilor de regie. La cantina U.R.E.M.O.A.S., numai pentru asigurarea mesei de prînz Ia 1 000 de a- bonați, lucrează 24 de angajați, în timp ce la complexul de construcții Militari, pentru trei mese servite la 500 de abonați, lucrează 9 angajați. Privind mai atent schemele celor două unități, vedem că la U.R.E.M.O.A.S. cantina are I responsabil, un adjunct și 2 contabili — deci dintr-odată 4 cadre de conducere. Si în alte locuri problema se rezolvă în mod diferit. La „Danubiana" sau la „Dîmbovița", bunăoară, evidenta financiară a cantinei este ținută de serviciile întreprinderii.Nu putem încheia aceste însemnări fără a spune cîteva cuvinte și despre înfățișarea unor cantine pe care le-am vizitat. Dacă cele mai multe ne-au impresionat prin aspectul lor, fiind bine întreținute, amplasate în localuri corespunzătoare, la unele cantine a- cestor aspecte li se acordă puțină atenție. Cantina Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, cantina constructorilor de la U.S.A.S. Năvodari, a Șantierului 12 construcții din Mangalia pot fl citate pentru o seamă de aspecte care trădează lipsa eforturilor gospodărești.Dacă activitatea acestor unități este, într-adevăr, o activitate a- nexă, nu înseamnă însă că' ea. poate fi împinsă la . periferia preocupărilor de conducerile administrative ale întreprinderilor. Un rol important, de mobilizare și control al celor ce lucrează Ia cantine, revine comitetelor sindicale.în această privință, tov.Ion Preoteasa, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., ne-a făcut unele precizări. „îmbunătățirea activității cantinelor — ne-a spus domnia sa — presupune noi reglementări, menite să precizeze mai bine responsabilitatea conducerilor administrative și, totodată, să stabilească noi norme financiare și economice, corespunzătoare realităților de azi. Această nouă reglementare este în curs de elaborare. Este, desigur, important să se acționeze cu toată grija, urmărindu-se desfășurarea unei activități rentabile. în zonele industriale mal mari poate să-și dovedească utilitatea organizarea unei cantine pentru mal multe întreprinderi, iar pentru întreprinderile mai izolate, maî ales acelea depărtate de orașe, cantina de sine stătătoare. Buna organizare a acestor unități de alimentație colectivă reprezintă o problemă majoră, care trebuie soluționată cu grijă, cu mult spirit gospodăresc, cantinele fiind una din înlesnirile făcute salariaților din întreprinderi ai instituții".

reclamați!
sesizări
răspunsuri

E necesară o evaluare 
a pagubelortrotuarele străzilor Galații Noi, Iaso- și Vădeni din Galați. în fața porților amiei și Vădeni din Galați. în fața porților a numeroși cetățeni, grupul nr. 5 șantiere al T.L.C. a depozitat, cu mult timp în urmă, materiale de construcție : nisip, var, ciment — necesare noilor blocuri care se ridică în cartierul Țiglina III. Cu timpul, din cauza intemperiilor, materialele s-au degradat, for- mînd astăzi mormane întregi de moloz. Dacă mai e ceva de recuperat din ele — socotim necesar să fie recuperate, iar dacă nu — n-ar strica să se facă o evaluare a pagubelor. Nu de altceva, dar ca să se știe cît au de plată cei din vina cărora s-au distrus aceste bunuri, care, neîndoios, trebuie recuperate.

Se fac ultimele lucrări de finisare la noua clădire a 
Institutului de Matematică din BucureștiFoto : M. Cîob

loan N. DIACONU
Str. Iasomiei nr. 15 Galați

Piese de muzeu ?,.în unitățile comerciale din Cîmpulung- Muscel au fost puse în vînzare, mai de mult, lămpi de gătit cu petrol, tip aragaz — produse apreciate și căutate de cumpărători. Nu după multă vreme, toți cei ce au cumpărat asemenea produse au fost puși în situația de a le declara... piese de muzeu, deoarece nu se găsesc fitilele speciale cu cart 
funcționează aceste lămpi". Sesizarea, adresată redacției de Ion Dobreseu, a fost trimisă Ministerului Comerțului Interior, care ne-a dat următorul răspuns : „Cele sesizate sînt juste și, cu toate intervențiile noastre la Ministerul Industriei Ușoare, pînă în prezent problema nu și-a găsit rezolvarea. Anexat vă remitem o copie de pe ultima scrisoare adresată M.I.U. în acest scop (nr. 32/1486 din 10 octombrie 1968), care a rămas însă fără răspuns". Cît timp mal trebuie să treacă, oare, pentru rezolvarea acestei situații?

„Atotputernicii'"Am semnat, la 21 noiembrie 1967, (împreună cu alți cetățeni), un contract — avînd ca partener întreprinderea de industrializare a cărnii — Gorj, cu sediul în Tg. Jiu — prin care mă obligam să predau, la 5 septembrie 1968, o vită în greutate de circa 250 kg. în preajma împlinirii sorocului, am fost înștiințați telefonic să ducem vitele în comuna Godinești — la o distanță de 40 km de satul nostru — unde vor fi preluate. Am legat vitele de coarne și am mers cu ele, pe jos, timp de circa 10 ore, pînă la Godinești. Acolo l-am găsit pe cantaragiul N. Sandu, care a refuzat, pur și simplu, să preia vitele. Am așteptat pînă a doua zi, cînd a venit un delegat de la Tg. Jiu și ne-a trimis acasă cu vitele, pentru că nu acceptaserăm să le predăm Ia o categorie inferioară celei reale I Alți 40 de kilometri pe jos, cu animalele nemîncate. Apoi, ni s-a promis că va veni delegatul în sat la noi să preia vitele. A venit, într-adevăr, dar tot. nu le-a luat. (Cineva mi-a spus că această practică are rădăcini adînci și se folosește pe scară largă în județul Gorj. Așa pățesc toți cei care nu „mișcă din urechi"). Dumnealor, de la industria cărnii din Tg. Jiu, nu vor să știe de nimic, nu vor să respecte contractul și pace !
Dumitru CLECIU
satul Valea Mînăsfirii, județul Gorj

Autocercetareîntr-o sesizare adresată redacției de ing. Mircea Ispasiu din București se semnalau, pe baza unor date concrete, cităm, „abuzul de putere și încălcarea legilor pe care le practică, în exercitarea unora dintre atribuțiile sale", Gheorghe Melinte, directorul O- ficiului pentru construcția de locuințe proprietate personală — O.C.L.P.P.-București. Nu intrăm în amănunte în ceea ce privește conținutul acestei sesizări, și nu cunoaștem Cum stau, în realitate, lucrurile. Am considerat că cercetarea faptelor semnalate este de competența forului tutelar al oficiului — Consiliul popular al municipiului București, căruia i-am remis, la 28 octombrie 1968, o copie de pe această sesizare, pentru a întreprinde, prin organele sale, cercetări și a răspunde redacției. încălcînd însă principiile legale de rezolvare a sesizărilor serviciul de resort al consiliului popular municipal a trimis această scrisoare, pentru cercetări direct celui criticat. Urmarea T Răspunsul trimis redacției la această scrisoare este semnat de însuși Gheorghe Melinte ! Prin urmare, directorul O.C.L.P.P. s-a autocercetat „pentru abuz de putere și încălcarea legilor" și, după ce s-a găsit nevinovat, a răspuns redacției că, „în concluzie, reclamația tov. Ispasiu M. este neîntemeiată". Ar fi naiv să fi așteptat ca răspunsul să sune altfel.

ductie. In învățămîntul agrozootehnic atentia a fost dirijată spre demonstrarea concretă a avantajelor practicării unei agriculturi moderne, Propagării convingătoare a acestei idei fundamentale i-au fost subordonate numeroase conferințe, seri de calcule, simpozioane, iar brigada de agitație a căminului cultural. reputată în cuprinsul județului, și-a alcătuit un spectacol vizînd combaterea atitudinii înapoiate față de muncă și avutul obștesc. „Am reușit, astfel, ne spunea Constantin Apetrei, să creăm un climat de luern, de străduință, de dezbatere, să încetățenim în rîndul masei cooperatorilor ideea fundamentală că întregul progres al satului depinde de contribuția fiecăruia la traducerea în viață a sarcinilor trasate de partid in domeniul dezvoltării agriculturii".Cum se adresează satului, prin mijloacele ei specifice, munca ideologică și cultural-educativă? în ce\ măsură, prin aceleași forme specifice, reușește să mobilizeze energiile, să declanșeze initiative ? Căci, după cum s-a subliniat cu prilejul recentei întîl- niri a conducerii de partid cu pre-, i| ședînți ăi cooperativelor agricblA'și1 i ai uniunilor cooperatiste județene;, elementul fundamental al aprecierii muncii de partid la sate îl constituie în ultimă instanță rezultatele obținute în dezvoltarea producției, în ■ întărirea cooperativelor agricole. Așadar, nu formele, metodele în sine garantează succesul unei acțiuni politico-educative sau al alteia, ci legătura cu viața, măsura în care determină efectiv dezvoltarea agriculturii, ridicarea economică a satului.Imperativele actualității le-am găsit prezente si în măsurile cultural- educative întreprinse de comitetul comunal de partid Dobreni. „A ști să alegi esențialul, ne spunea tovarășul Micșunel Ruczuly. secretarul comitetului comunal de partid, este, după părerea mea, un examen care verifică cel mai bine capacitatea organizatorică și de influențare a maselor, a oricărui comitet de partid. Firește, primordială este grija pentru întărirea cooperativelor agricole de producție. Aceasta însă e o problemă vastă, așa că am socotit că e cazul să deosebim ceea ce trebuie rezolvat mai întîi. Iar mai întîi pentru noi este adoptarea unor asemenea măsuri politice și organizatorice care să ducă la lichidarea rămînerii în urmă a creșterii animalelor cele două cooperative agricole producție".La Dobreni, comitetul comunal _ partid a făcut din dezvoltarea zootehniei o problemă centrală a muncii politice si cultural- educative. După o plenară de comitet cu acest obiect, prefațată de un studiu temeinic al stărilor de lucruri, s-a trecut la elaborarea unor intense activități consacrate îmbunătățirii pregătirii profesionale a membrilor cooperatori care lucrează în zootehnie. Disciplina în muncă. îngrijirea după criterii științifice a animalelor, dezvoltarea bazei furajere au constituit su-

Noi unități ale cooperației

Cooperativele meșteșugărești își lărgesc continuu sfera preocupărilor. în ultimul timp, de pildă, in multe localități s-au organizat unități prestatoare de servicii în construcții și reparații, instalații sanitare, producerea unor materiale pentru construcții. S-au organizat, de asemenea, secții specializate de confecții și tricotaje de mică serie, precum și alte activități. Cerințele mereu crescînde ale populației impun însă dezvoltarea și mai rapidă a sectorului prestărilor de servicii. în vederea satisfacerii lor, uniunile cooperatiste au luat măsuri pentru a asigura un volum sporit de reparații de îmbrăcăminte și lenjerie, tricotaje după comandă, precum și reparații de mobilă etc. Totodată, se studiază posibilitățile pentru organizarea unor noi activități de deservire și prestări de servicii, deficitare în prezent, cum sînt: confecții pentru copii, încălțăminte ortopedică, stopat, confecții, spălătorie rapidă de rufe, vulcanizarea obiectelor din cauciuc, reparații de bibelouri și jucării, mai ales în cartierele noi de locuințe și la sate.Alte măsuri prevăd folosirea utilajelor Ia întreaga capacitate, mai buna organizare a muncii, calificare» de noi cadre, sporirea calității lucrărilor.

blecte „atacate frontal" în numeroase conferințe, calcule economice, informări, mese rotunde cu participarea cadrelor de conducere din cooperativele agricole. Un criteriu îndeaproape urmărit aici de Petre Ia- cob. locțiitorul tulul comunal, repetarea unor decît în măsurașese să-și mențină prospețimea, vioiciunea. atractivitatea. „Randamentul" muncii politice și culturale seamnă aici ca, ținînd seama scopul propus, să se procedeze așa fel îneît munca politică să se rezume la enunțarea sau la menii să ei înșiși Aceasta strînsă între viată, prin alegerea esențialului, factorilor determinant.Experiența de la Borlești și Do- breni denotă efectele bunei orientări a muncii politice și cultural- educative. faptul că locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid își manifestă din plin prezența activă în viața satului. Dar în alte comune ?La Girov, organizația de partid comunală numără aproximativ 600 de m'eiribrii1 Largile posibilități de desfășurare' a nunei; bogate activități e- ducative se materializează în însuși potențialul organizației de partid, în cei mâi mult de o sută de intelectuali din comună, biblioteci, săli de cinematograf.în același timp.mite aspecte negative din viata cooperativei agricole de producție Căciulești unde, nu de mult, s-au petrecut fapte reprobabile care au dăunat avutului obștesc : risipă de fonduri, abuzuri. Pe planul activității economice — producțiile agricole sînt inferioare posibilităților agriculturii comunei. Totuși, din numeroasele coordonate posibile ale unui eficace program educativ nu întîl- nești mai nimic. Cîteva expuneri disparate. în majoritate indicate „de la județ", spectacole sporadice, totul fără o deliberare prealabilă a- supra direcțiilor în care trebuie să se acționeze cu precădere, a mijloacelor ce se cer utilizate. Discutăm cu Gheorghe Hanganu. locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid, dacă prezenta muncii politice și culturale n-ar trebui să fie mai evidentă în rîndul membrilor cooperativei agricole amintite. Ne răspunde că nu s-a gîndit să întreprindă ceva deosebit. Cu atît mai ciudat cu cît într-o ședință de comitet s-a vorbit despre situația de la Căciulești și s-au luat măsuri statutare împotriva celor vinovați... Totuși locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid muncește de dimineața pînă seara...Am zăbovit mai mult asupra a- cestui caz, considerîndu-1 ilustrativ într-un anume sens : omul care lucrează de unul singur. Fiindcă Ia Girov munca educativă nu este subordonată sarcinii majore — dezvoltarea agriculturii, nu constituie un obiectiv permanent pe agenda comitetului comunal de partid. Comi-

înde în nu sarcinilor critici mărunte, ci oase simtă stimulați a gîndî asupra îndatoririlor lor. s-a reușit prin legătura munca educativă și a

sia de propagandă și cultură există doar pe hîrtie. „activitatea" redu- cîndu-se la apelurile locțiitorului de secretar către unii intelectuali din comună de a tine cîte o <conferință...Comuna Timișești. Mihai Nistor, locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid, a devenit un fel de director al directorilor nesala- riați ai căminelor culturale din comună. Marea majoritate a timpului și-o consacră ședințelor, referatelor, în ziua cînd a avut loc discuția noastră încă nu fusese „informat* '■ manifestări culturale au loc în mună, dar știa că trebuie să participe la o adunare a cooperativei de consum. Locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid considera că „a pierdut contactul cu sectorul de care răspunde".Alegînd aceste cîteva exemple, am încercat să punem față în fată anumite stări de lucruri, care denotă că nu peste tot în județul Neamț activitatea locțiitorilor secretarilor comitetelor comunale de partid este corespunzătoare îndatoririlor. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în județul Neamț, există o interesantă experiență în organizarea muncii cultural- educative. mai ales privind înlăf, '• rea manifestărilor de formalis' goanei după cantitate în dauna calității. Aceasta cu atît mai mult cu cît, prin răspunsul’ la' chemarea Ia întrecere adresată de conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș, comitetul județean de partid Neamț are datoria, de la început, să concentreze toate eforturile organizațiilor de partid spre traducerea in faptă a angajamentelor luate. Iar în ansamblul acestor eforturi, munca politică și cultural-educativă trebuie să-și spună cuvîntul eficient, de mobilizare a maselor la realizarea sarcinilor economice. Este ideea în lumina căreia am solicitat opinia tovarășului Constantin Potingă, secretar pentru problemele de propa- i de

se 
cu mai

Instituția justiției este, precum se știe, investită cu înalta menire de a veghea la respectarea legilor statului nostru socialist privind ocrotirea proprietății obștești, drepturile cetățenilor, relațiile intre membrii societății, de a sancționa actele antisociale. O cît de mică greșeală, strecurată într-o ho- tărîre judecătorească, soldează întotdeauna consecințe dintre celeserioase, atrage după sine profunde implicații ciale.Dar justiția dispune de suficiente garanții procesuale pentru a înlătura — in principiu — orice e- roare judiciară. Scrisori și sesizări, sosite în ultimul timp la redacție, aduc însă in discuție problema verificării veridicității măr- . turiei care, alături de alțe probe, concură la elucidarea adevărului, are o greutate specifică proprie în ceea ce privește pronunțarea hotărîrilor judecătorești. Se știe că în desfășurarea diferitelor procese își face uneori apariția acel soi de martori de „meserie", altminteri oameni „respectabili". care își terfelesc, la comandă,noarea, cinstea, manierele civilizate, pentru apărarea unui interes meschin, pentru dobîndirea unor cîști- guri ilicite, „salvarea" unor rude ori prieteni infractori de rigorile legii.

SO-

o-

...în momentul cînd a a- juns în apropierea stației I.T..B din dreptul străzii Caraiman, Haralambie Za- haria, care conducea mașina 2—B—473. neatent, nu a ținut seama că tramvaiul dinaintea sa va opri, și în loc să frîneze a apăsat pe accelerator. în clipa următoare a comis un accident, lovind o femeie pe care a omorît-o. împrejurările în care a avut loc accidentul au fost descrise mai întîi de martorul Nicu Mechinicl, coleg de serviciu cu victima, cel mai în măsură să cunoască cu exactitate faptele, pentru că în clipa aceea o însoțea pe accidentată. Declarația acestuia a fost confirmată întocmai și de martorii Elena Olaru. Ene Constantin și Gabriel Lecu, ultimul aflîndu-se chiar în mașina inculpatului. în mod obiectiv, fără părtinire, păstrînd imaculată demnitatea lor de oameni cinstiți și serioși, aceștia și-au a- dus contribuția la stabilirea adevărului. Doar Dinu Dobre a căutat să-1 scoată pe inculpat „basma curată", pretinzînd la tribunal că... un alt autoturism a lovit victima, contrazicînd astfel propria sa declarație făcută cu ocazia anchetei, la procuratură. Manevra însă nu i-a reușit, deoarece tribunalul aflase intre timp de misterioasa întrevedere dintre Dobre și Haralambie ce avusese loc acasă Ia ultimul... Prin mărturia sa.

Dobre a devenit deodată un apărător al infractorului. Puțin i-a mai păsat că Sofia Cojocaru fusese u- cisă, puțin i-a mai păsat de lege, de dreptate, de faptul că un nevinovat putea fi condamnat pe nedrept. Pentru el

țiune de cea mai mare periculozitate pe care legiuitorul a înfierat-o prin pedepse aspre.Martorii mincinoși — subliniază tov. Ion Dumitrescu, procuror la Procuratura județului Ilfov — sînt foarte periculoși pentru

lăsat să cadă pradă flăcărilor unui foc aprins lîngă o cabană. Paguba cauzată unității respective a fost evaluată la suma de 27 884 lei. Organele de miliție care s-au deplasat la fața locului au constatat că, în mod imprudent, paz-

tiți își retractează declarațiile. Dintr-un fapt cert, martorii au creat o incertitudine soldată în cele din urmă cu achitarea inculpatului și cu un prejudiciu adus avutului obștesc în valoare de 27 884 lei. Hotărî- rea de achitare pronunțată

INAMICII NEDECLARAȚI
Al JUSTIȚIEI

conta doar tranzacția... Martorul care, într-o împrejurare tragică și-a dezvăluit într-un mod atît de dezgustător hidoșenia caracterului său — ne-a spus tov. Ion Ungureanu, șef de secție la Procuratura municipiului București — a fost condamnat la 2 ani închisoare. Asemenea indivizi trebuie să știe că mărturia mincinoasă, cu întreg cortegiul ei de implicații morale, sociale și juridice constituie o infrac-

că, pe lîngă faptul că acționează ca niște inamici perfizi împotriva dreptății, căutînd. prin mijloace mai mult sau măi puțin rafinate să împiedice realizarea justiției, cauzează adesea prejudicii materiale a- vutului personal sau obștesc. Nu de mult a fost trimis în judecată inculpatul Nicolae Stoica, pentru că, ignorîndu-și îndatoririle de îngrijitor al stupilor situați pe terenurile T.A.S. Mănăstirea (județul Ilfov), i-a

nicul își pregătea mînca- rea la o vatră situată la 3—4 metri de cabana înconjurată de jur-împrejur de o miriște uscată și că incendiul s-a stîrnit de Ia tăciunii lăsați aprinși. 'Constatările organelor de cercetare și declarațiile, inginerului agronom Iulian Ni- colescu precum si ale merceologului Anghel Negru, indicau cu claritate vinovăția lui Nicolae Stoica. Dar... stupoare ! La tribunal cei doi martori amin-

de judecătoria Oltenița a rămas definitivă. Dar toată această situație a lăsat un gust amar, a produs nedumerire și nemulțumire în rîndul celor care cunosc exact cauzele ce au declanșat incendiul si pe vinovat, „în statul nostru socialist — remarcă tov. Silvestru Vîrtosu. nreședin secției a 3-a civile a Tribunalului municipiului București — în care justiția îndeplinește un important rol educativ, martorii

se bucură de o prețuire deosebită. Prin relatarea corectă și exactă a faptelor ei contribuie la înfăptuirea actului justițial. De aici reiese cu și mai multă tărie rolul martorului în elucidarea u- nui caz sau altul. Și tocmai de aceea trebuie condamnați acei măsluitori ai adevărului, care pentru diverse interese meschine sau dintr-o prietenie rău înțeleasă, într-un acces morbid de iresponsabilitate caută să denatureze faptele, să orienteze completul pe o pistă greșită, să învăluie adevărul și să facă imposibilă promovarea dreptății. Alții încearcă să inducă în eroare instanța deoarece sînt rude cu inculpații. Nu de mult s-a rejudecat un dosar penal în care o persoană a fost condamnată inițial pe baza unor depoziții mincinoase".Dezvoltînd cadrul acestei probleme, tovarășul Dumitru Popescu — procurorul șef al municipiului București — ne-a arătat că în legislația noastră rudele de un anumit grad nu sînt obligate să depună mărturie contra sau în favoarea celor apropiați. Dacă depun însă mărturie, atunci își asumă o grea răspundere și în acest caz orice manifestare de neadevăr trebuie sancționată. De aceea, consider că cel puțin în materie de drept penal este necesar să se stabilească același regim

pentru toți martorii, mai ales că în anumite împrejurări, cînd se comit infracțiuni grave sau foarte grave, nu sînt prezente de- cît rudele infractorului.Referindu-se la un alt aspect al problemei, tov. Constantin Niculică, judecător Ia judecătoria sectorului 5 din Capitală, ne-a scos în evidență faptul că există din păcate și cazuri cînd martorii care depun mărturii mincinoase, fără să fie nici măcar rude cu inculpați!, rămîn nepedepsiți întrucît au revenit a- supra propriilor mărturisiri.Ce concluzii se pot trage din aceste fapte ca și din opiniile juriștilor care și-au spus părerea în această anchetă ? Indiferent dacă este „de ocazie", sau „de tranzacție", indiferent dacă minte „din prietenie", pentru că a fost mituit sau din motive de rudenie, martorul mincinos este un inamic periculos al justiției pentru că prin activitatea sa frauduloasă poate provoca erori judiciare. în același timp însă, măsluitorii adevărului în justiție fac parte din categoria infractorilor, ce seamănă în jurul lor discordie, dușmănie și suferință, și care pot provoca adesea pagube ireparabile. De aceea, Ia demascarea lor trebuie să-și aducă contribuția întreaga opinie publică.
Neculai P.OSCA 
Dumitru MINCULESCU

gandă al comitetului județean partid :— Desigur, se poate spune că dobîndit o anumită experiență ... perfecționarea și diversificarea formelor și metodelor muncii ideologice la sate, în creșterea influenței acesteia asupra ansamblului de probleme pe care le ridică satul contemporan. Dar. plecînd de ia faptul că activitatea politico-educativă nu este un scop în sine, trebuie să ne punem întrebarea: este această preocupare a noastră îndreptată întotdeauna spre comandamentele majore ale satului — dezvoltarea a- griculturii, a producției agricole, ridicarea conștiinței maselor. întreținerea unei permanente efervescente mobilizatoare în înfăptuirea politicii partidului 7 Din păcate, nu putem da un răspuns pe deplin afirmativ acestei întrebări. Părerea mea este că neajunsurile semnalate pleacă de la stilul nostru de muncă. Nu utilizăm întotdeauna, cu maximă eficiență, această importantă pîr- ghie de polarizare a energiilor maselor. Munca politico-educativă, ca formă specifică de influențare a realizării sarcinilor economice, nu a devenit încă o preocupare a întregului comitet și birou județean. De aci, în bună măsură, și aspectele de formalism pe care le intîlnim în munca locțiitorilor secretarilor comitetelor comunale de partid, supraîncărcarea unora cu sarcini organizatorice în loc de a valorifica modalitățile specifice, atît de variate ?i_ eficiente, care le stau la înde- mînă în înfăptuirea misiunii lor. Analizînd nu de mult munca locțiitorilor secretarilor comitetelor comunale de partid, ne-am îndreptat, de aceea, atentia. în această direcție — urmărind creșterea rolului lor. conferind astfel activității ideo- logico-educative un conținut bogat, izvorît din viată și acționînd asupra aspectelor de prim ordin ale vieții la sate, în primul rînd, asupra dezvoltării agriculturii.Tot despre stilul de muncă ne-a vorbit și tovarășul Vasile Dascălii, secretar pentru problemele organizatorice al comitetului județean de partid : Trebuie să ținem seama și de alt element. Aleși locțiitori de secretari ai comitetelor comunale de partid, unii directori de cămine culturale au înțeles — evident greșit — că nu trebuie să se mai ocupe direct de viata culturală a comunei De aceea ș-au transformat într-un fel de „a- jutoare" ale secretarilor de comitet. Se complac să stea Ia sediul comitetului. să scrie referate...Cu aceste opinii care. într-o oare- care măsură se completează. încheiem rîndurile de față. Practica a confirmat utilitatea măsurilor luate de conducerea partidului privind întărirea muncii ideologice și cultural-educative la sate. Se impune ca aceste măsuri să-și găsească. în fiecare comună, o aplicare consecventă, astfel ca aportul locțiitorului secretarului . comitetului comunal de partid să se reflecte tot mai rodnic în progresul general ai satului socialist.
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LEMNULUI RISIPIT?
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SUGESTII PENTRU O VALORIFICARE

Adunarea generală își exercită 

consecvent funcția 

statutară de conducător
RAȚIONALĂ A PĂDURII al cooperativei agricole

Subliniind însemnătatea economisirii lemnului, a valorificării lui superioare, Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. arătau că
I Iu perioada 1966—1970 va continua și mai accentuat gospodărirea rațională a acestei prețioase materii prime, asigurîndu-se o utilizare corespunzătoare atît a lemnului plin, cit șl a celui de dimcn- , siuni mici. Sarcina aceasta — în- 
i scrisă permanent în planul de stat 
l pe cei trei ani ai cincinalului, pre- 
I cum și în anul care a început — se fundamentează pe necesitatea de a se satisface în condiții optime cerin- i tele tot mai mari de materiale lemnoase ale economiei naționale, prin valorificarea rațională a fondului fo- 

1 restier, prin menținerea cotei a- 
I nuale de tăiere a pădurii la un nivel constant, sau chiar prin limitarea acesteia. Deci, important , este să sporească cît mai mult 
I proporția lemnului destinat prelu- 1 crării industriale și aceasta, din- 
I itr-un volum total exploatat de 
I masă lemnoasă cît mai redus. In a- ' ceastă situație, aducerea în circui-■ tul economic a unor cantități spori- 
i te de lemn de mici dimensiuni, apt 
I pentru prelucrarea în plăci și celu- <p,-A ’ /, permite creșterea în 1969 și"1, 6 a proporției lemnului utilizabil în industrie la peste 75 la sută din volumul total do masă lemnoasă dată în producție, față de 57,8 la sută, în 1960, 70 la sută în 1965 și 73 la sută în semestrul I 1968.Cît este de necesară concentrarea : eforturilor pentru aducerea și mai 
I hotărîtă în circuitul industrial a 
I lemnului de mici dimensiuni o de- 
I monstrează și următoarea situa-■ ție: în 1970 față de 1965, pro-I ducția de sortimente industriale va i înregistra creșteri de 90 la sută la 1 plăci din așchii de lemn, de 166 la ’ sută la plăci din fibre de lemn și I de circa 95 Ia sută la celuloză și ‘ i'îrti", în aceste condiții, cantitatea . ' \iterie primă va trebui să spo-X dSvS în anul 1969 și 1970 compar ! rativ cu 1965 cu circa 96 la sută, i Singura cale economicoasă de a a- sigura această cantitate de materie I primă, pel puțin pentru sporire ! producției de P.A.L., P.F.L. și celu 
i loză-hîrtie, este folosirea lemnu-■ lui de mici dimensiuni (inclu- ' siv crăcile), precum și utiliza- l.rea cît mai completă a deșeurilor i ce rezultă în fabricile de prelucraremecanică a lemnului.Desigur, în timpul exploatării propriu-zise trebuie avut grijă să se asigure recuperarea totală a lemnului de mici dimensiuni. Intervine, pe de o parte, accesibilitatea restrînsă a pădurilor în ce privește colectarea și transportul cu mijloace mecanice, iar pe de altă parte necesitatea existentei unei rețele industriale prelucrătoare specializată, capabilă să absoarbă volumul de material lemnos de a- cest gen. Aceste deziderate sînt pe cale să fie realizate, dacă ținem seama de înzestrarea pădurilor cu drumuri forestiere. Creșterea densității acestora este de natură să permită recoltarea produselor principale. cît și a celor secundare rezultate din tăierile de îngrijire, și, ca urmare, va spori producția de lemn de mici dimensiuni, care va trebui într-un viitor apropiat să atingă 30 la sută din volumul exploatărilor anuale. Problema care se pune cu acuitate în acest domeniu constă în mecanizarea mai accentuată a operațiunilor de recoltare, scos-apro- i piat și transport. în acest scop se pot folosi ferăstraiele mecanice cu benzină. Cu titlu experimental la noi s-au utilizat șl unele agregate portabile echipate cu mai mul- 
I te dispozitive interschimbabile, ob- ținîndu-se rezultate pozitive. Cît ' privește scosul (colectarea) lemnu- ' lui de mici dimensiuni din exploatările forestiere, cercetările recente recomandă utilizarea instalației cu cablu de tip ușor, precum și tractoarele cu gabarit redus pe pneuri, de mare productivitate.M-am referit la aceste soluții a- vansate de lucru — care pot fi aplicate și în depozite — în- trucît ele trebuie extinse cît mai o- perativ, fiindcă în momentul de față la exploatarea materialului lemnos de mici dimensiuni în țara noastră se folosește multă forță de muncă, ceea ce duce implicit la obținerea unor costuri mari de producție. Nu întîmplător, aceste costuri ridicate frînează utilizarea, pe scară largă, a acestui sortiment în industrie, îngreunînd aprovizionarea cu materie primă a fabricilor prelucrătoare. Pentru a evita ineficienta, majoritatea țărilor interesate în valorificarea lemnului de mici dimensiuni fac eforturi mari în vederea îmbunătățirii proceselor de producție, folosind mașini și instalații mecanice specializate. în acest sens, este demn de subliniat că cercetările noastre, precum și cele din alte țări, au dus la concluzia că fasonarea șl transportul lemnului sub formă de tocă- tură efectuată în pădure necesită un consum de muncă cu 14 la sută mai redus decît varianta . transportului în legături. Este evident, deci, că fructificarea unor astfel de soluții avansate poate să facă rentabilă utilizarea acestei materii prime.în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, Ia CJ.L. Pitești s-au studiat căile valorificării cît mai complete a masei lemnoase și, în special, a deșeurilor prin re- manipulare și tocarea acestora (capete de bușteni, role și deșeuri de furnire) la fabrica de placaj, precum și acoperirea necesarului de materie primă al fabricii de P.F.L. din deșeurile de la celelalte unități al« combinatului. Din studiile

Dr. ing. Dumitru IVĂNESCU,
directorul Institutului 

de cercetări forestiere

făcute a rezultat că poate fi mărită producția de frize pentru parchete subscurte, șipci, lăzi, precum șl calupuri, ulucă, araci care au o valoare de 7—8 ori mai mare decît a deșeurilor utilizate drept combustibil, numai prin refolosirea capetelor de bușteni, a rolelor și a rămășițelor mai lungi de 20 cm și utilizarea integrală a deșeurilor. Totodată, s-a calculat că se poate reduce cantitatea de masă lemnoasă provenită din pădure pentru fabricarea plăcilor (care costă de 2—2,5 ori mai mult decît deșeurile) la maximum 30 la sută din necesarul unității de P.F.L., tocmai prin utilizarea deșeurilor ce rezultă din întregul proces tehnologic al C.I.L.-Pitești.Iată, deci, ce resurse nefolosite pentru economisirea lemnului există în întreprinderile de industrializare a lemnului. De pildă, la C.I.L. Gherla se irosesc cantități însemnate de lemn în deșeuri datorită lipsei de capacitate de prelucrare în P.A.L. Prin dotarea întreprinderii cu încă un tocător de deșeuri, capacitatea de producție va crește putîndu-se realiza în plus o producție în valoare de 18 milioane lei, din care 10 milioane lei va fi destinată exportului, în această ordine de probleme, INCEF a elaborat numeroase studii privind utilizarea în măsură cît mai mare a crăcilor de rășinoase șl de fag la fabricarea plăcilor fibrolem- noase. Experimentările arată că în cazul folosirii crăcilor de rășî- noase se vor realiza economii anuale de milioane de lei.Valorificarea lemnului d* miei dimensiuni șl a deșeurilor Toa

te fi realizată și prin prelucrare chimică, folosindu-se distilarea uscată (inclusiv mangalizarea), hidro- liza și obținerea unor produse de extracție — tananți vegetali, colorant! naturali, rășini, uleiuri eterice și gume. Prin hidroliza lemnului se realizează drojdia furajeră și, eventual, alcoolul ca produse principale și în secundar furfurolul.însă-— așa cum spuneam — lemnul de mici dimensiuni și deșeurile rămîn o excelentă materie primă pentru fabricarea plăcilor. Ca urmare, în anul ce a început, este necesar să se extindă această utilizare — țlnînd cont că volumul tăierilor de îngrijire a arboretelor va crește în 1969 cu 3 la sută față de anul trecut, că va spori și cantitatea de deșeuri din prelucrarea mecanică a lemnului. Sortimentele ce se impun atrase cu precădere în producție sînt crăcile și deșeurile. Astfel, cantitățile de crăci la nivelul unui an însumează 400 000 mc rășinoase și 800 000 mc la fag, din care cel puțin 50 la sută și, respectiv, 25 la sută pot fi folosite la fabricarea P.F.D. Iar volumul total al deșeurilor lemnoase din prelucrarea mecanică se evaluează la 1 200 000— 1400 000 mc anual. Nu mai punem la socoteală rumegușul și talașul, în cantitate anuală de 1 200 000— 1 300 000 mc. Cît privește talașul, cercetările și experiența unor țări demonstrează că el poate fi utilizat (pînă la proporția de 50 la sută) la fabricarea P.A.L. în bune condiții tehnice și economice.Fructificînd experiența dobîndită în țara noastră, cît și în alte țări, avem posibilitatea să valorificăm cu rezultate tot mai bune lemnul de mici demensiuni și deșeurile lemnoase asigurînd, prin aceasta, o mai gospodărească utilizare a fondului nostru forestier — sarcină importantă trasată de partid și prevederile planului cincinal. - ' .
La nivelul

parametrilor proiectațiCele 36 dc cuve pentru electroliză, intrate în funcțiune în cea dc-a 2-a jumătate a anului trecut, la Uzina de aluminiu din Slatina, au atins parametrii proiectați. Aceasta face ca producția de aluminiu să sporească cu 6 000 tone pe an, iar volumul de beneficii cu 24 000 000 lei.In prezent, toate divele din cele trei hale de electroliză

aflate în producție lucrează cu Indicatori superiori capacității nominale proiectate. Datorită a- cestui fapt. In anul recent încheiat nivelul producției realizate a depășit cu 46 la sută pe cel din 1967 și cu 1 900 tone aluminiu — prevederile pentru 1970. (Agerpres)

Membrii cooperativei a- gricole din Sărățeni, județul Ialomița, sînt cunoscuți ca oameni destoinici care, cu o perseverentă demnă de toată lauda, au reușit să scoată cooperativa lor dintr-un impas de organizare si să o aducă în rîn- dul unităților cu rezultate economice bune. Revirimentul s-a produs treptat, începînd cu unele schimbări în consiliul de conducere și cristalizarea unui stil de muncă mai eficient. Ce s-a întîmplat ? La un moment dat, lucrurile șchiopătau. Consiliul de conducere nu se ocupa cu răspundere de organizarea muncii. O parte din cei a- leși să conducă treburile obștești se țineau de petreceri și neglijau sarcinile încredințate de adunarea generală. Statutul cooperativei agricole conferă adunării generale dreptul de a conduce întreaga activitate a unității respective pentru ca fiecare cooperator să participe la dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor de care depinde dezvoltarea cooperativei agricole, bunăstarea fiecăruia din membrii ei. Cooperatorii din Sărățeni, folosindu-se de acest drept și participînd la conducerea întregii activități a cooperativei din care fac parte, au luat atitudine hotărîtă împotriva manifestărilor de încălcare a statutului, de nerespecta- re a hotărîrilor adunării generale, a înstrăinării avutului obștesc. Este semnificativă, în această privință, adunarea generală care a avut loc cu 3 ani în urmă și în care a fost pusă în discuție activitatea unor membri al consiliului de conducere și a altor cadre cu munci de răspundere, care nu și-au îndeplinit conștiincios sarcinile încredințate de a- dunarea generală.„îmi amintesc șl acum de adunarea generală ținută la începutul anului 1966 — ne spune tovarășul Constantin Constantin, secretarul comitetului de partid. Cooperatorii au analizat sub toate aspectele activitatea consiliului de conducere, precum și a altor cooperatori cu munci de' răspundere încredințate de adunarea generală. Discuțiile au fost însoțite de măsuri și hotărîri operative menite să ducă la îmbunătățirea situației organizatorice și economice a cooperativei".Atunci au fost scoși din

funcție unii membri ai consiliului de conducere, printre care și președintele cooperativei, precum și u- nii brigadieri care încălcaseră prevederile statutare, în același timp, cei care au adus daune avutului obștesc au fost obligați să plătească despăgubiri. în locul celor înlăturați, adunarea generală a ales oameni cinstiți, buni gospodari, cu prestigiu în comună. îndată după ce a fost ales, noul consiliu de conducere a trecut la o temeinică organizare a muncii, consul- tîndu-se larg cu membrii cooperatori în problemele esențiale pentru a stabili cele mai eficiente măsuri pentru dezvoltarea producției și creșterea veniturilor.

an, în perioada de secetă, cooperatorii au folosit canalul respectiv pentru a- ducțiunea apei în vederea irigării culturilor. Cooperativa agricolă din Sărățeni a irigat 100 ha cu sfeclă și 60 ha cu porumb numai din acel canal. Ca urmare, au fost obținute recolte mari la hectar ; 6 000 kg porumb și 42 000 kg sfeclă de zahăr. De altfel, consiliul de conducere s-a ocupat îndeaproape de extinderea suprafețelor irigate. în acest scop, cu fiecare an s-au investit sume tot mai mari de bani și forță de muncă. Astfel de la 180 ha teren amenajat pentru irigat, cîte erau cu trei ani în urmă, s-a ajuns, în 1968, la 511 ha. De asemenea, su
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De atunci au trecut trei ani, s-au încheiat trei cicluri de producție agricolă, în acest timp cooperatorii din Sărățeni au obținut rezultate bune în dezvoltarea economică a cooperativei. De exemplu, veniturile bănești' și averea obștească au sporit fiecare, anual, cu peste un milion lei. Deosebit de concludent este faptul că. anul trecut, în condiții climatice vitrege, nivelul recoltelor a crescut. Producția de porumb a fost cu aproape 400 kg la hectar mai mare decît în 1965 ; cea de orez — cu peste 200 kg, iar. la sfecla de zăHăr cu 29 000 kg? Toate acestea se datoresc faptului că atît consiliul de conducere, cît și organizația de partid s-au îngrijit de atragerea tuturor cooperatorilor la rezolvarea treburilor obștești și participarea activă Ia muncă în vederea efectuării lucrărilor agricole la timp și de calitate superioară.Merită relevate acțiunile întreprinse pentru creșterea producției și a veniturilor bănești. în . ultimii ani cooperatorii din Sărățeni împreună cu încă trei cooperative agricole vecine, au săpat, în lunca Ialomiței, un canal lung de 13 km. necesar evacuării surplusului apei provenite din ploi și zăpezi care provoacă pagube recoltei de pe mări suprafețe de teren. în acest

prafețele cultivate cu legume s-au extins de la 25 ha în 1965 la 80 ha, iar veniturile realizate din legumicultura au crescut de la 707 000 lei la 1 766 000 lei. Veniturile bănești totale obținute în 1968 din valorificarea produselor au fost de circa 8 000 000 lei, iar valoarea zilei muncă — de 25 lei.Cooperatorii participă cu însuflețire la dezbaterile din cadrul adunărilor generale, pentru a găsi cele mai eficiente soluții în vederea dezvoltării diferitelor sectoare de producție, pentru a pune în valoare toate resursele locale. Pozitiv este faptul că în ședințele sals, consiliul de conducere dezbate cu regularitate problemele majore ale dezvoltării cooperativei fără să se mai limiteze ca în trecut numai la activitatea curentă. Consultîndu-se cu membrii cooperatori în toate acțiunile ce urmează a le întreprinde, consiliul' de conducere stabilește măsuri eficiente și urmărește permanent aplicarea lor. La începutul toamnei anului trecut consiliul de conducere a analizat. într-o ședință de lucru, problemele dezvoltării sectorului zootehnic. Cu acest prilej accentul s-a pus pe asigurarea furajelor, care constituie problema esențială în obținerea producțiilor stabilite. Ca rezultat al apli-

carii măsurilor propuse s-au însilozat mari cantități de furaje provenite din culturile duble. în total față de 1200 tone furaje însilozate necesare s-au realizat 2300 tone, adică aproape dublu. S-au mai adunat însemnate cantități de fîn de lucerna, pleavă. Acest lucru asigură o furajare mai bună acum, în perioada de iarnă, ceea ce are drept urmare obținerea de producții mai mari de lapte și carne.După cum este cunoscut activitatea consiliului de conducere desfășurată pentru îndeplinirea punct cu punct a hotărîrilor adunării generale depinde în mare măsură de spiritul organizatoric al președintelui, de inițiativele fiecăruia dintre membrii acestui organ, de stilul de muncă adoptat, care trebuie să fie operativ, eficient. După cum ne-a relevat tovarășul Ion Ivan, președintele cooperativei agricole, el urmărește pas cu pas pe teren cum sînt duse la îndeplinire măsurile stabilite de adunarea generală și consiliul de conducere. De asemenea, de un real folos este controlul permanent pe teren după ce s-au stabilit și repartizat sarcinile pe brigăzi. Fiecare membru din consiliul de conducere verifică felul cum acestea sînt aplicate în practică în sectorul de producție de care răspunde.în această perioadă de iarnă cooperatorii continuă activitatea în zootehnie, se ocupă de fertilizarea solului, fac pregătirile necesare pentru a obține o producție mare de legume în anul viitor, verifică și repară u- . tilajele șl atelajele Nu peste multă vreme va avea loc adunarea generală în care se vor analiza rezultatele obținute în activitatea desfășurată anul trecut și se vor dezbate cifrele ij din planul pe 1969, care H prevede sarcini sporite în g ce privește nivelul produc- | ției și al veniturilor. Este 8 în interesul cooperatorilor N să participe activ la dezba- g terea în cadrul adunării, a tuturor problemelor legate de activitatea cooperativei. Dezvăluind defecțiunile care mai există, adunarea generală trebuie să stabilească măsuri eficiente pentru punerea în valoare a tuturor resurselor de sporire, a producției, de dezvoltare a proprietății obștești.
Florea CEAUȘESCU

Omul acesta conditce o echipă 
care s-a specializat în montajul 
turbinelor și generatoarelor de 
hidrocentrale. Un om care s-a năs
cut într-o comună îndepărtată de 
centrele civilizației tehnice, la Di- 
trăul Harghitei. Se hotărăște să în
vețe o meserie „în metal", ajunge 
pe un șantier. Acolo, pentru min
tea lui limpede, pentru brațele 
sale capabile să ridice un trunchi 
de copac și să mîngîie petalele unei 
albăstrele, hotărăște că meseria cea 
mai potrivită este aceea de a purta 
prin văzduh coloșii de oțel și de 
a-i așeza cu grijă, ca pe nou-năs- 
cuți, în locul în care, învîrtindu-se, 
ei vor produce forța care se nu
mește electricitate.

După ce-a venit la Porțile de 
Fier. Mezei a lucrat la montajul 
conului aspirator, la blindajul in
terior al camerei în spiral. Aceasta 
la locul de muncă al lui Mezei. 
Mai departe, pe patul de beton — 
alături de constructori — alți mon
tări. Acești specialiști ai lucră
rilor de anvergură tehnică au 
biografii oarecum comune. In 
orice caz, în momente-cheie ale 
profesiunii, liniile vieții lor se in
terferează, se întrepătrund. Ale lor, 
ale altora... Nicolae Nicolae are 35 
de ani, e maistru montor — poartă 
același însemn al profesiei: un 
fulger roșu deasupra inimii. A ve
nit aici să monteze turbine cînd 
șantierul încă nu exista. Era ne
voie de utilaje, construcția cerea, 
în primă urgență, macarale. Specia
listul în turbine a ridicat atunci 
una dintre primele macarale ca
targ care aduc aici ceva din deco
rul porturilor maritime. 29S de tone

cea mare

(Urmare din pag. I)subterane, care asigură sporirea simțitoare a factorului de recuperare.Fructuoase sînt rezultatele și în sectorul prelucrării țițeiului. Gradul de valorificare a țițeiului în rafinării a crescut în anii cincinalului cu 8 la sută, în 1968 obținîndu-se cu 13,5 la sută mai multe produse albe și cu 22,5 Ia sută mai multe uleiuri ca în 1965. Calculele arată că dacă s-ar fi lucrat la nivelul de valorificare pe tona de țiței din 1965, ar fi fost nevoie în plus, pentru realizarea producției din anul trecut» de circa 1 milion tone țiței. Acest surplus de materie primă nu a fost însă utilizat — și aceasta atît ca urmare a modernizării instalațiilor e- xistente, cît și a construirii de noi instalații pentru perfecționarea proceselor de prelucrare. Ca obiective de mare importanță economică, intrata în funcțiune In acești ani, enumerăm complexul de cracare catalitică de la Rafinăria Brazi, instalațiile pentru fabricarea uleiurilor de la Rafinăria Ploiești și instalațiile pentru reformarea catalitică de la rafinăria din orașul Gh. Gheorghiu-Dej. La o parte din aceste obiective, parametrii proiectați au fost atinși cu mult înainte de termenul planificat La complexul de cracare catalitică de la Brazi, de exemplu, indicatorii prevăzuți în proiecte au fost realizați cu șase luni mal devreme, nivelul calitativ al produselor obținute fiind comparabil cu cel al produselor similare realizate pe plan mondial. Studiind amănunțit procesul tehnologic ce se desfășoară în acest modern complex, specialiștii din rafinărie au preconizat schimbarea proporției compo- nenților din materia primă. Concret, prin aplicarea acestei soluții, capacitatea de prelucrare a crescut, față de proiect, cu 64 tone pe zi, ceea ce echivalează cu o producție suplimentară de 4,8 milioane lei pe an.Succesele obținute în realizarea sarcinilor cincinalului se datoresc muncii susținute depuse de colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni, care, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, au desfășurat cu simț de răspundere acțiunile de organizare rațională a producției și a muncii și de rentabilizare a activității economice. Dotarea cu utilaje și instalații moderne, utilizarea mai rațională a forței de muncă, ridicarea calificării și policalificarea lucrătorilor au avut drept rezultat creșterea productivi

tății muncii, care în 1968 depășește, pe ansamblu! ministerului nostru, cu aproape 23 la sută pe cea a anului 1965, realizîndu-se astfel cu doi ani mai devreme sarcina prevăzută în cincinal pentru anul 1970. Prin eforturile depuse pînă în prezent, s-a reușit ea producția globală realizată în primii trei ani din cincinal să depășească cu aproape 1 miliard lei prevederile planului, înregistrîndu-se beneficii suplimentare în valoare de peste 600 milioane lei.Experiența acumulată și rezultatele obținute pînă acum, precum și angajamentele luate de petroliști în întâmpinarea celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al X-lea al partidului, sînt o chezășie a îndeplinirii șl depășirii o- biectivelor ce ne revin din planul

acestea se desfășoară din plin în momentul de față. Pe șantierul noii rafinării din Pitești, de pildă, a cărei capacitate anuală de prelucrare va fi de 3 000 000 tone de țiței, se execută în prezent în ritm intens montajul utilajului la instalațiile de distilare atmosferică, desalinare e- lectrică și parcurile de rezervoare. Asigurarea din timp a documentației tehnice, a utilajului, calificarea exigentă a cadrelor pentru exploatare ne dau certitudinea să a- firmăm că obiectivele de pe acest șantier și de pe celelalte șantiere ale ministerului nostru vor intra în producție la termen, iar unele din ele chiar în avans, și vor funcționa în condiții corespunzătoare.Pentru realizarea prevederilor planului pe 1969, ministerul, direc

tracție în domeniul creșterii factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte și utilizării mai bune a fondului de sonde și a utilajelor. Experiența obținută în exploatarea unor zăcăminte cu țițeiuri vîscoase— prin aplicarea metodelor termice— în reactivarea de sonde și raționalizarea folosirii utilajelor și instalațiilor va trebui să fie extinsă și dezvoltată în continuare de specialiștii din acest sector. Concomitent cu aceasta, se prevede introducerea pe scară mai largă în schele a unor noi sisteme de colectare și manipulare a țițeiului și gazelor, al căror efect se concretizează în reducerea pierderilor de produse și folosirea mai judicioasă a forței de muncă.Tinînd seama de sarcinile sporite
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da stat pe anul 1969. Sarcinile stabilite pentru acest an industriei de petrol șl gaze au Ia bază cunoașterea profundă a posibilităților existente în întreprinderi, ceea ce le conferă un caracter mobilizator și, în același timp, realist. -Producția globală a a- nului 1969 este mai mare cu peste 300 milioane lei față do prevederile cincinalului pentru acest an, iar productivitatea muncii este superioară cu 18 la sută. Se prevede să se producă în plus, față de anul trecut, circa 250 000 tone produse albe, 100 000 tone păcură, 130 000 tone bitum, 40 000 tone produse aromate și peste 850 milioane m c gaz metan.In acest an urmează să intre în funcțiune noi și importante obiective de investiții. Dintre acestea menționăm Rafinăria Pitești, Rafinăria Cri- șana, instalațiile pentru majorarea producției de xiieni, izomerizarea metaxilenuini și separarea paraxi- lenuiui la Rafinăria Brazi. Pregătirea lucrărilor de investiții s-a făcut din vreme și cu temeinicie, astfel că

țiile generale și comitetele de direcție din unitățile industriei petroliere au luat măsurile necesare desfășurării normale a activității de producție, îndreptîndu-și în mod deosebit atenția spre intensificarea aplicării soluțiilor stabilite pe baza studiilor de organizare superioară a producției și a muncii. In preocuparea colectivelor din întreprinderile de foraj va sta în continuare folosirea cît mai judicioasă a instalațiilor, creșterea vitezelor de săpare și îmbunătățirea programării executării lucrărilor. O atenție deosebită va fi acordată scurtării perioadei dintre terminarea forajului și intrarea efectivă în producție a sondelor. Programarea lucrărilor ce se execută în această fază va trebui să asigure folosirea eficientă a mijloacelor fixe nou create, valorificarea mai operativă a lucrărilor de explorare și exploatare și, în același timp, creșterea volumului extracției de țiței.Sarcini importante revin în acest an colectivelor din schelele de ex

ce revin sectorului de prelucrare a țițeiului, atît în creșterea producției, cît și în diversificarea și îmbunătățirea calității produselor, o însemnătate deosebită prezintă pentru ramura noastră indicațiile date de plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie anul trecut, privind sporirea eficienței cercetării și legarea ei strînsă de nevoile praotice ale producției. Vom urmări cu mai multă perseverență aplicarea măsurilor luate în scopul întăririi colaborării dintre activitatea de producție și cea de cercetare și proiectare, trecînd operativ la valorificarea cercetărilor privind asimilarea de produse noi care să permită înlocuirea importului unor carburanți și lubrifianți necesari pentru noile motoare auto, pentru tractoarele și locomotivele de construcție românească.O problemă din cele mai importante care va sta în atenția noastră în 1969 o constituie folosirea cu eficiență ridicată și cît mai rațională

« forței de muncă și a timpului de lucru în întreprinderi. în contextul măsurilor luate în acest domeniu, se înscrie continuarea cu spirit de răspundere a activității depuse a- nui trecut pentru elaborarea de norme cu caracter unificat. Menționăm că normele unificate elaborate în 1968 pentru sectoarele de foraj, extracție, prelucrare și construcții-montaje au cuprins circa 80 Ia sută din volumul total de muncă, treeîndu-se operativ la experimentarea lor. Pentru ridicarea nivelului activității de normare, au fost pregătiți prin cursuri organizate de ministerul nostru 334 de ingineri, tehnicieni și economiști, iar alți 42 specialiști prin cursurile de la CEPECA în acest an urmînd a fi pregătite, prin aceste forme, încă 250 de cadre. Extinderea aplicării normelor cu fundamentare științifică în toate unitățile petroliere va asigura în acest an — în afară de o n utilizare judicioasă a forței de muncă — aplicarea cn succes a noului sistem do salarizare și a majorării salariilor.Efectul măsurilor preconizate a se lua în acest an, expresie a îmbunătățirii calitative a activității economice din industria de petrol și gaze, șe va materializa în reducerea cheltuielilor la 1 000 de lei producție marfă cu 53,7 lei față de prevederile din cincinal. Reducerea cheltuielilor materiale, prin micșorarea consumurilor specifice, a consumului de metal și chimicale, creșterea coeficientului de utilizare a instalațiilor și utilajelor și folosirea mai completă a timpului de muncă — concomitent cu întărirea disciplinei în producție — sînt cîteva din sarcinile care vor trebui să stea în atenția permanentă a tuturor lucrătorilor din unitățile petroliere.Măsurile luate pînă în prezent și cele preconizate pentru perioada imediat următoare ne îndreptățesc să afirmăm că planul pe anul în curs și angajamentele asumate, în cadrul amplei întreceri pe tară între organizațiile județene de partid, între institutele de cercetări și proiectare, vor fi îndeplinite cu n succes de fiecare colectiv de între- H prindere și institut din industria pe- trolieră. Muncitorii, inginerii și teh- I nicienii noștri nu-și vor precupeți 1 eforturile pentru a-și aduce o con- I tribuție sporită Ia înfăptuirea preve- [ derilor Directivelor Congresului al I IX-lea al partidului, la creșterea pu- ț terii economice șl înflorirea patriei | noastre socialiste. I

. de piesa montate într-un timp re
cord pentru ca, apoi, cu ajutorul 
acestui braț de fier, să urce pe 
platforme de asamblare primele 
piese ale turbinei.

Inginerul Valeriu Perșinaru « 
bucureștean: are 33 de ani, doi 
copii, dar s-a stabilit pe șantier. 
Acasă, în Capitală, e doar în vizi
tă. Ducra într-o vreme la uzinele 
„Vulcan". Se nimerise tocmai în 
secția care executa utilaje pentru 
hidrocentrala de pe Argeș. Cînd 
totul a fost gata, muncitorii de la 
„Vulcan" au asamblat piesa în 
mijlocul halei. „Era vorba de blin
dajul puțului forțat — își amin
tește inginerul. Arăta — cel puțin 
așa mi-a părut atunci — ca un 
vapor. M-U’ cuprins pe loc o dorin
ță nebună să merg, eu, să montez 
aceste utilaje". Și a plecat. Iar de 
la Argeș a ajuns la Porțile de 
Fier. Un drum firesc — și cine 
nu-l înțelege, înseamnă că nu gustă 
din cupa de cristal a bucuriei ope
rei împlinite.

Maistrul Teofil Drăghici (pe ce
lelalte șantiere a. montat vane și 
diverse porți metalice) — altă spe
cialitate. A sosit pe șantier cînd 
pe malul Dunării nu era încă ni
mic și prima lui lucrare de mon
taj a fost cea a unei barăci „cu 
încălzire centrală" (adică o sobă, 
improvizată dintr-un butoi metalic 
vechi).

— Veniți să vă arăt casa vanei 
— m-a invitat el. Curînd locul va 
fi inundat cu apă și hu va mai 
vedea nimeni nimic.

Am pătruns printr-un tunel larg 
de beton, la o cotă sub albia Du
nării. încăperea era goală și la 
capătul ei peretele puțin jilav se 
deschidea într-o armură metalică.

— Ce liniște !
— Si atunci cînd va funcționa, 

va fi liniște. Apa va trece fără să 
clipocească, împingînd de sub al
bia ecluzei calele vapoarelor.

Sentimentul duratei, al fixării 
definitive în timp și spațiu, este 
propriu constructorilor. Hidrocen
trala cu zidurile ei de beton — o 
construcție eternă. Montorii prind 
piesele în șuruburi din oțelul cel 
mai dw; unele părți metalice sînt 
sudate, închise pentru vecie. Sigu
ranța pe care ți-o dă ideea lucru
lui definitiv urcă pe treapta cea 
mai înaltă sentimentul răspunderii.

...Am plecat pe înserat la ora 
cînd se aprindeau luminile șantie
rului. Pașii mă purtau prin albia 
de beton a ecluzei. In dreptul cen
tralei am trecut pe sub poarta cea 
mai mare a „Porților de Fier". A- 
proape o mie de tone oțel — cea 
mai mare poartă de ecluză din 
lume. O operă arhitectonică cu fi
ligrane și nervuri. Am lovit în ea 
cu o monedă. A vibrat ușor pînă 
sus cu un sunet foarte înalt, abia 
perceptibil. O vibrație sonoră pe o 
lungime de undă cosmică. Poarta 
aceea impresiona ca într-o poveste 
cu giganți. M-am gîndit din nou 
la oamenii în combinezoane albas
tre cu fulgere roșii deasupra ini
milor.

I-am văzut cu ochii minții în 
momentul cînd cele două macarale 
vor ridica rotorul generatorului 
cîntărind 650 de tone — pentru a-l 
așeza într-un veritabil puț de oțel 
căptușit cu o rețea de bobine. Apoi 
va fi așezat capacul, se vor deschi
de vanele și apa va năvăli spre 
turbină. Primul val va împinge cu 
umărul prima paletă, următorul — 
următoarea, și apoi tot așa—

Nu este departe ziua aceea.
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serii) :

că uneori, se direct la faza ocolindu-se firește, numai o anumită ex-

Convorbire cu dr. ing. Petru VLAD, 
directorul Institutului de cercetări miniere

- 9—
20,30. 

18.
FLA-

DOI- 
GRI- 
FLO- 
19,30. 
FLO-

OPȚIUNEA
DE CULTURA

(Urmare din pag. I)

ra

de Florian POTRA

voci care caută se pronunțe asu- fenomene demne oameni adevărați, se rezumă la a seîn care zbo- omului spre să pălească ,» în

mine- aceas- combi- vechea

ele nu pot fi găsite în Dar într-un fel sau al- noastre bucureștene se din aceste drumuri.

unorcare modăprimul război sexul, violența,

a- de e- în

la cercuri

evidentă teme și au mai în anii

RĂSPUNS MAI PROMPT

în impetuoasa ei dezvoltare, industria noastră pretinde an de an cantități tot mai mari de materii prime de origine minerală : metalice si nemetalice, feroase si neferoase. Aceasta presupune o continuă lărgire a cercetărilor legate de prospectarea șl explorarea zăcămintelor miniere, în legătură cu aceasta, am inițiat convorbirea care urmează :
— Ce contribuție poate a- 

duce cercetarea științifică 
la lărgirea bazei de mate
rii prime minerale a tării 
noastre și la organizarea u- 
nei valo ificări mai rațio
nale a resurselor de care 
dispunem ?— în cursul anului trecut. în cadrul secției noastre de cercetări economice și de organizare a producției a fost elaborat un studiu amănunțit asupra organizării activității de prospectare și explorare în zona Carpaților orientali. S-a recurs, cu acest prilej, pentru prima dată la noi în țară, la metode matematice, încercîndu-se aplicarea procedeelor cercetării operaționale în industria minieră. Cercetătorii au ținut seama, firește și de observațiile de pe teren, de frecventa apariției minera- Iizațiilor. de indicații de . suprafață, de un vast ma- , terial statistic. Ca urmare, , s-a conturat posibilitatea prezentei unor cîmpuri mineralizate, în locuri unde , înainte existau doar „pete albe". Conturînd un program concret de intensificare a cercetării, studiul poate înlesni punerea în evidență a unor noi rezerve.Prin Intensificarea prospectării și explorării se poate ajunge la o creștere efectivă, cantitativă, a rezervelor de ren. Cred că, în tă privință, trebuie nată cu hotărîre concepție a cercetării geologice „din aproape. în a- proape". cu abordarea unor prospecțiuni de mare amploare, cu lucrări și foraje structurale. în cadrul unei viziuni geologice largi.Pe de altă parte, o creștere cantitativă considerabilă a materiei prime minerale disponibile, poate fi asigurată prin perfecționarea tehnologiei de exploatare și preparare a minereurilor. Planurile de cercetare ale institutului nostru sînt axate îndeosebi pe această latură a problemei. Stabilirea de noi tehnologii de valorificare, adecvate caracteristicilor fiecărui minereu, este de natură să

ducă nu numai la creșterea bazei de materii prime, ci și la valorificarea acestora la un nivel superior. Astfel. în cadrul ICEMIN au fost încheiate recent, în faza industrială, cercetările privind noua tehnologie de flotare selectiv-colectivă a unor minereuri complexe cunoscute. Prin aplicarea ei. se urmărește obținerea din minereu a maximului posibil de plumb. cuoru, zinc, metale conexe. Efectul economic al noii tehnologii este evident, echiva- lînd cu sporirea extracției, paralel cu reducerea prețului de cost. Se impune aplicarea acestei metode în cît mai multe regiuni miniere și Ia cît mai multe tipuri de minereu.De asemenea, un obiectiv al cercetării trebuie să fie dezvoltarea unor tehnologii care să aibă drept urmare ca zăcăminte cu rezerve actualmente nein- dustrializabile să poată prezenta interes economic. Trebuie să menționăm, la acest capitol, că unele soluții tehnologice favorabile nu au fost puse în aplicare decît cu întîrziere.Cred că întîrzierile în punerea în valoare a unor cercetări efectuate vor putea fi lichidate prin recenta hotărîre de a se alcătui, încă din anul în curs, atît pe linie de stat, cît și departamental un plan de valorificare a cercetărilor.
— Ce măsuri ar putea 

contribui, după părerea du., 
la facilitarea acestor ac
țiuni ?— Transpunerea industrială a cercetărilor efectuate poate fi ușurată șî accelerată prin înființarea, în cadrul întreprinderilor miniere, pe seama fondurilor de tehnică nouă, a u- nor sectoare experimentale, în acest sens, este deosebit de edificatoare experiența de la I.M. Moldova Nouă. Punînd în aplicare rezultatele cercetărilor, acest sector funcționează sub conducerea tehnico-științifică a institutului. Sarcina lui este de a organiza, în întreaga perioadă experimentală și instructajul personalului tehnic si ingineresc, al muncitorilor, delegați de întreprindere în sectorul respectiv, asupra noii metode de lucru, urmînd ca

aceștia să contribuie apoi la extinderea ei în întreprindere. Trebuie menționat că eforturile se răscumpără chiar de la început, pe seama productivității sporite care, în cazul arătat este cam de 3 ori mai mare. Astfel, înființarea unor sectoare experimentale nu numai că asigură aplicarea mai devreme a rezultatelor cercetării, ci și contribuie la precizarea din timp și în mod real a eficienței economice a metodei respective. Ele se justifică și prin dubla cointeresare : a institutului în valorificarea cercetării, a întreprinderii în realizarea unui plus de producție neplanificat. Recent am încheiat convenții de organizare a unor asemenea sectoare experimentale cu I.M. Suceava și I.M. Bălan. Avînd sprijinul ministerului, această formă de activitate va putea fi generalizată.De asemenea, se impune crearea la diferitele întreprinderi miniere de standuri și zone de experimentare pentru lucrări de susținere, dată fiind marea însemnătate ce se acordă astăzi înlocuirii materialului lemnos. S-au și elaborat diferite metode — betonul pompat, torcredul, diverse tipuri de susțineri metalice etc, a căror aplicare ar putea fi generalizată. în a- ceastă privință, un instrument util sînt contractele încheiate între institut si întreprinderi.O rezervă importantă reprezintă și accelerarea cercetărilor, renunțîndu-se, în anumite cazuri la unele faze „tradiționale", deși, în această privință, întîmpi- năm încă rezistentă din partea unor cercetători, în special a celor care nu au lucrat în producție. Consider, astfel, poate trece Industrială, faze pilot, dacă existăperiență sau o indică intuiția bazată pe o îndelungată experiență a unui specialist reputat. în acest fel, s-ar putea proceda, de pildă, la Notațiile existente, în cazurile cînd intervine prelucrarea unui nou sort de minereu sau din altă zonă a minei. La proiectele prl-

vind valorificarea de zăcăminte noi sau realizarea de noi uzine, nu ne putem permite, desigur, să renunțăm la unele faze ale cercetării, dar am putea alege între fazele pilot sau semiindus- trială, rezumîndu-ne la una dintre ele.De o deosebită utilitate, în anumite probleme de cercetare de însemnătate majoră pentru economia națională, dar care privesc mai multe institute și mai multi beneficiari, cred că ar fi organizarea unor nuclee coordonatoare. O a- semenea problemă este, de pildă, valorificarea complexă a piritei. în care sînt interesate, în aceeași măsură. ICEMIN. ICEM, ICECHIM. cît și o serie de întreprinderi metalurgice. Nucleul coordonator. în strîns contact cu C.N.C.S.-ul ar putea contribui la organizarea unor acțiuni de cercetare și valorificare interdependente, în consecință mult mai rapide și mai eficiente.
— Cum vedeți colabora

rea cu celelalte unități 
Științifice și de producție 
care activează In domeniul 
geologiei ?— în ceea ce privește colaborarea cu Comitetul Geologic, consider că ea nu trebuie rezumată la ceea ce s-a făcut pînă în prezent, ci extinsă în mod deosebit la sfera valorificării în timp cît mai scurt a substanțelor utile descoperite. Se cere, în acest sens, o discuție la nivel de conducere între ambele instituții, privind zonele noi. rezervele care prezintă interes geologic, măsurile de luat etc. Experiența demonstrează că multe probleme importante pot fi rezolvate operativ printr-o discuție directă.Realizarea unor contacte strînse cu întreprinderile miniere ne permite să cunoaștem mai bine necesitățile lor. și cele de moment si cele de perspectivă, ceea ce este de natură să contribuie la apropierea cercetării de producție.Vreau să subliniez cu a- cest prilej că se observă astăzi, în întreprinderile miniere, statornicirea, unul climat tot mai favorabil strîngerii legăturilor cu cercetarea. Politica partidului de încurajare a cercetării. de legare a ei de necesitățile producției, a început să determine o schimbare de mentalitate în întreprinderi, apeluri tot mai frecvente la cercetare, iar rezultatele nu vor întârzia să se arate.

Convorbire realizată de 
Gheorghe BARBU

9 Opera Română : Don Carlo» — 
19,30.
® Teatrul de Operetă : Singe 
vienez — 19,30.
9 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Heldel- 
bergul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Topaze — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fără simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Meteorul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Sfîrșitul 
pămîntulul — 20.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) i Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Femei singure — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul Giulești : Martorii se 
suprimă — 19,30.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Doamna de Ia Maxim — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Ca- 
raglale' : Don Quijote — 19,30.
© Teatrul ,,C. Tănase" (sala Sa
voy) : Ca la Tănase — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 
176) : Mexlco-Melody — 19,30.

u sMstrucției

Bineînțeles, aceste opțiuni nu au fost formulate răspicat, după cum— firește —„stare pură", tul. teatrele află pe unul ______ ___Care e cel mal bun dintre ele ? Nu știu. Ce știu, e că mișcarea artistică nu suportă uniformitatea, că trebuie să evităm nivelarea repertoriului. Ce știu, e că mișcarea noas- ,tră artistică nu trebuie să fie covîr- șită cînd de valul pieselor istorice, cînd de autoritatea vie sau defunctă a clasicilor, cînd de rîsul facil al farselor mediocre, cînd de mulțimea pieselor provenite de aiurea, străine nouă, culturii noastre, spiritualității noastre. Ce știu ,e că în fiecare stagiune trebuie să oferim publicului posibilitatea de a se întîlni în montări și viziuni diverse cu titlurile celebre ale dramaturgiei universale, dar în primul rînd cu piesele noi, inspirate din realitățile noastre, cu lucrări contemporane, venite din toate cele patru puncte cardinale, selecționate riguros, după criteriul valorii lor educative și artistice, că trebuie să ținem o dreaptă cumpănă între exigente deosebite, avînd în permanentă în față idealul nostru artistic.Desigur, varietate nu înseamnă lipsă de discernământ. Există un ax ferm, garantîndu-ne echilibrul înțelept al repertoriului — și anume substanța de idei, marile adevăruri pe care le avem de comunicat publicului de astăzi. Adevăruri spre care a tins și tinde dramaturgia autentică, adevăruri pe care teatrul le descoperă în primul rînd în viața însăși. De aceea cred că nici un scriitor investit cu harul de a rosti un asemenea mesaj — începînd cu nenea Ian- cu al nostru, cu I. L. Caragiale. și terminînd cu tînărul al cărui nume nu-1 cunosc, dar despre care am aflat că e pe cale să sfîrșească zilele a- cestea o capodoperă — nu poate să absenteze de pe afișele teatrelor noastre dacă, bineînțeles, creația sa răspunde rigorilor artei autentice, artei care-și propune să-1 îmbogățească sufletește pe spectator. Ce mai știu, e că trebuie să se dea spectatorului posibilitatea să aleagă între opere si stiluri diverse, evitîndu-se sub acest raport exclusivismele atît de păgubitoare.Fiindcă paradoxul face ca; paralel cu ascensiunea unui număr însemnat de ansambluri în Capitală, paralel cu diferențierea lor, paralel cu distincta conturare a profilului lor, să existe— probabil din pricina neconlucrării directorilor de teatre — o anume monocromie a repertoriului. Trebuie să reflectăm la toate aceste probleme. consultîndu-ne între noi. dar si cu publicul, astfel încît scena să reziste In emulația cu celelalte forme de artă, să-și împlinească chemarea, să-și mențină, să-și extindă audiența.

11,00 — Limba rusă — lecția a 39-a (reluare). 11,30 — Limba spaniolă — 
leeția a 40-a. 12,00 — închiderea emisiunii de dimineață. 17,30 — Telex TV. 
17,35 — Actualitatea în agricultură. 17,50 — Actualitatea în industrie. Șantier 
1969. 18,05 — Limba spaniolă — lecția a 40-a (reluare). 18,30 — La porțile 
cunoașterii — emisiune pentru tineret. • Zîmbițl, vă rog ! (IV). Inițiere în 
arta fotografică. 9 Echilibru pe 5 mm (IV). Inițiere în patinaj. 19.00 — 
Telejurnalul de seară. 19,40 — In direct : Transmisiune de la Institutul 
Meteorologic București. Emisiune realizată de Aristide Buhoiu. 20,00 — 
Teleglob — emisiune de călătorii geografice. Chile. Film realizat de Eugen 
Pop șl Ovldiu Drugă. 20,20 — Desene animate. 20,30 — Reflector. 20,45 — 
Film artistic : „De doi bani speranță". 22,15 — Studioul muzical. „Istoria 
Instrumentelor muzicale". 22,45 — Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea 
emisiunii.

Intr-o epocă rul semeț al stele a făcut cinematograful ca „minune* tehnică a secolului și care, sora mezină, televiziunea, îi fură cu nesaț uneltele și meseria — arta filmului își păstrează aproape intacte fascinația, puterea de a interveni în viața societății. Modurile de manifestare ale acestei arte sînt extrem de variate, iar acțiunea ei se manifestă pe un front de lucru foarte larg. S-a observat, de pildă, cum filmul a înlocuit cu succes lecturile de ro- mane-foileton, „plăcute", „trandafirii" sau „palpitante", din secolul trecut, pentru că producătorii — mai ales cei de la Hollywood — în „goana lor după aur", s-au grăbit să găsească și să răspundă punctelor slabe ale psihologiei publicului. în cinematografia occidentală contemporană este reluarea motive fost la de după mondial : groaza. Ecranele unei părți a lumii sînt invadate, în- tr-adevăr, de pelicule în care nudurile, tehnica obsedantă a crimei, scenele de îngrozire prin cele mai nemaipomenite (și gratuite) mijloace sînt tratate în tot felul de sosuri. S-a mai observat, în acest sens, cum, în cinematograf, viciul devine „otravă prin procură", otravă la preț ieftin, accesibilă, „marfă interzisă" care alimentează sadismul imaginației. în același timp, însă, filmul occidental oferă exemple de cineaști care luptă pentru demnitatea artei lor, care știu să facă deosebire între sexualitatea deșănțată și educația sentimentelor, între violența dezumanizantă și analiza

unor fenomene sociale și psihologice. Contribuția u- nor autori ca Antonioni, Bergman, Truffaut, Fellini, Kramer sau Kubrik are darul și forța de a scoate cinematograful occidental de sub acuzația de a fi, în bloc, un factor de corupție și alienare.Relativ scurta istorie a filmului indică, în toate perioadele ei de evoluție, a- pariția marilor teme sociale, luarea de poziții în dezbaterea unor manifestări caracteristice în societatea contemporană, indicarea unor simptome nocive și combaterea lor. Rămîn exemplare, în această privință, operele lui Griffith, Chaplin, Dreyer, Eisenstein, Clair, Renoir, Welles și — mai recent — ale neorealismului italian. Astăzi, asemenea capodopere sînt mai greu de întâlnit, în schimb se pot întrevedea limpede semnele unei orientări salutare.Devine tot mai evident faptul că sexualitatea, violența, oroarea, aventura e- vazionistă au obosit publicul și chiar pe producători. Spectatorul devine tot mai circumspect în fața „a- măgirii" prin film sau a „manipulării" abuzive a datelor realității. Se face simțită, din nou, nevoia de a- devăr, de interpretare echilibrată a realității. Firește, aceste tendințe și simptome se vădesc în multiple nuanțe, îmbracă forme diverse, ceea ce nu le diminuează însă valoarea. Un bun prilej de constatare și verificare a fenomenului l-a constituit, pentru mine, Tîrgul de film de la Brno (Filmforum).în filmul american, de pildă, și nu numai în cel „independent", adică la Hollywood chiar, recîști- gă teren filonul unei producții mai puțin facile, mai

• Lacul lebedelor ! PATRIA —
10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Becket : FESTIVAL — 9,30 ; 
13 ; 16,45 ; 20, MODERN — 10 ; 
13 ; 16,30 ; 20.
A Uu delict aproape perfect t 
REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, BUCUREȘTI —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ;
21.
• Astă-seară mă distrez: FE
ROVIAR — 8,45—15,30 în conti
nuare ; 18 ; 20,30, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; ; 20,45,
EXCELSIOR — 9 ; ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Drumul spre Saturn ; Sfîrșitul
Saturnului : CAPITOL — 9—16,15 
în continuare ; 19,45, SALA PA
LATULUI —-----  ' ’ ' ‘ ’
lete — 2 700),
• Aventura :
11 ; 13,30.
• Noaptea :
18.30 ; 21.
e Acuzatul :
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 Bătălia pentru apa grea : CI

NEMATECA (bilete la casă) —
10 ; 12,30.
9 Praful de pe creier: CINE
MATECA (bilete la casă) — 16.
9 Moartea lui 3oe Indianul : 
VICTORIA — » ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21.
9 Program de filme documen
tare în premieră : TIMPURI NOI 
— 9—21 în continuare.
9 Aventurile lui Tom Sawyer și 
Moartea lui Joe Indianul : 
NA — 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30, 
VIȚA — 10 ; 13 ; 16 ; 19,30, 
REASCA — 9 ; 12,30 ; 16
9 Program pentru copil : 
REASCA — 9.
9 Lustragiul : LUMINA -
16.30 în continuare ; 18,45
• Hombre : UNION — 15,
20.30, BUZEȘTI — 15,30 ;
9 Tandrețe : BUZEȘTI —
9 Sfintei la plndă : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 ; 20.
9 Columna (ambele serii) : DA
CIA — 8,45—20 în continuare, 
GIULEȘTI — 15,30 ; 19,30, POPU
LAR — 15,30 ; 19.
9 Made in Italy t BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 Heroina : UNIREA — 15,30 ;
20.30.
9 Un bărbat fi o femeie : UNI
REA — 18.
9 Marianna, agentul 0555 : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
9 Spartacus : LIRA — 15,30 ; 19.
9 Căderea Imperiului Roman : 
COTROCENI — 15,30 ; 10.
« Ziua în care vin peștii : VOL
GA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
e întoarcerea vrăjitorului : VII
TORUL — 18.
• Căutătorii de aur din Arkan
sas : VIITORUL — 15,30 ; 20,30.
9 Vară fierbinte : GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
e Viva Maria : AURORA — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 Judoka, agent secret: MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, PROGRESUL —
15.30 ; 20,30.
O Zosia : PROGRESUL — 18-
e Prințesa : MOȘILOR — 15,30 î
18 ; 20,30.
O Orașul magic : MUNCA — 16 ; 
20.
• Eu te-am iubit i MUNCA — 
18.
« Profesioniști! : TOMIS
15.45 în continuare ; 13,15 
e Bela : FLACĂRA — '
9 Planeta maimuțelor : 
CĂRA — 15,30 ; 20,30.
9 Vera Cruz : ARTA — 
în continuare ; 18 ; 20,15.
e Suflete tari (ambele 
VITAN — 15,30 ; 19.

18,30 (seria de bi-

CENTRAL — 8,30 ;

Redeschîzîndu-șî porțile. Teatrul Giulești dispune acum de o sală splendidă, indiscutabil cea mai spațioasă și mai elegantă clădire de teatru dramatic din Capitală. Publicul premierei inaugurale a admirat bunul gust al interioarelor, luminile plăcut filtrate, mobilierul luxos și comod, iar oamenii de teatru au putut aprecia posibilitățile pe care le oferă scena vastă, o adevărată uzină bine utilată, ce funcționa în culise.Mărturisesc însă că, în mijlocul justificatei atmosfere festive, în mine stăruiau mai puternic impresiile unei repetiții generale la care asistasem cu vreo două sau trei săptămîni în urmă. Sub lumina albă a zilei, pereții păreau reci și cenușii, covoarele nu erau încă așternute la intrare, se făcea curățenie și prin colțuri se mai vedeau mormanele de moloz. Mișunau zidari în salopete stropite cu var și pe scenă se repeta un text inspirat de cel mai frumos mit românesc al construcției. In hol stăteau strînse fanteziile în lemn ale lui Gheorghe Apostu — care aveau să fie aranjate apoi în cadrul unei expoziții prezentate seară de seară publicului — și cum le vedeam acolo, înghesuite ca la sfat, aveam impresia că pătrund printr-o poartă țărănească de lemn, că umblu printre stilpii și grinzile unei case țărănești, iar acea casă era plină cu păpuși fantastice, în genul celor zămislite de creatorii teatrului folcloric, încît mă așteptam ca spiralele lui Apostu să se însuflețească dintr-o clipă în- tr-alta și să înceapă a juca brezaia sau căluțul.Mi s-a părut mie, orî în dimineața aceea actorii au jucat mai bine decît la premieră ?Geniul popular este măreț și dezarmant prin simplitatea lui, iar Lucian Blaga a reușit în al său „Meșter Manole", la granița dintre dramaturgie și poem filozofic, să facă să trăiască această simplitate. Nici lustru, nici poză, nici retorică, nici zorzoane. Piesa preia înțelepciunea venită de demult a baladei, foarte umană și de aceea plină de dramatism. Regăsim aci întrebări tulburătoare. Nu cere orice creație sacrificii dureroase, nu trebuie să renunți la o parte din tine spre a o zidi în lucrările mîinii și ale spiritului ? Dar nu este, în același timp, o cruzime să ucizi dragostea și tinerețea, nu e aceasta un preț nepermis plătit orgoliului, gloriei trecătoare 1 Destinul Meșterului Manole e de a fi jertfit totul pentru împlinirea operei sale, de a fi dăruit totul, pierzîndu-și pentru totdeauna fericirea. Chinuit de remușcări, dezamăgit de trufia lui Vodă și a boierilor, el se aruncă din vîrful clopotniței și moare.în concepția lui Blaga, aceasta e însăși condiția tragică a artistului, osîndit în lumea temporală să ajungă numai prin suferință la culmile creației. Aci, scriitorul introduce o teză fatalistă, îndepărtîndu-se de semnificațiile originare ale legendei. La fel de străină cîntărețului anonim este intervenția unor forțe enigmatice „de dincolo" (reprezentate în piesă prin călugărul Bogumil și prin Găman, un fel de duh al pămîntulul) care cer o viață de om la temelia mînăstirii.După cum se știe, în dramaturgia lui Blaga se întîlnesc două filoane opuse unul altuia, și pe care autorul a încercat în zadar să le împere- cheze : pe de o parte tezele și accentele mistice ale filozofului agnostic, pe de alta integrarea spontană în natură, înțelegerea sentimentelor omenești și a proceselor vieții ca expresie a unei realități firești — așa cum apare ea, sinceră, nesofisticată, în folclorul românesc. De aici, un conflict sui-generis existent în însăși substanța pieselor sale, dîndu-le un caracter puternic contradictoriu și adesea nebulos. Pe cît de reală este admirația noastră pentru talentul poetic al lui Blaga, pe atît de categoric străine ne rămîn „ortodoxismul" său ideologic, mistica misterului, iraționalismul. Reprezentarea teatrului lui Blaga ar trebui însoțită de o temeinică analiză critică marxist-leninistă a textelor, cu virtuțile și limitele lor, ceea ce presupune cercetarea științifică, perfect obiectivă și plină de discernămînt, a rădăcinilor și implicați-

ilor gîndirii scriitorului, integrarea eî în epocă, în contextul istoric care a generat-o. Din păcate, multe din articolele apărute în presă pe marginea dramaturgiei lui Blaga se rezumă la o apologie nediferențiată, vădind un contact superficial cu a- ceastă operă atît de adînc marcată de contraste. Merită salutat efortul unor regizori talentați de a aduce în circuitul vieții teatrale unele din piesele lui Lucian Blaga, considerate pînă în prezent nescenice și rareori jucate în timpul vieții autorului. Nimic mai firesc, totodată, decît ca interpreții de azi să-și manifeste punctul de vedere selectiv, oprin-
MEȘTERUL MANOLE“

de Lucian Blaga 
la Teatrul Giulești

du-se asupra acelor lucrări care nu și-au pierdut valabilitatea din pricina viziunii mistice sau a speculațiilor freudiene ; și nimic mai firesc, iarăși, decît ca spectacolele actuale să poarte amprenta unor concepții regizorale corespunzătoare vremii noastre. Iată de ce mi se pare cu totul bizar și nefondat să i se reproșeze lui Dinu Cernescu (mă refer la cronica din „România literară") tocmai poziția sa lucidă în montarea „Meșterului Manole", faptul că n-a abandonat instrumentele rațiunii, că i-a dat eroului titular noblețea unui arhitect, a unui filozof renascentist. E de . la sine înțeles că regizorul și Teatrul Giulești, punînd în scenă a- ceastă piesă, au avut în vedere sîm- burele ei rațional, umanist, iar hu „fiorul înspăimîntat al veșnicei în- frîngeri", într-o lume unde „întrebările sînt inutile, răspunsurile de negăsit" și unde asupra omului ar apăsa în chip straniu „neputința de a birui fiara ascunsă în magma pămîn- tului".în spectacolul lui Dinu Cernescu accentul cade asupra dramei de conștiință, misterele se estompează (deși nu deplin), lăsînd loc unui simbol impresionant al năzuinței omenești spre înălțimi. Manole și meșterii săi se identifică cu construcția, îi dau suflet din sufletul lor, o durează întru afirmarea și înnobilarea vieții, și simți că ar fi în stare, cum glăsuiește legenda, să facă și alta „mult mai luminoasă / și mult mal frumoasă". Lucru foarte important, ei nu sînt scoși din istorie și plasați într-o sferă atemporală, ci apar în mod vădit ca precursori-țărani ai unui neam care își afirma virtuțile și talentele înfruntînd cu jertfe de sînge vicisitudinile vremurilor neprielnice. De- săvîrșind minunea arhitectonică pe care au început-o, ei urcă — oricît de greu ar fi fost tributul — o treaptă în ordinea valorilor. Ceea ce scriu corespunde aproape literal tratării vizuale a acțiunii — și această modalitate de traducere directă a metaforei mi s-a părut, în cazul de față, deplin justificată, în spiritul simplității folclorice de care vorbeam mai sus. Avantajat de deschiderea largă a noii scene de la Giulești, decorul Sandei Mușatescu stă impunător, monumental : Ia lumina blîndă a luminărilor, nl se înfățișează mai» întîi sub dimensiunea sa orizontală, .ca o încăpere unde Manole veghează printre unelte și planuri, zbuciumîndu-se în „tinda înfăptuirii". Descoperim apoi schelăriile îndreptate temerar către turle ce n-au fost încă atinse. Iar după ce, în finalul actului III, construcția fiind încheiată, decorul întreg este ridicat în fața noastră, cu un gest demiurgic, pînă nu-i mai vedem decît fundamentele sprijinite parcă în azur, imaginea sa covîrșitoare continuă să domine scena, ca un martor tangibil și nepieritor al confruntării lui Manole cu lumea derizorie a curții voievodale.

S-a observat că în „Meșterul Manole" invenția regizorală e mai puțin frapantă decît în alte montări ale lui Dinu Cernescu. în austeritatea voită a spectacolului e însă fructificată preocuparea constantă a regizorului pentru șlefuirea limbajului specific teatral, pentru cristalizarea expresiei scenice într-o unitate plastică și auditivă. Cei „nouă meșteri mari, calfe și zidari" sînt parcă încrustați printre bîrnele, scările și planșeurile schelei, prezența lor se aseamănă oarecum cu a unor păsări gata să-și ia zborul, sau — dacă nu e prea hazardată comparația mea — cu a notelor așezate asimetric pe un portativ, legate prin fire nevăzute și alcătuind laolaltă o armonie sensibilă. Mișcarea domoală, unduitoare, compune și recompune desenul dinamic al trudei, al așteptării, al însingurărilor și al contopirilor într-o frăție de gînduri, de temeri și de voințe, vocile își răspund una alteia într-o succesiune de timbre și tonuri studiate, pentru a da cuvintelor rostogolite în spațiu tainice vibrații și grave înțelesuri. Muzica (datorată compozitorului Ștefan Zorzor) aparține și ea organic, funcțional, universului piesei, nu e un comentariu din afară, sunetul vina din însăși existența oamenilor șl a obiectelor, ca în acel monolog dramatic al lui Manole pe fondul sonor al loviturilor de ciocan, ritmice, obstinate, neîndurător de metodic concentrate spre ținta zămislirii.Și pentru că imaginea de ansamblu e hotărîtoare în acest spectacol, un rol esențial a revenit celor nouă zidari. Noțiunea de „roluri mici" sau „secundare" și cu atît mai mult aceea de „figurație" ni s-ar părea aci cu totul nepotrivite. Meșterii umplu și animă scena, visul lui Manole se reverberează în ei și prin ei. Remarcabil, Colea Răutu (al șaselea zidar) a adus o trăire matură, punînd autoritar accente multora din scenele-cheie. mi-a rămas încrîncenarea juvenilă, toarsă in sine; Emil Hoss? cu o puritate cutremurată de între *i; Vasile Ichim prin expresia de^p.uâsă reculegere, fiind poate cel mai stă- pînit de credință, dar de aceea șl cel mai înfricoșat dintre meșteri; Al. Azolței, dimpotrivă, printr-o dramatică nesupunere ; Dan Tufaru a avut candoare și spontaneitate. Ion Vîlcu o taciturnă mîhnire, Sabin Făgără- șanu un duh al neliniștii, Ion Pascu o dreaptă și fermă prezentă....Și „cu Manole zece". Un gînditor de formație umanistă, unind patima cercetării lucrurilor cu dorul de a clădi, un răzvrătit contra piedicilor și împotrivirilor, așa l-a vrut regizorul și așa ni l-a înfățișat Silviu Stăn- culescu ; dincolo de farmecul și? căldura care-i sînt proprii, act/? făcut, după părerea mea, o r ziție solidă, deși nu lipsită (îtai, în primele două acte) de o anii'ne monotonie, accentuată de jocul său inhibat de la premieră.în mijlocul meșterilor șl al schelelor, Mariana Mihuț dă soției lui Manole o strălucire poetică, delicată, cuceritoare fără ostentație, ca lumina strecurată de lună. Convingătoare prin grație și feminitate, apariția Mi- rei are în același timp și într-adevăr simbolic, care confirmă din plin cestei excelente actrițe.Regia a redus, și pe tate, ponderea în spectacol a lui Bogumil și Găman (destul de șters interpretați, de altfel, de Iulian Necșu- lescu și respectiv Corado Negreanu), fără a putea să elimine cu totul unda mistică prezentă In text. Actul final are în piesă o tensiune scăzută, iar regizorul — cu toate că a concentrat textul — nu a găsit soluția de a evita liniaritatea descriptivă, senzația reunirii ocazionale a unei figurații numeroase, dar lipsite de funcție dramatică. Grupul boierilor în frunte cu Vodă (Sergiu Demetriad) contribuie prea puțin elocvent la deznodămin- tul pe care-1 punctează, în schimb, cu sobrietate, nelipsitul, omogenul cor al meșterilor zidari.
Andrei BALEANU

trăire matură, accente multoraCorrieliu Dumîtraș în amintire prin sfielnic înșine ; Emil Hoss?

ceva aerian E o creație resursele a-bună drep-

angajate din punct de vedere moral șl social. De pildă, în Vînătoarea, regizorul Arthur Penn face o abilă trecere de la tema violenței la analiza socială a cauzelor care o determină : luptînd pentru triumful adevărului și al omeniei, un șerif din Texas este

zonă locuită de milionari. El e singurul — în acest mediu uscat și sterp — care se bucură de darurile naturii, singurul care se uită cu seninătate la cer. Metaforic, filmul condamnă îndepărtarea de ceea ce e simplu și firesc, uman, cu un fior liric, oarecum ine-

Inițiativa de a cuprinde în același film personalități actoricești ca Jean Gabin și Fernandel nu e folosită doar publicitar ; în Vîrstă ingrată, film al francezului Gilles Grandier, cei doi artiști dau un plus de cunoaștere a mentalității micii burghezii franceze, a

acestora, uneori să pra unor de atenție, dar limbajul folosit e fie dilatat în simboluri ce-și pierd eficacitatea prin exces, fie învăluit în pînzele unui intelectualism ermetizat, ceea ce limitează comunicarea

înfrînt de magnatul localității și de „mafia" acestuia. Amatorii de scene aspre, de încăierări crîncene ar avea satisfacții ; important e, însă, că privirea le e îndreptată spre o boală socială gravă, a cărei cauză culminează prin umilirea, prin mortificarea a însuși reprezentantului legii. In altă ordine de idei, „alienarea", dezumanizarea marii burghezii poate să prindă contur și printr-o povestire alegorică : înotătorul de Stanley Kramer, cu Burt Lancaster în rolul principal. Un bărbat își propune ciudatul itinerar de a ajunge acasă inotînd în apa cristalină a piscinelor ce se țin lanț, într-o

dit pentru estetica^ holly- woodiană. Chiar și în privința triunghiului, viziunea e modificată, sentimentele și psihologiile sînt cercetate cu răspundere, cum e cazul filmului Interlude, unde destrămarea unei familii și crearea alteia, noi, dobîn- desc accente grave, gesturile decisive — multă profunzime. iar mai

relațiilor de familie, deși menținute la nivelul pitorescului, al „contrastului de culoare" între parizieni și marsiliezi. Fiind vorba de filmul francez, nu se pot omite, desigur, lucrări ca Week-end, Gauloises albastre, Sărutări furate sau Goto, insula dragostei și voci ca ale lui Truffaut, Bo- rowczik sau ale emulilor

foarte restrînse de „rafinați" (și, poate, nici măcar la acestea). în Week-end, al lui Godard, de exemplu, încercarea de a surprinde aventura halucinantă a celor ce se hazardează să-și petreacă sfîrșitul de săptă- mînă în afara Parisului e interesantă pînă la punctul . în care totul alunecă, dincolo de absurdul cotidian, în arbitrar, într-un capriciu intelectualist erotico- sangvin.Elementul fantastic-halu- cinant e, în schimb, un bun pretext pentru Fellini — în filmul scheci Povestiri extraordinare — prin adaptarea liberă a unei povestiri a lui Edgar Allan Poe — de a trasa tabloul unei

lumi pe jumătate fabuloase, pe jumătate automatizate, a cineaștilor, denunțîndu-i precaritatea și golul mental.La aceste exemple se pot adăuga filme văzute de curînd pe ecranele noastre, de la Planeta maimuțelor la Ziua în care vin peștii, unde se abordează teme de acută importantă și actualitate. Toate împreună, și multe altele, greu de cuprins în spațiul unei singure „opinii", atestă preocuparea constantă a zonei celei mai vitale și conștiente uneori din cinematografia occidentală de a se propia tot mai mult problemele esențiale' ale pocii. Nu s-au realizat, anii din urmă, capodopere care să stea alături de cele „clasice". (Ceea ce nu înseamnă că nu s-au făcut filme excelente, dar puține au atins esența unor fenomene semnificative). Simp- tomele sînt însă evidente în ceea ce privește orientarea sau reorientarea pe un front din ce în ce mai larg a filmului occidental spre un orizont de demnitate u- mană și morală.Semnificativ. în planul mijloacelor de expresie ale cinematografului, e locul însemnat pe care-I cîștigă dialogul. Contrar ideii că filmul e. primordial, imagine (eventual ajutată de cu- vînt. dar cu zgîrcenie). în producțiile recente cuvîntul se afirmă ca instrument de comunicare. pereche cu imaginea vizuală. O dovadă în plus : considerația ce se acordă dialoghiștilor. al căror nume e înscris pe generic cu litere mari, fiind favorizați uneori chiar în raport cu scenariștii înșiși. Faptul e de luat în seamă, indicînd un spor de necesitate a realismului cinematografic. Fiindcă personajele de pe peliculă tind să

devlnă care nu _ _. ____  ________mișca șl a gesticula, dar și cuvîntă.De fapt, atît cineaștii cît și publicul — după o destul de îndelungată baie de gratuități și mofturi — simt organic chemarea adevărului, a vieții în film. Ei și-au dat seama că „pericolul cel mai pericol al cinematografului rezidă în posibilitatea de a minți" — cum scria cineva — adică de a amăgi și îmbolnăvi mințile și sufletele oamenilor. Ei sînt tot mai lucizi în ce privește necesitatea de a restrînge progresiv posibilitatea de „manipulare" a unui mijloc de comunicare de valoarea și eficacitatea filmului.Am asistat. în acest sens, la una din cele mai nete reacții la minciuna prin film, cu prilejul discuțiilor purtate la „zilele cinematografice din Cartagina", în Tunisia. Acolo, cineaștii, criticii, actorii prezenți au denunțat în unanimitate filmul marocan „A învinge pentru a trăi", unde un tî- năr dulgher de la tară se duce la oraș și devine peste noapte bogat și celebru, fără nici un raport cu realitatea socială, și nici măcar cu premisele scenariului. Tinerii din federația cine- cluburllor au notat filmul cu nota zero, subliniind caracterul său factice, provocator de false iluzii, derutant. demobilizator.Așa și este firesc : fiind o modă, filmul erotic și violent. filmul care nu spune nimic mintii și inimii, ci dimootrivă le ocolește șî caută să atîte doar instinctele cele mai elementare șî mai vulgare, filmul acesta e sortit să se vlăguiască. în timp, făcînd loc tot mai larg părții nobile, elevate, a omului : mintea gînditoa- re. spiritul creator.
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MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
AL REGATULUI MAROC, DR. AHMED LARAKI

La invitația ministrului afacerilor externe, Comeliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al regatului Maroc, dr. Ahmed-Laraki, va face o vizită oficială în Republica Socialistă România între 20—25 ianuarie a.c.
Angajamente pentru sporirea aportului științei

la dezvoltarea economiei naționale Cronica

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA

DIN BUCUREȘTI „BABEȘ-BOLYAI“-CLUJ

SPORT
ASTĂZI LA CLUJ

Atenția deosebită dactice și științifice calității și eficienței sens personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al C.C. al P.C.R., constituie un puternic stimulent pentru îmbunătățirea continuă a întregii noastre activități.Răspunzînd Chemării institutelor de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București, ne propunem ca în etapa viitoare să realizăm o serie de obiective principale printre care :— în colaborare tate, cu ministerelo vom realiza programarea matematică a producției de laminate de la combinatele siderurgice Hunedoara și Galați ; elaborarea unui brevet de invenție și a unui proces tehnologic de fabricație pe baza cercetărilor referitoare la studiul catalizatorilor pentru oxidehidro- genarea butanului și izoprenului ; realizarea pe bază de contract a metodologiei științifice pentru tipizarea și optimizarea exploatării catalizatorilor in instalațiile combinatului petrochimic Ploiești.— Vom contribui la introducerea în economie a unor metode fizice privind fizica nucleară, studiul solid, spectroscopia și descărcările în gaze.— Vom corela planurile de cercetare cu nnor laboratoare uzinale și vom îmbunătăți de colaborare sub aspectul eficienței și al termenelor 
de executare.— Vom termina în acest an cercetarea începută în zona inundabilă a Dunării din regiunea Porțile de Fier.— Vom realiza studiul regimului optim de irigare pentru îmbunătățirea culturilor de porumb hibrid, griu. 'asole, lucerna etc.— Avînd în vedere valoarea investigațiilor sociologice pentru activitatea practică, colectivul catedrei de sociologie își va concentra eforturile pentru desprinderea unor soluții care să permită : optimizarea procesului de recrutare și integrare profesională a forței de muncă organizarea științifică a producției și a muncii etc.

acordată problemelor muncii dini învățămîntul superior, ridicării acesteia, indicațiile date în acest

alecu și
muncii de cercetare științifică,institute științifice dc speciali- instituțiile centrale interesate,

corpuluitematica formele

încadrîndu-se în eforturile generale ale întregului nostru popor de a îndeplini și a depăși planul pe 1969, corpul profesoral de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj, în totalitatea sa, se angajează să ridice nivelul calitativ al întregului proces instructiv-educativ, să lege cît mai organic cercetarea științifică de problemele desăvîrșirii construcției socialismului, reali- zînd pînă la sfîrșitul anului lucrările prevăzute în planul de cercetare precum și altele, peste plan. A- mintim, printre acestea :— Observarea sateliților artificiali ai pămintului și folosirea lor în geodezie și geofizică (colaborare internațională cu institute din țările socialiste) ;— Cercetări de programare lineară și aplicații in economie ;— Epurarea apelor reziduale provenite pitarea acidului salicilic ;— Bilanțul hidrotermic și erozional al bazinul riului Șieu ;— Realizarea unei tehnologii noi în vederea obținerii la Uzinele sodice din Ocna Mureș a bicarbonatului de sodiu de calitate superioară (prin aplicarea metodelor ultrasonice) ;— Elaborarea unui dispozitiv ultrasonic pentru uscarea Ia rece a masei lemnoase (în colaborare cu Institutul de cercetări forestiere) ;— Cercetări mineralogice în domeniul sedimentar cu repercusiuni importante în industrie ;— înființarea pentru necesități didactice și de cercetare științifică a unui laborator psiho-pedagogic ;— Cercetări sociologice privind invățămîntul, conducerea întreprinderilor industriale și influența orașului asupra structurii și modului de viață al țărănimii.
INSTITUTUL

nelineară cnde la preci-solurilor din

DE CERCETĂRI

fi

TELECOMUNICAȚII
INSTITUTUL

DE GEOLOGIE

Șl GEOGRAFIE
Chemarea institutelor de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București a constituit un prilej de analiză aprofundată și pentru colectivele de cercetători din Institutul de geologie și geografie al Academiei.Cu această ocazie s-au prospectat posibilitățile prin care cercetarea efectuată în domeniul geologiei și geografiei, în cadrul planului tematic, poate să contribuie la mai buna cunoaștere a resurselor naturale și 

a potențialului forței de muncă, la valorificarea lor judicioasă, la sistematizarea așezărilor rurale și urbane. la utilizarea terenurilor agricole și la sistematizarea complexă a unor regiuni geografice.— Cercetătorii geologi își vor îndrepta atenția spre posibilitățile de valorificare a studiilor geologice întreprinse, în vederea utilizării lor în scopuri economice, lărgind baza de materii prime minerale.— Prin cercetări mineralogice experimentale de laborator, se va urmări cunoașterea în detaliu a mineralelor argiloase, stabilirea indicilor caracteristici și cei ai comportării termice a argilelor pentru utilizarea lor in industria ceramică.— Cercetătorii geografi își propun ca faza dc elaborare a hărților prevăzute în Atlasul geografic național (lucrare fundamentală care servește la dezvoltarea științei și culturii în patria noastră și este inclusă in planul de stat) să fie scurtată astfel incit din anul 1973 să se poată trece Ia tipărirea hărților.— Pe lingă efectuarea planului tematic propus inițial, pînă în 1970, se vor elabora în plus, și mai devreme cu un an, studii și hărți care să servească organelor locale județene și organelor centrale de sistematizare teritorială.

Răspunzînd chemării institutelor de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București, colectivul Institutului de cercetări telecomunicații se angajează să realizeze la termen și în bune condiții calitative toate temele din planul de cercetare pe anul 1969. în afară de aceasta, colectivul se angajează :— Să realizeze la nivel de prototip, pînă în trim. IV 1969, modelul sistemului de curenți purtători de 60 căi telefonice, scurtind astfel cu un an de zile durata <le asimilare în producție și reducînd importul de echipamente necesare realizării automatizării telefonice interurbane.— Să realizeze, pînă în trim. IV 1970, modelul unui sistem de curcnți purtători pentru abonați! telefonici din mediul rural și suburban.— Vom realiza pînă în trim. IV. 1970 un automat pentru primirea scrisorilor recomandate, care, prin introducerea monedelor corespunzătoare tarifului, eliberează o recipisă și franchează trimiterea.— Vom realiza un distribuitor automat multiplu pentru vînzarea cărților poștale ilustrate și a altor efecte poștale, care, spre deosebire de modelul realizat în anul 1968, să permită obținerea la alegere a unui efect poștal din cele patru existente în aparat, folosind un singur dispozitiv de verificare a monedelor introduse.— Vom realiza în afara planului un model de generator de semnale tip dc televiziune.
INSTITUTUL

DE PROIECTĂRI FORAJ
EXTRACȚIE TIJEI

Șl GAZE-PLOIEȘTI

INSTITUTUL

DE FIZIOLOGIE

NORMALĂ

PATOLOGICA

„D DANIELOPOLU”

Colectivul de ingineri și tehnicieni ai institutului nostru se angajează să traducă în viață o serie de obiective de o importantă deosebită pentru economia noastră pe anii 1969—1970.— Vom acționa cu mai multă fermitate în direcția elaborării de proiecte folosind mai intens rezultatele obținute în domeniul cercetărilor în vederea reducerii importului de licențe și documentații.— Vom reduce cu 10—15 la sută ponderea cheltuielilor la construcții-montaje, pentru proiectele ce le vom elabora în anul 1969, pentru schelele petroliere.— Vom continua acțiunea de reducere a suprafețelor ocupate de instalațiile tehnologice, prin amplasarea unor utilaje în aer liber, precum și a spatiilor din planul general în medie cu 15 la sută fată de instalațiile similare construite în anii 1967 și 1988.— Vom intensifica acțiunea de reducere a consumului specific de metal și vom utiliza oțeluri cu caracteristici superioare la proiectarea conductelor magistrale pentru transportul țițeiului, produselor petroliere și gazelor.— Vom acționa cu mai multă hotărîre pentru reducerea importului, prevăzînd în proiectele ce se vor elabora, in anul 1969, utilaje, echipament și aparataje din țară.— Vom intensifica acțiunea de folosire la investițiile noi a utilajelor disponibile, astfel ca in anul 1969 să recuperăm utilaje în valoare de 7 000 000 lei.
fiziologie normală și patologică „D. Da-Institutul de _ , _ _nielopolu" al Academiei se angajează ca din tematica de cercetare pe anul 1969 să realizeze cu 6 luni înainte de termen următoarele :— Să predea Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, pînă la 1 iulie 1969, un protocol con- ținînd criterii de apreciere a unui regim fiziologic de muncă ți a efectelor factorilor de solicitare Ia lucrătorii din transporturile auto-rutiere, efecte a căror cunoaștere contribuie la creșterea siguranței circulației.— Ne angajăm să prezentăm cu 6 luni înainte de termen, adică pînă la data de 1 iulie 1969, Ministerului Sănătății, Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și Ministerului Căilor Ferate, un prototip de aparatură de bioradiotelemetrie, prin care se pot înregistra de la distanță : electrocardiograma, faza izo- metrică și izotonică a contracției cardiace, două derivații electroencefalografice, pneumograma și temperatura corporală.Preocupat de legătura permanentă a cercetării fun-

INSTITUTUL
DE CERCETĂRI JURIDICE

damentale cu nevoile practice ale ocrotirii sănătății, institutul nostru invită la o colaborare operativă celelalte institute de cercetare interesate în rezolvarea problemelor privind :— elaborarea probelor fiziologice în vederea orientării profesionale, a normării muncii, selecționării și calificării muncitorilor din mine, uzine metalurgice și transporturi ;— testarea complexă a acțiunii fiziologice a unor derivați originali sintetizați in tara noastră.

Vom axa în și mai mare măsură cercetările noastre pe problemele cele mai importante și actuale ale construcției de stat și juridice, îmbinînd în mod armonios preocupările pentru rezolvarea de pe pozițiile concepției marxist-leniniste a problemelor teoretice fundamentale ale științei juridice, cu cele de sprijinire nemijlocită a îmbunătățirii activității juridice practice.Vom asigura, prîntr-o maî bună organizare a muncii și prin concentrarea eforturilor, completarea unor teme și scurtarea cu 1—3 luni a termenelor de definitivare a cercetării la acele teme avînd o însemnătate practică deosebită pentru perfecționarea muncii aparatului de stat, pentru asigurarea bunei interpretări și transpuneri în fapt a noilor legi și coduri.Vom spori contribuția la elaborarea și perfecționarea legislației, la corecta aplicare a normelor legale, în scopul întăririi legalității socialiste, precum și Ia rezolvarea în cele mai bune condiții a problemelor juridice din activitatea externă a statului nostru.Vom examina. în colaborare cu editurile de specialitate, pregătirea unei colecții de lucrări juridice menite să înlesnească cunoașterea, înțelegerea și realizarea de către masele largi de oameni ai muncii a drepturilor și îndatoririlor lor, creșterea nivelului conștiinței și culturii juridice a celor ce muncesc.

în zilele de 7 și 8 ianuarie, secretarul general al Uniunii Internaționale a sindicatelor din industriile chimice, de petrol și similare, Pal Forgacs, a făcut o vizită la București. Cu acest prilej a avut loc o discuție la Biroul Executiv al Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei de petrol-chimie și gaz metan din țara noastră, în vederea pregătirii sesiunii Comitetului Administrativ al U.I.S. și a reuniunii „Zilele de studii privind problemele subantre- prizei" ce vor avea loc la București în vara acestui an.
★Joi dimineața a părăsit Capitala delegația Uniunii Tineretului pentru Eliberare sud, condusă Ho a, membru

z i I e i
cutiv al Uniunii tru Eliberare din Cholon, care la U.T.C. a vizitat țara noastră.Printre persoanele oficiale prezente la plecare se aflau Nguyen Duc Van, șeful Reprezentanței permanente a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud la București,_ reprezentanți basadei — rești.

Tineretului pen- regiunea Saigon- invitația C.C. al

R. D. Vietnam la
*recentă ședință contra

ai am- Bucu-
a Ligiireumatismului,

din Vietnamul de de Nguyen Thuan al Comitetului exe-

într-o franceze prof. dr. docent Ion Stoia, directorul Centrului metodologic de reumatologie din București, a fost ales membru de onoare al acestui for științific. (Agerpres)

ia construcția podului Giurgeni- Vadul Oii
Protocolul iat recent cu turilor Auto, consemnează miei la construcția podului de peste Dunăre de la Giurgeni —

de colaborare înche- Ministerul Transpor- Navale și Aeriene participarea Acade-

Datorită sloiurilor de gheață ivite în sectorul românesc al Dunării, Direcția generală a navigației civile „Navrom" a dispus întreruperea curselor de pasageri și mărfuri pe tot șenalul navigabil. în toate porturile au fost luate măsuri pentru acostarea și acordarea de asistență tehnică tuturor navelor surprinse în zonele cu condiții atmosferice nefavorabile.Circulația de autovehicule la punctele de trecere cu bacul de la Giurgeni — Vadul Oii și Brăila — Smîrdan se desfășoară în continuare normal. Celelalte puncte de trecere cu bacul peste Dunăre au fost deocamdată suspendate.
★Din cauza condițiilor nefavorabile provocate de starea vremii, Ministerul Transporturilor Auto, Navale șl Aeriene a suspendat temporar cursele aeriene de călători și mărfuri spre și de la Satu- Mare. S-au luat măsuri pentru reluarea cît mai grabnică a traficului pe această direcție.

Vadul Oii. La cererea acestui minister, specialiști din cadrul Academiei vor efectua cercetări asupra unor elemente de mare importanță ce intră în structura podului. Vor fi studiate condițiile și tehnologia aliat cu strucția mărilesudate ale așa-numitelor plăci or- totrope — tronsoane metalice de cea mai modernă concepție — utilizate în construcția podului etc. Protocolul prevede, de asemenea, acordarea de asistență tehnică, la cererea Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene.Sarcina elaborării acestor studii a fost încredințată unor colective din cadrul centrului de cercetări tehnice al Bazei din Timișoara a Academiei, care au acumulat o experiență bogată în acest do- menfu.''" •......... ■■■ *....

de sudare a oțelului slab mangan, folosit în con- părții metalice, transfor- metalurgice în îmbinările

vremea

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

Timpul probabil pentru 11, 12 și 
13 ianuarie. Vreme în general 
umedă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea ninsori locale, mai ales 
în sudul țării, unde și vîntul va 
prezenta intensificări trecătoare. 
In rest vînt potrivit. Temperatura 
în creștere mai ales în prima 
parte a intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 13 șl minus 
3 grade, iar maximele între mi
nus 6 și plus 4 grade. In Bucu
rești : vreme în general umedă 
și în încălzire ușoară. Cerul va 
fi mai mult npros. Vor cădea 
ninsori slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere.

Handbaliștii încep „repriza 

a doua" a campionatuluiUn început (să sperăm 1) de bun augur pentru echipele masculine de handbal: în plină iarnă, ele își vor relua activitatea competitională internă în cadrul turului doi al campionatului național. Intercalarea unei „reprize" de jocuri în sală (campionatul a început în toamnă și se va încheia în primăvară, pe terenuri cu zgură, în aer liber) contribuie deopotrivă la menținerea

în activitate competi- țională a echipelor fruntașe și la rodarea acestora în condiții similare marilor competiții internaționale (campionatele mondiale, de pildă) : pe teren cu parchet, în etape-șnur, cîte una în fiecare zi.Debutul în acest turneu pe teren acoperit va avea loc astăzi, în moderna sală a sporturilor din Cluj. Cele zece echi
pe (Steaua, Dinamo 
București, Dinamo

Bacău, Universitatea 
Cluj, Politehnica Ti
mișoara, Rafinăria 
Teleajen, Dinamo 
Brașov, Universitatea 
București, Politehnica 
Galați, Timișul Lugoj — în ordinea poziției actuale din clasament) vor susține la Cluj trei meciuri fiecare (cîte unul vineri, sîmbătă și duminică), următoarele jocuri în sală fiind programate luna viitoare.

în cîteva rinduri
o Aseară în meci retur pentru 

„Cupa cupelor" Ia baschet masculin, s-au întîlnit echipele Hapoel Tel Aviv și Steaua București. Victoria a revenit cu scorul de 97—95 (45—42) echipei Steaua. Pentru turul următor al competiției s-a calificat echipa Steaua.
® Selecționata divizionară de fotbal 

a României a susținut aseară în orașul Groningen un meci amical în compania echipei locale. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—1 (1—0).
• MECIUL DE BOX ROMÂNIA— 

DANEMARCA va avea loc astă seară de la ora 20,15 în sala clubului sportiv „K. B" din Copenhaga. Formația noastră va avea următoarea alcătuire : Ciucă, Gîju, Simion, Cuțov, Antoniu, Silberman, Covaci, Chivăr, Cîmpeanu și Alexe.
• A LUAT SFÎRHT TURNEUL 

INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA 
HASTINGS. în ultima rundă, fostul campion mondial Smîslov (U.R.S.S.) l-a învins pe olandezul Hartoch în

20 de mutări. In urma acestei victorii, Smîslov a cîștigat turneul, totali- zînd 8,5 puncte. Gligorici (Iugoslavia) s-a clasat pe locul doi cu 8 puncte. în ultima rundă, campionul iugoslav a remizat cu Danny Wright (Anglia).
o PESTE 45 000 DE SPECTA

TORI au urmărit la Bilbao meciul de fotbal dintre echipele Atletico Bilbao și Eintracht Frankfurt, contînd pentru „Cupa orașelor tîrgurf". Fotbaliștii spanioli au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0).
o S-A STABILIT CA SEMIFI

NALA FEMININA A „CUPEI CAM
PIONILOR EUROPENI" LA TENIS 
DE MASĂ dintre echipele Voința Arad și Aussenhandel Berlin să se desfășoare la 3 februarie la Berlin.

o PE PATINOARUL ARTIFICIAL 
DIN PARCUL „23 AUGUST" s-a disputat aseară a doua întîlnire internațională de hochei pe gheață dintre echipele de juniori ale României si Bulgariei. Victoria a revenit oaspeților cu 6—2 (1—2, 2—0, 3—0).

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul „Scîn- teii"). Timp de două zile, la Piatra Neamț a avut loc cea de-a doua consfătuire zonală organizată de Ministerul Invățămîn- tului și Comitetul Central al U.T.C.—privind desfășurarea activităților educative și de educație fizică și sport în liceele de specialitate, școlile profesionale și tehnice de pe teritoriul județelor Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Au

luat parte reprezentanți ai Ministerului învățămîntului și ai Comitetului Central al U.T.C., cercetători de la Institutul de științe pedagogice, profesori diriginți și profesori de educație fizică din liceele de specialitate, școlile profesionale și tehnice, reprezentanți ai unor întreprinderi industriale și instituții în care elevii din județele respective efectuează lucrări practice.Consfătuirea a a- bordat, în referate și

discuții, aspecte ale activității educative în școlile profesionale și tehnice pentru formarea unei concepții marxist-leniniste despre viață și societate tineretului școlar, acțiunile educative în orele de di- rigenție și în cercurile de elevi, precum și unele probleme legate de rolul deosebit al orelor de sport și educație fizică pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.
Este însă evident pentru oricine că în afara laturilor sale tehnice, problema agrară are profunde implicații și aspecte politice, sociale și umane.Tocmai de aceea, atitudinea de împotrivire față de noul plan al „Europei verzi" a fost deosebit de vie în cercurile politice și profesionale care reprezintă interesele agricultorilor din diferitele țări ale Pieței comune.în primul rînd, înlăturarea „surplusului de agricultori" înseamnă, în termeni practici, lichidarea unui mare număr de gospodării agricole mici și mijlocii cu toate consecințele sociale ale unui asemenea proces. „Planul Mansholt" prevede un șir de măsuri care să asigure pînă în 1980 dispariția a cîteva milioane de gospodării, dispariție ce va afecta în mod deosebit Franța, R.F. a Germaniei și Italia. O asemenea perspectivă este îngrijorătoare nu numai prin efectele sale distrugătoare și demoralizatoare asupra celor ce se ocupă în momentul de față în aceste țări cu cultivarea pămîntului, dar pune probleme complexe și extrem de greu de rezolvat și din punctul de vedere al ansamblului economiei naționale. Este limpede că un asemenea proces determină deplasări puternice în sinul populației și, în primul rînd, în rîndurile populației active. Or, se pune întrebarea: este posibilă absorbția mîinii de lucru (făcută disponibilă astfel) de către alte ramuri de activitate ? Este oare această mină de lucru calificată pentru a fi folosită într-o industrie aflată în plin proces de mecanizare și automatizare, cu alte cuvinte într-o industrie care generează ea însăși, un prisos relativ de populație activă ?De altfel, evoluția de pînă acum a agriculturii în țările Pieței comune nu lasă nici o îndoială asupra realității unor consecințe de acest fel. în 1968, Serviciul de presă și informație al Pieței comune a dat publicității un studiu referitor la evoluția populației rurale în statele C.E.E. Studiul arată că din 1960 și pînă în 1965, populația activă agricolă a scăzut în ansamblul C.E.E. de la 14,2 milioane de persoane la 11,8 milioane, intr-un ritm anual de 4,4 la sută.Consecința directă a fost că partea pe care o reprezintă agricultorii în totalul populației active a scăzut an de an. fără să existe o creștere porțională a celor angajați in ramuri de activitate. Dacă vom seama de numărul tinerilor ce angajat pentru prima dată înducție în acest interval de timp, a-

tunci creșterea populației active în industrie și servicii, pe seama foștilor agricultori pot fi socotite ca fiind apropiate de zero. Aceasta arată că foștii agricultori au alimentat în principal masa de șomeri din mediul urban și de emigranți.Fiind însă compusă din brațe de muncă foarte slab calificate pentru munca din industrie, transporturi, comerț etc, această populație „liberă" exercită o influentă nefavorabilă asupra mărimii salariilor muncitorilor angajați, în sensul că prin disponibilitatea lor fac concurentă celor aflați în producție arătîndu-se gata

un nivel la care producția micilor fermieri și țărani nu mai este rentabilă. Din această cauză, fiecare tară din Piața comună este pusă să aleagă între a subvenționa cu mijloace financiare producția sa agricolă și între a-și vedea propria agricultură lichidată de concurența celorlalte state din C.E.E. Deși acest lucru cere cheltuieli mari, țările Pieței comune au preferat să opteze pentru politica subvenționării propriei agriculturi. Bugetele naționale au prevăzut" și au cheltuit importante sume în acest scop.Cu toată finanțarea agriculturii.
C® interese apari

S3Europei verzi81

pro- alte tine s-au pro-

să se angajeze la salarii apreciabil mai mici. Acesta este, de altfel, unul , din motivele pentru care reprezentanții sindicatelor lucrătorilor sectoarele neagricole, indiferent orientarea lor politică, inclusiv dicatele catolice și cele aflate influența partidelor de dreapta, pronunțat de-a lungul anilor împotriva „integrării" agrare, ca și ale reacției lor foarte prompte împotriva noii variante a „planului Mansholt".Stările de lucruri pe care „planul Mansholt" își propune să Ie remedieze în mod brutal sînt mult mai complexe decît la prima vedere și sînt legate, în principal, de problemele nivelurilor preturilor și ale subvenționării producției agricole. Așa cum arată faptele, ca urmare a creșterii productivității muncii în a- gricultură și rămînerii în urmă a puterii de cumpărare a populației, există un spectru al supraproducției agricole în C.E.E. în ce privește griul, zahărul, laptele și derivatele lui, păsările și unele fructe. Stocurile cestor produse nevandabile exercită o presiune continuă asupra preturilor lor. făcîndu-le să scadă pînă Ia

din de sin- sub s-au

a-

subvenționarea exporturilor și finanțarea lichidării stocurilor nevandabile se constată că inegalitatea socială din agricultură nu s-a micșorat, iar nerentabilitatea micii ferme sau gospodării nu a suferit nici o îmbunătățire. Dispozițiile legale favorizează în procesul finanțării marile exploatări, în vreme ce tocmai micile gospodării agricole ar avea nevoie de ajutor material.Rezultatele politicii de subvenționare au fost că în timp ce micul agricultor nu a putut supraviețui concurentei produselor marii exploatări, pe piață s-au aglomerat surplusuri crescînde de produse agricole, devenite excedentare nu numai pentru respectiva piață națională, dar și pentru ansamblul Pieței comune. De aici și politica agrară coipunitară bazată pe vărsămintele în casa comună, destinată subvenționării exportului excedentelor agricole ale țărilor membre. O asemenea politică generează însă — și. de altfel a generat de la început. — neînțelegeri serioase între parteneri. După cum se știe, tocmai politica agrară a pus la un moment dat sub semnul între-

bării însăși existența C.E.E. determi- nînd cea mai gravă criză prin care a trecut pînă în momentul de fată comunitatea.în realitate, problema agrară a C.E.E. derivă din consecințele inevitabile ale „integrării" agrare : ruinarea unei părți apreciabile din a- gricultorii fiecărei țări, restrîngerea producției agricole, rentabilizarea agriculturii în condițiile unei scăderi masive a veniturilor păturilor agricole ale populației active, venituri și așa mult decalate față de cele din alte sectoare de activitate.Episodul „Mansholt" constituie o nouă piesă la dosarul politicii inte- grationiste agrare a „celor șase", politică care ține seama nu de interesele maselor de oameni ai muncii de la sate, ci de ale marii exploatări și ale organizațiilor monopoliste care desfac și prelucrează produsele agrare, politică care nesocotește interesele specifice ale unei țări sau alteia și care vizează dobîndirea de avantaje de către partenerii mai puternici în dauna celor mai slabi.Redeschiderea dosarului „Europa verde" la apropiatele reuniuni ale Consiliului ministerial al Pieței comune are lop. deci, pe un fundal de profunde dispute's! nemulțumiri, generate de tendința monopolurilor și a membrilor care dețin poziții mai puternice de a obține avantaje unilaterale, de a-și rezolva proble- rr ’e proprii pe seama celorlalți membri ai comunității. Aceste tendințe constituie reflexul dorinței și speranței de a vedea consecințele negative ale „integrării" căzînd pe umerii celor slabi, de a profita de slăbiciunea acestora. Oricine va ieși învingător în controversele agrare ale Pieței comune, marea victimă a „integrării" va rămîne masa agricultorilor mici și mijlocii din toate țările Comunității Economice Europene.Economiștii lucizi din țările occidentale demonstrează că soluția problemelor complexe ale producției agricole și ale existenței maselor țărănești se află nu în realizarea unei politici de „integrare" impusă, ci în dezvoltarea pe scară largă a relațiilor economice internaționale, a schimburilor între toate statele, pe baza principiilor independenței, suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Numai asemenea relații pot asigura o dezvoltare rațională a schimbului de bunuri materiale și a diviziunii internaționale a muncii, în interesul economie al fiecărei țări.



VIETNAMUL DE SUD

Atacuri ale 
forțelor patriotice

SAIGON 9 (Agerpres). — în a- propierea bazei americane de la An Loc, la aproximativ 100 kilometri de Saigon, au avut loc lupte între un detașament al patrioților și o unitate a diviziei I de infanterie americană — relatează corespondenții agențiilor de presă occidentale. Ciocniri între o unitate a diviziei a 25-a a infanteriei americane și grupuri ale Frontului Național de Eliberare au fost semnalate, de asemenea, la 20 kilometri nord-est de localitatea Go Dau Ha. în cursul luptelor, care au durat patru ore, a intervenit și artileria americană.Totodată, corespondenții agențiilor de presă occidentale informează că detașamente ale F.N.E. au atacat baza militară americană de la Dau Tieng, precum și pistele aerodromurilor americane de la Kon- tum și Ban Me Thuot.Bombardierele gigantice de tip „B-52“ au efectuat miercuri seara și joi dimineața raiduri în provinciile Tay Ninh și Phuoc Long, unde comandamentul american presupune că F.N.E. deține poziții fortificate.
PARIS 9. — Corespondentul Ager

pres, AL Gheorghiu, transmite: Tran 
Buu Kiem, membru al Prezidiului C.C. 
al Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud fi șeful delegației 
F.N.E. la Conferința de la Paris, însoțit 
de alți membri ai delegației, a fost 
primit la sediul C.C. al P.C. Francez 
de către Waldeck Rochet, secretar ge
neral al partidului, fi de membri ai 
Biroului Politic.

In cursul acestei întîlniri a fost 
exprimată solidaritatea P.C.F. cu lupta 
poporului din Vietnamul de sud, con
dusă de F.N.E.

EVENIMENTELE
DIN ORIENTUL APROPIAT

Delegația română primită 
de președintele Cubei

• GUNNAR JARRING VA RELUA CONSULTĂRILE ÎN JURUL 
DATEI DE 15 IANUARIE • PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU O 
CONFERINȚĂ ARABĂ LA NIVEL ÎNALT • MICHEL DEBR6 
EXPUNE POZIȚIA FRANȚEI • NOI INCIDENTE ISRAELIANO- 

IORDANIENE

STOCKHOLM. — Gunnar Jar
ring, trimisul special al secretaru
lui general al O.N.V. în Orientul 
Apropiat, a sosit miercuri la Stock
holm, venind din Oslo, pentru o 
scurtă vizită, urmînd ca astăzi sa 
se înapoieze la Moscova, unde își 
va relua postul său de ambasador 
al Suediei. El a avut convorbiri 
cu conducătorii , departamentului 
politic al Ministerului de Externe 
suedez, cu care a examinat rezul
tatul întrevederilor pe care le-a 
avut la Oslo cu secretarul general 
adjunct al O.N.U., Ralph Bunche. 
Potrivit cercurilor din Stockholm, 
Gunnar Jarring urmează să pără
sească din nou Moscova în jurul 
datei de 15 ianuarie, pentru a re
lua consultările cu guvernele sta
telor din Orientul Apropiat în ve
derea găsirii unei soluții pașnice 
conflictului din această regiune.BAGDAD. — Irakul acceptă să participe la o conferință la nivel înalt a statelor arabe propusă de regele Hussein al Iordaniei, a declarat ministrul irakian al afacerilor externe, Abdul Karim Sheikhali. Șeful diplomației irakiene a adăugat că țara sa condiționează participarea la o asemenea reuniune de organizarea în prealabil a unei conferințe pregătitoare la nivelul șefilor de guverne sau a miniștrilor afacerilor externe.KHARTUM. — Președintele Su-

Vietnamul de sud. Copilul în genunchi, sub amenințarea puștilor, este un 
„suspect". Prin asemenea acțiuni teroriste agresorii încearcă să înăbușe 

valul revoltei crescînde a populației sud-vietnameze

danului, Ismail Al Azhari, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că viitoarea conferință arabă la nivel înalt ar putea avea loc la Rabat.PARIS. — Luînd cuvîntul joi seara la postul de radio „Europa 1“, ministrul afacerilor externe al Franței, Michel Debre, a declarat, referindu-se la situația din Orientul Apropiat, că „politica franceză recunoaște dreptul Israelului la existență și securitate, precum și la garanțiile normale ale dreptului internațional, dar, a precizat el, dorește să dezvolte relații bune și cu țările arabe". Michel Debră a subliniat că aceste două aspecte ale politicii franceze sînt conforme cu interesele țării. El a arătat în încheiere : „A sosit timpul ca marile puteri să ia parte la reglementarea acestui conflict".ROMA. — Luînd cuvîntul în fața Comisiei afacerilor externe a Camerei Deputaților a parlamentului italian, ministrul de externe al Italiei, Pietro Nenni, a subliniat răspunderea specială care revine celor patru mari puteri în cadrul Consiliului de Securitate, și nu în afara acestui for, cu privire la problema Orientului Apropiat. Nenni a condamnat cu hotărîre orice recurgere la forță, indiferent din partea cărui stat ar veni, afir- mînd principiul după care organismele Organizației Națiunilor Unite constituie singurul mijloc util de rezolvare a crizei din această regiune a lumii.TEL AVIV. — Un purtător de cuvînt al armatei israeliene a informat joi că în sudul lacului Ti- beriada a avut loc un duel de artilerie între unități iordaniene și israeliene. El a acuzat forțele iordaniene de provocarea acestui incident.AMMAN. — După cum a anunțat un purtător de cuvînt al armatei iordaniene, în regiunea Manchiet a avut loc un incident între trupele iordaniene și israeliene, Acesta, potrivit declarației sale, a fost provocat de tentativa unei subunități israeliene de a traversa Iordanul. Nu au fost semnalate victime de partea iordaniană.
BEIRUT. — Premierul libanez 

Rashid Karame a încheiat joi după- 
amiază consultările cu reprezentanți 
ai diferitelor grupări parlamentare 
în vederea formării noului guvern. 
La Beirut s-a anunțat că el urmează 
să-l informeze pe președintele Char
les Helou asupra rezultatelor nego
cierilor.

HAVANA 9. — Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, transmite : Delegația Republicii Socialiste România, condusă de Florian Dă- nălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministru al căilor ferate, care se află într-o vizită oficială în Cuba, a fost primită miercuri de către președintele Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos. în aceeași zi, delegația a avut o întrevedere cu Armando Hart Davalos, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba. în cadrul

convorbirilor sincere, tovărășești, a avut loc un schimb de păreri a- supra unor probleme privind dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Cuba și România, precum și asupra altor probleme de interes comun. De ambele părți a fost exprimată dorința ca aceste relații să se dezvolte pe mai departe spre binele ambelor popoare.Miercuri seara, Faure Chomon, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba și ministru al transporturilor, a oferit un dineu în cinstea delegației române.
O CUVÎNTARE

A LUI A. DUBCEK

Conferința 
Commonwealthului 
în a treia zi a lucrărilor

LONDRA 9 (Agerpres). — A treia 
zi a conferinței șefilor de state si 
guvern,e ai țărilor membre ale Com- 
momoealthului a început cu dezba
terea problemei rhodesiene, pe baza 
raportului prezentat de ministrul de 
stat la Foreign Office, George Thom
son. Ca răspuns la poziția guvernu
lui britanic în această problemă, 
președintele Tanzaniei. Julius Nye- 
rere. a prezentat conferinței un me
morandum care cere Marii Britanii, 
printre altele, reafirmarea principiu
lui nerecunoașterii independentei, 
Rhodesiei înainte de accesul popu
lației africane la conducerea statu
lui (principiu cunoscut sub numele 
prescurtat „NIBMAR") și abandona
rea propunerilor făcute de premie
rul Wilson șefului guvernului rho- 
desian, Ian Smith. în cadrul trata
tivelor de pe crucișătorul „Fear
less".

Discuții ample au avut loc pe mar
ginea asigurărilor britanice în legă
tură cu respectarea principiului 
„NIBMAR", făcută cu ocazia confe
rinței Commonwealthului din 1966. 
Harold Wilson a dat din nou asi
gurări privind respectarea ~acestor 
promisiuni, adăugind însă că în e- 
ventualitatea unor modificări sub
stanțiale în cadrul politicii guver
nului de la Salisbury, Marea Brita- 
nie va cere permisiunea celorlalți 
membri ai Commonwealthului pen
tru reluarea tratativelor, în condiții 
noi. Atît Wilson cît și Thomson au 
respins cu hotărîre orice idee pri
vind intervenția armată a Marii Bri
tanii în Rhodesia pentru răsturna
rea actualului regim rasist.

Problema războiului din Nigeria, 
care, după cum se știe, a fost ex
clusă de pe ordinea de zi a lucră
rilor, ca urmare a insistentelor gu
vernului de la Lagos, s-a aflat, de 
asemenea. în atenția conducătorilor 
delegațiilor prezente la actuala con
ferință. mai ales a celor africane, în 
cadrul convorbirilor neoficiale. Un 
element nou a venit să modifice da
tele acestei probleme: sosirea ne
așteptată la Londra a, comisarului 
biafrez pentru afacerile externe, 
Matthew Tawo Mbu. Deși, potrivit 
agenției France Presse, acesta nu ar 
fi luat încă contact cu reprezentan
ții guvernului britanic sau cu cei 
ai altor delegații nare sigur că e- 
forturile unor delegați. în primul 
rînd ai Tanzaniei și Zambiei. ar pu
tea duce la facilitarea încheierii ți
nui armistițiu și la începerea unor 
tratative între cele două părți be
ligerante.

OBIECTIVELE POLITICE ACTUALE 
AEE PARTIDULUI SOCIALIST JAPONEZTOKIO 9. — Corespondentul A- gerpres, Fi. Țuiu, transmite : Țelul fundamental al activității noastre politice în acest an este abolirea tratatului de securitate japono-a- merican — declară Partidul Socialist Japonez în proiectul programului său politic pe 1969, care urmează să fie prezentat la cea de-a 32-a convenție extraordinară ce va avea loc în această lună, întregul efort al partidului va fi

în continuare concentrat împotriva tratatului de securitate, pentru realizarea păcii în Asia, a unei Japonii neutre și neînarmate și păstrarea constituției de pace. Celelalte obiective ale programului politic al socialiștilor, strîns legate de ideea securității Japoniei, sînt: încetarea războiului din Vietnam, retrocedarea Okinawei, desființarea bazelor militare americane și restabilirea relațiilor cu R. P. Chineză.

PRAGA 9. — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite : Luînd cuvîntul la posturile de radio și televiziune cehoslovace, Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a arătat că în prezent principala preocupare o constituie traducerea în viață a ideilor elaborate în ianuarie 1968 ți crearea condițiilor interne și externe necesare pentru aceasta.In spiritul obiectivelor noastre de după ianuarie, a arătat Al. Dubcek, am înfăptuit reorganizarea federativă a statului. Nu am renunțat, ci dimpotrivă, continuăm cu pași practici să desfășurăm reforma economică și sîntem hotărîți să o ducem pînă la capăt. Afirm din nou, a subliniat Al. Dubcek, că o întoarcere la condițiile de dinainte de ianuarie este inacceptabilă pentru societatea noastră. Dar, nu este posibil să fim de acord cu părerile care ignoră marile succese ale partidului nostru și ale poporului muncitor în evoluția noastră de peste 20 de ani.Consider că după august am făcut mai mult decît se credea în general că este posibil. Trebuie să înțelegem că ceea ce am realizat în august a fost posibil numai datorită faptului că am acționat unit și disciplinat, cu chibzuință și încredere reciprocă.Răspunderea noastră în fața oamenilor și în fața viitorului țării constă în aceea de a găsi calea reală pe care se poate realiza, pas cu pas, țelul nostru socialist, a continuat Al. Dubcek. Sîntem convinși că această cale pozitivă, reală, am găsit-o în hotărîrile plenarelor din noiembrie și decembrie, care reflectă sarcinile determinante ale programului de acțiune. De aceea, sîntem convinși că cel care se pronunță pentru politica de după ianuarie nu poate acționa altfel decît apărînd și traducînd în viață concluziile acestor plenare. Tocmai de aceea avem nevoie ca după o perioadă de schimbări și zguduiri care s-au succedat cu repeziciune să creăm în societatea noastră atmosfera siguranței pentru calea noastră viitoare, să dăm posibilitatea de concentrare în munca rodnică, în care își poate găsi expresia permanentă și simțămîntul patriotic al poporului nostru.Nu putem să ne mișcăm permanent în situații excepționale, să formulăm în mod ultimativ diferite cereri, și aceasta sub amenințarea cu greve, să creăm emoții și pasiuni, să aducem învinuiri neîntemeiate oamenilor, conducerii politice a societății. Prin aceasta ne irosim forțele, consumăm energia societății și apoi nu avem timpul și forța de concentrare necesare pentru rezolvarea problemelor fundamentale, care, la urma urmelor, determină viața și soarta milioanelor de oameni.Anul acesta, a continuat Al. Dubcek, în fata noastră stau sarcini deosebit de grele nu numai în domeniul politic, dar și în cel al vieții economice. Vreau să spun deschis că situația economiei noastre ne provoacă îngrijorare și că soluționarea a- eestei probleme nu suferă amînare. Dacă dorim să demonstrăm eficienta politicii de după ianuarie, trebuie s-o facem cu ajutorul rezultatelor prac-

tice. Din actuala situație complexă putem ieși numai printr-un program unic, a cărui înfăptuire să fie dirijată și condusă dintr-un singur loc. In legătură cu aceasta, vorbitorul a avertizat împotriva posibilității deschiderii unui cîmp de acțiune pentru forțele extremiste. Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a arătat el, a considerat că este de datoria sa să se pronunțe împotriva campaniilor nechibzuite care se duc în ultimul timp. Nu trebuie să uităm nici pentru o clipă că principalul îl constituie păstrarea și consolidarea unității partidului și poporului.Permiteți-mi să spun încă. un cuvînt comuniștilor în legătură cu îndeplinirea concluziilor plenarelor C.C. din noiembrie și decembrie, a continuat primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Mai mult decît oricînd este necesar ca acum comuniștii să fie uniți, să acționeze unit, să explice politica partidului și să atragă oamenii de partea acestei politici.Perioada agitată nu o vom depăși fără participarea activă a tuturor comuniștilor, fără participarea lor activă la crearea, dai- și la realizarea politicii partidului. Dacă partidul trebuie să fie capabil de acțiune, trebuie ca activitatea membrilor săi să se verse în curentul unic. De aceea este atît de important să respectăm principiile centralismului democratic, propunerile și opiniile diferite ale comuniștilor să le realizăm pe platforma partidului șl conform normelor vieții de partid.Doar un asemenea partid poate astăzi să-și îndeplinească obligația față de societate. La întărirea unității partidului trebuie să contribuie nu numai toți comuniștii, dar și nemembrii de partid din organizațiile de masă și obștești, deoarece numai un partid comunist ferm, unit ca forță politică hotărîtoare, este capabil să conducă popoarele noastre în această perioadă complicată, printre obstacole, să depășească greutățile pe care le avem și să ducă poporul nostru pe calea realizării treptate și consecvente a literei și spiritului politicii ; de după ianuarie a partidului.Doresc să subliniez încă o dată, a spus Al. Dubcek, că noi vedem singura cale spre viitor in realizarea hotărîrilor plenarelor din noiembrie și decembrie ale C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Noi nu vom permite ca această cale să fie amenințată sau zădărnicită. Trebuie s-o apărăm de tot ceea ce este antisocialist, aventurist și nesăbuință. Nu trebuie să uităm că există forțe atît în interiorul țării, cît și peste hotare, care sînt interesate în încordarea situației și în împingerea ei la conflicte tragice. Garanția viitorului nostru o constituie rațiunea și munca, unitatea de acțiune și nu gesturile.Trebuie să ne gîndim la faptul că republica noastră, ca stat socialist, poate să se dezvolte numai în a- lianță cu Uniunea Sovietică și cu celelalte state socialiste. în acest sens, intențiile noastre strategice nu pot fi altele decît existența patriei noastre în comunitatea țărilor socialiste.

SOARELE

PLANETA VENUS IN : 
MOMENTUL SOSIRII STATIEI 
7; ?; INTERPLANETAREI'J 

(mijlocul lunii mai)

PL ANETA.VENUS IN
MOMENTUL LANSĂRII

• j (5 ianuarie);' |

Dm nou pe „ruta“ 
Pămînt — Venus

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA 
DE LA SILVIU PODINA

Așadar, anul cosmic 1969 a fost inaugurat la 5 ianuarie prin plecarea într-un voiaj de 250 de milioane de kilometri, pe traseul Pămînt — Venus, a stației automate interplanetare sovietice „Venus-5“. Cum era și de așteptat, evenimentul a produs un larg ecou în opinia publică din U.R.S.S. și de pretutindeni.Este firesc ca noul mesager pămîntean trimis spre misterioasa planetă sau, cum i se adesea, chiar geamănă a noastre, să fi un interes
vecină spune sora Terrei stîrnit deosebit

în primul rînd printre oamenii de știință. Iată gîndurile încredințate presei de doi dintre ei. Academicianul A. MIHAILOV declara în „Izvestia" că „în comparație cu predecesoarea ei, aparatura științifică și de măsurători instalată pe „Venus-5“ a fost extinsă. Aceasta ne permite să sperăm că vom obține numeroase date dintre cele mai importante despre compoziția atmosferei. temperatura, densitatea și presiunea ei și, posibil, și despre suprafața acelei planete".In același ziar, N.

BARABASOV, mem- , bru al Academiei de , Științe din Ucraina, , scrie: „Zborul lui •„Venus-5“ este pen- tru noi, astronomii, . deosebit de impor- - tant și interesant, pentru că Venus este . o planetă foarte greu ■ de studiat de pe Pă- ; mint cu ajutorul te- . Iescopului. Ea este în ■ permanență învăluită ‘ de un strat gros de . nori. Astronomii ob- - servatorului nostru din Harkov au făcut < mult pentru elucida- • rea condițiilor fizice J de pe Lună și de pe < alte planete. Iată de * ce pe noi ne intere- ‘ sează în mod deose- , bit acele date pe care < le va comunica în " timpul coborîrii sale < line în atmosfera < planetei Venus stația ’ automată „Venus -5". (Ziarele sovietice a- « cordă spații largi ’ zborului stației, e- < courilor vii -pe care < le-a stârnit în nume- ‘ roase țări ale lumii. « „Venus-5“ își va con- < ținu a drumul sr-rg < țintă pînă la miji cui lunii mai, cînd,?« coborî pe suprafață < „Luceafărului dimi- < neții" pentru a îm- \ bogăți cunoștințele,- « pămîntenilor, permi- țîndu-le să facă noi ■« pași în de lușirea M tainelor Uni. ^rsuluif ‘
agențiile de preș"
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transmit:
Canada își va reînnoi 

pentru o perioadă de un an 
angajamentele sale fată de 
N.A.T.0. în așteptarea rezultatelor actualei reexaminări a politicii sale la care se lucrează în prezent, a declarat primul ministru canadian, Pierre Elliot Trudeau, cu prilejul unui dejun oferit în cinstea sa de presa străină și de Asociația presei țărilor membre ale Commonwealthului.

La sfîrșitul anului trecut, în emiratele și seicatele din Golful Persic a fost constituit Frontul național de eliberare. Apariția acestei organizații în- tr-un moment cînd conducătorii respectivelor state încearcă să dea viată proiectului unei federații de inspirație neocolonialis- tă. să perpetueze dominația monopolurilor petroliere străine. constituie un succes al forțelor patriotice locale. Ea vine să sublinieze hotărîrea a- cestor forte de a pune capăt divizării lor de pînă acum, a acțiunilor izolate în fiecare, dintre statele membre ale federației, pentru a lupta cu forțe unite în vederea lichidării dominației șeicilor reacționari. Activitatea frontului — declară Talal Saod, purtătorul de cuvînt al noii organizații — este îndreptată spre „eliberarea popoarelor din teritoriile Golfului Persic de dominația colonialismului britanic si spre înlăturarea conducerii șeicilor si sultanilor care, s-au dovedit sateliți ai colonialiștilor și ai companiilor petroliere".împrejurările în care si-a făcut apariția proiectul a- cestei federații arată, în- tr-adevăr. că ea n-are nimic comun cu interesele vitale ale populației de pe țărmul Golfului Persic. Cînd, în ianuarie 1968, premierul britanic Harold Wilson a anuntat intenția guvernului său de a-si retrage trupele situate la est de Suez pînă la sfîrsitul

anului 1971, monopolurile petroliere, emirii din regiunea Golfului Persic, neliniștiți de creșterea mișcării de eliberare națională în sudul Peninsulei arabice, au început să caute cu febrilitate o formulă care să le asigure menținerea pozițiilor în această parte a lumii. Sub pretext că

capul locului. In aceste condiții și-a făcut apariția ideea reunirii micilor șei- cate de pe Coasta Piraților. „După multe experiențe triste, scria de curînd ..Financial Times". Anglia încearcă să creeze o nouă federație — o federație a celor mai reacționari conducători din lume". Hotă

siderabil ca urmare a descoperirii. pe cuprinsul lor. a unor uriașe rezerve de petrol. Emiratul Abu Dhabi oferă în această privință cel mai elocvent exemplu. Descoperirea în 1960 a petrolului a fost urmată de o creștere rapidă a extracției : în 1962 — 3 milioane tone, în 1967 — aproape 18
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plecarea trupelor engleze ar crea un „vid", Londra și Washingtonul au emis mai întîi ideea fondării unui pact al țărilor din regiunea Golfului Persic. Rolul său era de a asigura „securitatea" regiunii cu ajutorul forțelor armate ale statelor care-1 alcătuiesc. mai exact de a prelua funcția îndeplinită pînă acum de soldatii britanici. Intelegînd însă cît de ingrat este locul care li se rezervă în cadrul acestui proiect, țările direct vizate au decis să-1 respingă din

rîrea de a o constitui a fost luată la conferința e- mirilor si șeicilor de la sfîrșitul lunii februarie 1968. Din ea ar urma să facă parte șeicatele și emiratele Abu Dhabi. Dubai, Sharjah, Ras-Al-Khaimah, Umm-Al-Qaiwain, Ajman și Fujairah, precum și Bahreinul și Qatarul. In- sumînd o populație de circa 150 000 locuitori, federația ar urma să fie alcătuită în genere din state cu o economie înapoiată, semifeudală, dar a căror importantă a crescut con

milioane tone. Dacă se ia în considerare faptul că veniturile anuale realizate din petrol se ridică la 80 milioane de lire, iar populația șeicatului se cifrează la 30 000 locuitori, rezultă că venitul mediu pe cap de locuitor este de 2 600 de lire anual, unul dintre cele mai ridicate din lume. Dar aproape toți acești bani intră în buzunarele șeicu- lui și anturajului său. Profituri uriașe realizează monopolurile petroliere străine — compania an- glo-franceză „Abu Dhabî

Marine Areas" și „Abu Dhabi Petroleum Company" (care are aceiași membri ca si „Irak Petroleum Company"). Interesați deopotrivă în explorarea marilor bogății ale Golfului Persic, șeicii și emirii, ca și monopolurile străine, acționează mînă în mînă. Ei susțin cu tărie ideea creării unei federații în această regiune, văzînd în ea un scut pentru apărarea surselor lor de venituri. Dar constituirea federației întîrzie. Problema se complică prin fap- 
j tul că fiecare dintre con- I ducătorii respectivi mani- 
i festă tendința evidentă de ) a ocupa un loc preponderent în cadrul federației. Pe de altă parte, situația Bahreinului. care ar urma să fie inclus' în federație și care este disputat de Iran. Arabia Saudită si Irak, ridică un mare semn de întrebare. Toate acestea. afirmă cotidianul elvețian „Neue Ziircher Zei- tung", fac ca „pentru moment proiectata federație să pară un copil născut mort". Ideea creării sale trezește o vie opoziție din partea populației locale. Frontul național de eliberare. fondat recent, respin- gînd planul monopolurilor și șeicilor, se pronunță pentru constituirea unei uniuni a șeicatelor si sultanatelor.' sub conducerea unui guvern unic, care să apere interesele popoarelor din regiunea Golfului Persic.

Nicolae N. LUPU

Alegeri parlamentare în 
R.A.U. Aproximativ șapte milioane de alegători egipteni s-au prezentat în fața urnelor pentru a alege pe cei 338 de deputați ai Adunării Naționale a R.A.U., organul legislativ suprem al țării. Pe lista candidaților au figurat numele a 858 candidați, 338 candidați propuși de Uniunea Socialistă Arabă (U.S.A.), unicul partid politic din R.A.U., precum și 520 de candidați individuali, care sînt, de asemenea, membri ai U.S.A. Alegerile s-au desfășurat în 21 de guvernorate, împărțite în 169 de circumscripții electorale. Pentru regiunile Canalului de Suez și Sinai, aflate sub ocupația Israelului, au fost desemnați din oficiu 12 depu- tați de către U.S.A.

Comitetul Central al Fron
tului Patriotic din Laos a dat publicității un memorandum în legătură cu intensificarea raidurilor aviației americane asupra regiunilor controlate de forțele patriotice din Laos — anunță agenția Khaosan Pathet Lao. In trei săptămîni din luna noiembrie, se menționează în document, avioane americane de diferite tipuri, inclusiv „B-52", au efectuat în trei provincii 1 790 de raiduri.

Joi a avut loc la Paris, in
tr-unui din studiourile Radio- 
televiziunii franceze, prezenta
rea publică a 13 programe noi 
de muzică populară românească, 
care vor fi difuzate în cadrul 
emisiunii „France-musique". de 
la 11 ianuarie pînă în aprilie. 
Programele de muzică româ
nească vor fi transmise în fieca
re sîmbătă și vor cuprinde în
registrări ale unor orchestre și 
formații populare românești, re
alizate de Jean Thevenot și 
Marcel Cellier, în decurs de 
10 ani, în România. Ele vor fi 
însoțite de comentarii asupra 
istoriei și culturii românești.

La Observatorul astronomic 
Mount Stromlo (Australia), s-a 
realizat, pentru prima oară, a- 
naliza chimică a unei stele care 
se găsește în afara Galaxiei 
noastre. Această uriașă stea lu
minoasă, „Hd 33 579“, din Marele 
Nor al lui Magellan conține 15 
elemente chimice care. în pro
porții de amestec aproape egale, 
se găsesc și în stele comparabile 
din Galaxia noastră. De aici se 
poate deduce că Norii lui Ma
gellan sînt fragmente desprinse 
pe cale explozivă din Galaxia 
noastră, în etape de evoluție 
mai recente.

Forjele biafreze își men
țin pozițiile recucerite în ul
timele luni ?’ continua sa provoace pierderi grele trupelor federale nige- riene, anunță un comunicat dat publicității joi Ia Umuahia. în prezent se dau lupte grele la periferia orașului Okigwi, în care biafrezii au reușit parțial să pătrundă la sfîrșitul săptămînii trecute.
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Președintele Franței, ge
neralul Charles de Gaulle, 
a primit joi pe fostul premier 
Georges Pompidou. Asentia France Presse subliniază că această vizită pare să fie motivată de călătoria pe care Georges Pompidou urmează să o facă la Roma, începînd de la 15 ianuarie, unde va fi primit de Papa Paul al VI-lea, de președintele Italiei, Giuseppe Saragat, precum și de alte personalități ale guvernului italian.

Frank Borman, James A. 
Lovell și William Anders care la bordul navei spațiale „Apollo-8“ au efectuat în decembrie 1968 zborul în jurul Lunii, au fost decorați joi în cadrul unei ceremonii la Casa Albă, de către președintele S.U.A., Lyndon Johnson. Ei au primit medaliile de aur ale Administrației naționale pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.), în semn de înaltă prețuire pentru curajul și abnegația cu care și-au îndeplinit misiunea.

Guvernul Guineei Ecua
toriale 3 ordonat închiderea consulatului Portugaliei de la Santa Isabel. Această hotărîre a fost luată în semn de protest față de politica colonialistă a guvernului portughez.

Populația Mexicului3 atiiiscifra de 47 milioane locuitori.
Solemnitatea ridicării pa

vilionului Republicii So
cialiste România la bor
dul navei trauler de pes
cuit „Marea Neagră" 3 3vu‘ loc la 9 ianuarie la Gdansk. Traulerul este prima navă de pescuit construită în Polonia pentru flota de pescuit oceanic a României. Cu un deplasament de 3 600 tone, „Marea Neagră" va pleca peste cîteva zile în prima cursă spre Labrador.
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