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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.

PLECAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN TARI ALE AMERICII LATINE

în ziua de 28 august a.c. a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

în cadrul ședinței, Comitetul Executiv 
a aprobat programul vizitei pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o va întreprin
de într-o serie de țări din America Latină. 
Salutînd această vizită ca un important 
act de politică externă al țării noastre, 
Comitetul Executiv a apreciat că ea va 
contribui la dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu țările Americii Latine, la

cauza generală a destinderii și înțelegerii 
între popoare, la promovarea unui climat 
Internațional de pace .și securitate. ‘“V-

Comitetul Executiv a aprobat, de ase
menea, o serie de măsuri pentru strîn- 
gerea în cele mai bune condiții a recol
tei din acest an, precum și pentru desfă
șurarea la timpul optim a însămînțăriior 
de toamnă și a celorlalte lucrări agricole 
de care depinde obținerea unor recolte 
sporite în anul viitor.

Comitetul Executiv a soluționat, de ase- - 
menea, unele probleme al® activității 
curente.

Cu sentimente de stimă și înaltă prețuire, mii de bucureșteni au condus 
ieri, la aeroportul Otopeni, pe conducătorul partidului și statului nostru
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© A fi medic, a te devo
ta oamenilor, vieții și 
sănătății lor ® Cimentul 
- un produs mult prea 
important pentru a fi ri
sipit sau livrat cu intîr- 
ziere ® Atractivitatea, 
un „personaj" întotdea
una binevenit în emi
siunile televiziunii... dar 
uneori așteptat în za
dar • Rubricile noastre : 
Faptul. divers ; carnet 
muzical ; note de lectură

Cum și cu ce contribuiți la

POPULARIZAREA

STIINTEI ?d *

La ancheta „Scînteii" răspund 
astdzi primii vizați « EDITORII

PE ȘANTIERELE INDUSTRIEI METALURGICERitmul de lucra s-a intensificat,
Marț! după-amiază, președintele Consiliului de Stat' al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au părăsit Capitala, plecînd într-o vizită oficială într-o serie de țări din America Latină.în această vizită, șeful statului român este însoțit de tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar aL C.C. al P.C.R., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, consilieri și experți.Prima etapă a acestei călătorii • o constituie Republica Cuba, unde secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu vor face o vizită oficială de prietenie la invitația tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba.La plecare, pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de tovarășii Ion

Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Niculeseu- Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- deț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Florian Dă- nălache, Janos Fazekas, Petre Lu- pu, Dumitru Popescu, Leonte Rău- tu, Gheorghe Stoica, Ștefan Vpi- tec, Fetre Blajovici, Miron Con- stantinescu, Mihai Dalea, Miu Do- brescu, Ion Iliescu. Ion Ioniță, Ion Stănescu, Mihai Telescu, Iosif U- glar, Richard Winter.. Conducătorii de partid și de stat au venit la aeroport împreună cu soțiile.Erau prezenți, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Au fost de față Enrique E. La- roza, ambasadorul Republicii Peru, Homero Julio, ambasadorul Republicii Chile, Juan Carlos Marcelino Beltramino. ambasadorul Republicii Argentina, Jesus Mendizabal, însărcinatul cu afaceri ad-interim aF Republicii Cuba, Alvaro Rocha Latinde, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Republicii Columbia, Hemani Escobar Cabrera. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii . Venezuela, șefi ai misiu-

nilor diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.Numeroși bucureșteni aflați la
aeroport au salutat cu căldură pe șeful statului român, pe tovarășa Elena Ceaușescu. (Agerpres)
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restantele se recuperează
Ing. Nicolae AGACHI, ministrul industriei 

metalurgice, despre:
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bm, pe itinerarul istoric 
al prieteniei și solidarității!

Mii ți mii de oameni ai muncii 
din Capitală au salutat și ovațio
nat cu căldură pe aeroportul 
Otopeni pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plecarea in vizita pe 
care o face, începind- de azi, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in mai multe țări din America 
Latinii In această manifestare 
și-au1 găsit expresie sentimentele 
de nețărmurită dragoste și înaltă 
stimă ale întregului popor român 
față de conducătorul partidului și 
statului, căruia ii adresează din 
inimă\ tradiționalul „Drum bun !“ 
și urarea de succes deplin in a- 
ceastă nobilă misiune de pace Și 
colaborare intre popoare.

Această vizită — prima a unui șef 
de stat român pe continentul latino- 
american — constituie o nouă și 
pregnantă afirmare a politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru — politică de solidaritate acti
vă cu toate popoarele angajate in 
luptă pentru întărirea ,și apărarea 
independenței naționale, pentru 
progres, securitate și pace in lume.

Prima etapă a acestei călătorii o 
constituie Republica Cuba, primul 
stat socialist din emisfera vestică. 
Vizită va contribui la adincirea

relațiilor frățești dintre cele două 
țări și popoare, relații care se ba
zează pe 'comunitatea de orînduire 
și țeluri, pe interesele comune.

După cum s-a anunțat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu vor face 
pe continentul latino-american vi
zite oficiale in Republica Costa 
Rica, la invitația președintelui re
publicii, Jose Figueres Ferrer ; in 
Republica Venezuela, la invitația 
președintelui acestei țări, dr. Rafael 
Caldera ; în Republica Columbia, 
la invitația președintelui dr. Misael 
Pastrana Borrero ; in Republica 
Ecuador, la invitația președintelui 
republicii, general de brigadă 
Guillermo A. Rodriguez Lara ; in 
Republica Peru, la invitația pre
ședintelui- republicii, general de 
divizie Juan Velasco Alvarado ; in 
Republica Chile, la invitația pre
ședintelui dr. Salvador Allende 
Gossens și in Republica Argentina, 
la invitația președintelui acestei 
țări, dr. Râul Lastiri. De aceste țări 
latiho-americane ne simțim legați 
prin afinități de limbă și cultură, 
dar, mai presus de toate, prin năr 
zuința comună a națiunilor noastre 
de a se dezvolta liber, de sine stă
tător, pe calea progresului, de a

acționa pentru afirmarea princi
piilor noi, de . egalitate și res
pect intre state, pentru o lume a 
păcii și colaborării fructuoase 1 in
tre toate popoarele. Această vizită, 
convorbirile ce vor avea loc cu 
șefii statelor și cu alți factori de 
răspundere din aceste țări, intil- 
nirile cu popoarele respective vor 
marca, fără îndoială, momente de 
mare însemnătate în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabora
re multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și țările vizita
te, vor servi intereselor tuturor 
popoarelor, cauzei generale a păcii 
și colaborării în lume.

tncredințînd conducătorului parti
dului și statului solia prieteniei, a 
prețuirii și solidarității față de 
popoarele latino-americane, oame
nii muncii din., pa tria noastră, 
oriunde s-ar află — in uzine, pe 
ogoare, în instituții și laboratoare 
— strîns uniți în jurul partidului, 
vor urmări cu cel mai viu interes 
și mindrie patriotică etapele vizi
tei, activitatea prodigioasă pe care 
o va desfășura și cu acest prilej 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mili
tant neobosit pentru înfăptuirea 
idealurilor înaintate ale omenirii 
contemporane. ,

Potrivit prevederilor de plan. în acest an vor intra in funcțiune 38 capacități noi destinate dezvoltării și modernizării potențialului productiv al industriei metalurgice. Pină în prezent, un număr de 16 dintre ele au 7 început să producă, contribuind din plin la îndeplinirea planului și angajamentelor pe anul în curs. Comparativ cu aceste rezultate însă, sarcinile care au mai rămas de realizat in domeniul investițiilor sînt mari. Pe unele șantiere, termenele de punere în funcțiune au expirat ; pe altele, rămînerile în urmă sînt destul de serioase. Recuperarea grabnică a tuturor restanțelor și accelerarea pretutindeni a ritmului de execuție impurț măsuri energice și insistente pe absolut toate șantierele. Care sînt principalele urgențe cu care sînt confruntate investițiile din metalurgie ? Ce direcții prioritare de acțiune au fost abordate pentru rezolvarea lor ? Am adresat aceste întrebări la începutul convorbirii cu ministrul industriei metalurgice.— întreaga noastră atenție este concentrată în direcția intensificării ritmului de execuție a lucrărilor de construcții și montaj tehnologic. Desigur, dacă ministerul și centralele industriale ar fi acționat pină acum mai energic și operativ pentru rezolvarea problemelor ridicate de. îndeplinirea planului -de investiții, rezultatele obținute erau și ele mai bune. Pornind de la obligațiile pe care le avem, in calitate de titular de investiții, am constituit colective de conducere operativă a activității de investiții pe șantierele principale, coordonate de specialiști din minister. A- ceștia au stabilit împreună cu toți ceilalți factori interesați — beneficiari, constructori, furnizori de utilaje — măsuri ferme, precise, care, aplicate integral, vor asigura recuperarea în cel mai scurt timp a tuturor nerealizărilor existente. Astfel, am acționat în vederea asigurării forței de muncă necesare, principala cauză care, a determinat pină acum,

Ia aceste lucrări, un ritm scăzut de lucru. Pe platformele metalurgice din Galati. Reșița și Hunedoara, efectivele existente au fdst' completate cu încă 600 de muncitori. Este necesar însă ca și Ministerul Construcțiilor Industriale să ne acorde un sprijin și mai temeinic, în sensul a- sigurării pe toate șantierele — și in special celor de la Zlatna, Copșa Mică, Roman, Brănești — a întregului necesar de lucrători. In același timp, la lucrările de construcții executate de unități apartinind ministerului nostru, au fost repartizate mijloace mecanizate suplimentare : utilaje de transport de mare capacitate, macarale grele de montaj etc.în toate cazurile, fără excepție, urmărim decadal modul în care sînt realizate prevederile de plan, prin prisma volumului fizic de lucrări executate. Cunoscind în fiecare moment situația reală existentă pe un șantier sau,, altul, avem posibilitatea să intervenim operativ și eficace pentru înlăturarea oricărui eventual neajuns.
— La fel de acută este și proble

ma utilajelor tehnologice. Ce preci
zări de ultimă oră ne puteți face ?— Acestei probleme îi acordăm o atenție tot atît de mare. în primul rînd, am stabilit un contact direct și permanent cu toți furnizorii noștri în vederea impulsionării ritmului de livrare a echipamentelor tehnologice, în afara analizelor săptămînale, cu participarea reprezentanților din cela două ministere constructoare de mașini, asupra stadiului de livrare, în principalele întreprinderi producătoare de utilaje se află în permanență delegați din partea beneficiarului care urmăresc, la fața locului, execuția și livrarea utilajelor prevăzute. Trebuie șă precizez însă că, în pofida unei îmbunătățiri a situației asigurării cu utilaje a șantierelor, mai în-
(Continuare în pag. a III-a)

Primul articol al unei dezbateri 
organizate de ziarul nostru 

cu privire la materiile prime 
furnizate de agricultură industriei 

PRODUCȚIA DE LÎNĂ 
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FAPTUL Publicăm, în continuare, partea a doua a articolului 
Prof. Th. BURGHELE, ministrul sănătății, despre:

UNELE SARCINI ALE PERSONALULUI

DIVERS
MEDICO-SANITAR IN NOUA

STRUCTURĂ A REȚELEI

DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Nu mai
| rupeți...
| brazi, copii!

Punct de control auto pe fru
moasa Vale a Prahovei, intr-un 
frumos amurg violet. Fru
mos împodobite, cu frumoa
se crengi de brad, sint și fru
moasele autoturisme care trec 
prin fața noastră. Una, două, 
nouă...

— Stop 1 Veniți sau mergeți 
la nuntă de v-ați „împădurit" 
cu atiția brazi ?

— Care brazi ? Nu vedeți ? 
Niște crengi, niște puieți...

Supărați că au fost stopați (și 
amendați), posesorii de autotu
risme... desfrunzite și-au luat 
valea pe frumoasa Vale a Pra
hovei, tot la fel de „frumos" 
demarind, claxonînd, frinind. 
Am reținut pentru dv; numele 
și numerele : Ioan Codenco 
(3—B—861). Dima Pariș (1—CȚ— 
4048), Vasile Cirstei (1—BZ— 
1708), Năstase Florea (1—PH— 
9850)... Sint citeva dintr-o listă 
de peste o sută de< „echipaje" 
care au înțeles să se distreze, 
să se recreeze și să... devasteze 
ca-n codru !

Focu-i stins,
dar jarul...
ardeDupă un chef zdravăn, nime- ■rind, cu chiu cu vai, acasă„ lui Iosif Meța, din comuna Tu- rulung (Satu-Mare), i-a venit cheful să i se pună „de urgență11 să mănînce. „îndată, numai s-aprind focul, să-ncălzesc ciorba11 — i-a spus soția. „Cum ? Nu e foc pentru ciorbă? Stai că-ți arăt eu foc !“. Și, nici una, nici două, dădu foc la o șură in bătătură, după care flăcările trecură la un vecin, căruia i-au ars vreo două care de fin, niște butoaie, un acoperiș de grajd... Pină la urmă, focul a fost stins. Acum, I.M. stă ca pe jar. Se perpelește. Dar și plătește !

Urmărind, an de an, admiterea studenților în facultățile de medicină, am putut observa frecvența mai mare a reușiților din cadrul o- rașelor universitare. Explicațiile sînt multiple și au, desigur, un temei. Dar consider nedrept ca unii absolvenți ai liceelor din diferite județe, elemente desigur foarte bune, legate de teritoriu, dornice să revină în sinul familiei din care au plecat, să nu aibă aceleași posibilități de a intra în învățămîntul medical superior. Aș dori să fac un apel călduros către medicii din toate județele țării ca. prin ajutorul lor, să. încercăm să facem să dispară această situație care mi se pare cu totul inechitabilă. Aș sugera medicilor șefi ai direcțiilor sanitare județene. viiturilor medicale din fiecare județ să organizeze pe plan local cursuri de pregătire pentru viitorii candidați, sub forma unei activități obștești de mare însemnătate, care să pregătească la nivel înalt pe acei candidați ce doresc să urmeze medicina sau farmacia. Sînt convins că prin- tr-o asemenea acțiune, repetată an de an, toate județele țării vor avea o reprezentare bună, în facultățile de medicină și farmacie, ceea ce se va răsfrînge implicit asupra repartizării, încadrării și stabilității viitoare a cadrelor.Un rol important în procesul de formare revine fără îndoială medicilor șefi de secție din specialitățile tehnice, în special chirurgicale. Ei trebuie să știe să-și tempereze elanul lor profesional în favoarea elevilor lor, să participe la intervenții chirurgicale ca ajutori ai cadrelor în formare, cărora să le dea posibilitatea să lucreze ca operatori principali. Medicul primar trebuie să fie convins că va rămîne în amintirea tuturor nu prin numărul de intervenții executate, ci prin cadrele de toate categoriile pe care le-a format și care il vor respecta de-a lungul întregii lui cariere. Ideea meschină că rămîne mare numai acel chirurg care poate practica o anumită intervenție trebuie să dispară. Fiecare chirurg șef de serviciu trebuie să se bucure cu generozitate de succesul subalternului săii.Unitățile noastre se îmbogățesc an de an cu diferite dotări în apara-

tură. laborator;- radiologie. Este de datoria noastră, de a recunoaște calitatea deosebită a foarte multor unități bine echipate tehnic, bine conduse. Cu toate acestea, nu peste tot efortul către o cercetare științifică strîns legată de nevoile practicii medicale este Ia nivelul dotației asigurate de statul nostru socialist.

are datoria de a respecta ființa umană. Nu este permis să se facă investigații „de dragul cercetării11 fiindcă și acestea presupun uneori anumite riscuri. Nu este permis să se recomande, fără discernămînt, analize numai pentru „a face ceva" bolnavului. Fiecare medic trebuie să știe ce și cînd trebuie să investigheze, ce trebuie să prescrie, să cunoască limitele explorărilor pe care știința, mai nouă sau mai veche, i le pune la dispoziție și mai ales să știe cînd competența sa este depășită și este cazul să încredințeze bolnavul specialistului indicat să rezolve problemele care se pun.In medicina modernă, din ce în ce .mai mulți profesioniști și-au dat seama că, pe lingă marile binefaceri a- duse omenirii, achizițiile științifice și perfecționările deosebite ale progresului tehnic au și trăsătura negativă de a estompa persoana omului bolnav și de a-1 îndepărta din gîndirea imediată a medicului „captată și captivată — cum spunea un coleg — de noutate și ambiție11. Să nu ne angajăm pe acest drum riscant pentru bolnav, periculos pentru o asistentă de calitate și să ne aplecăm asupra suferinței bolnavului z

urmărind clipă de clipă aceste probleme. Este de nepermis ca în cadrul eforturilor . pline de abnegație pe care le depun miile de medici cinstiți și devotați patriei, un pumn de profesioniști venali — medici sau auxiliari — să mai poată umbri, prin acte criminale, activitatea meritorie a imensei majorități. Nimeni nu are dreptul, în numele unei etici înguste, de breaslă, să treacă sub tăcere asemenea atitudini, încercînd astfel să oprească înfierarea și sancționarea energică a acelor elemente , care nu-și cunosc îndatoririle de o- noare ce le revin. Controale recente făcute de Ministerul Sănătății în timpul nopții au scos la iveală, . în unele maternități, un comportament condamnabil și degradant. S-a constatat, astfel, ■ că unele servicii de maternitate, care trebuie să fie unități respectate, aseptice medical și moral, datorită iresponsabilității u- nor conducători, s-au transformat in localuri de bursă josnică, incompatibile cu poziția unui cadru medical, Sînt . convins că toți șefii de secție vor înțelege îndatoririle mari ce le revin și că vor curma din rădăcini toate tendințele de practică mercantilă care se mai ivesc în acest do-

și în special mai constantă problemelor de inspecție sanitară de stat, controlului riguros al problemelor de igienă comunală și de alimentație publică,, colaborând neîncetat cu inspecția veterinară de stat, pentru a asigura condiții cît mai bune de a- provizionare a populației. în acest domeniu nu trebuie să existe explicații și scuze. Organele sanitaro- anti-epidemice au datoria să vegheze la aplicarea legilor sanitare, admi- nistrînd, acolo unde este cazul, sancțiuni pe cît de aspre pe atît de bine tul asistenței justificate. Direcțiile sariitare ' județene trebuie să impună, fără șovăire, principiile de igienă in tivitate publică.Prin noile structuri sanitare s-au asigurat sporite de bună gospodărire, momentul să fie lichidate cu această ocazie aspectele de dezordine, lipsă de organizare, care mai pot fi întii- nite în unele unități. Este cazul dezvoltăm instituțiile simțul de funcționare a spitalului, a policlinicii sau dispensarului. Ordinea în unitățile noastre, organizarea, crearea condițiilor necesare îngrijirii și

întreaga ac-ale rețelei posibilități Este
să la maximum în toate sanitare, fără excepție, răspundere pentru buna

A fi medic, a te devota oamenilor,
® g E3 13 B V/ Vgvieții și sănătății lor

Dar în medicină nimeni nu poate progresa, dacă nu împletește în permanență eforturile de documentare' și cunoaștere a tot ceea ce e nou cu propria sa experiență. Este momentul ca toate serviciile de specialitate din spitale, policlinici și dispensare să se angreneze mai intens în acest e- fort Care poate fi de mare folos pentru rezolvarea problemelor asistenței medico-sanitare.în această activitate atît de complexă, unitățile noastre nu trebuie să uite nici un moment ajutorul important pe care-1 dau institutele de medicină și de farmacie din întreaga tară, care au primit cu înțelegere rolul — și aceasta le cinstește — de coordonator al activității spitalelor teritoriale. Direcțiile sanitare județene trebuie să facă apel neîncetat la cadrele didactice care răspund și vor continua să răspundă cu promptitudine la diferitele solicitări.De asemenea, direcțiile sanitare județene trebuie să acorde în permanență atenție problemelor mari de educație sanitară în masă, în unitățile industriale, agricole, în școli și internate.Medicul nu trebuie să uite nici un moment că in întreaga sa activitate

care trebuie respectată fără nici o limită și din toate punctele de vedere.Un rol de excepțională importanță, care revine ocrotirii sănătății populației, este acela de a contribui cu întreaga sa capacitate tehnică și mo- ral-educativă la ocrotirea mamei și copilului, la asigurarea „TINEREȚII ÎNSĂȘI A NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE11, cum atît de frumos a formulat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dar, așa cum s-a subliniat în cadrul Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—20 iunie crt., după măsurile din 1967, în ultimii ani, natalitatea a scăzut. Ministerul Sănătății a fost aspru criticat — și pe bună dreptate — pentru atitudinea lipsită de răspundere pe care o manifestă unii medici față de pericolul îmbătrinirii națiunii, pentru încălcările ce se mai comit, în acest domeniu, de la prevederile legii. Nu este admisibil ca tara noastră, cu atitea posibilități, cu un corp medical atît de valoros să nu învingă unele aspecte negative care se mai manifestă în evoluția situației demografice. Medicii șefi ai secțiilor de obstetrică și ginecologie, de pediatrie și de nou-născuți au datoria de a crea o atmosferă plină de responsabilitate in fiecare județ,

meniu și în altele. în legătură cu aceasta trebuie să subliniez faptul că activitatea colegiilor medicilor și farmaciștilor trebuie să stea cu mult mai mult în atenția direcțiilor sanitare județene care au datoria de a le imprima un caracter mai activ, urmărind astfel toate aspectele pro- ■ fesionale și etice ale practicii medicale. Ministerul Sănătății înțelege să sprijine și să ocrotească, fără ezitare, munca și chiar să înțeleagă greșelile profesionale ale celor care poartă cu demnitate titlul de cadru sanitar, dar va fi fără de orice abatere de la fesiunii, indiferent de laurii celui vinovat.■în activitatea complexă a unităților sanitare există încă mult formalism, birocrație, uneori neglijență în gospodărirea, în întreținerea unei aparaturi scumpe, de foarte multe ori importată, utilizată uneori insuficient sau chiar necorespunzător. Fiecare șef de secție trebuie să aibă, și din acest punct de vedere, o preocupare permanentă pentru utilizarea rațională . a instrumentelor de investigație și formarea cadrelor care le mînuiesc.Direcțiile sanitare județene trebuie să acorde o atenție mult mai mare

cruțare față morala pro- funcția și

vieții bolnavilor, modul de prezen- • tare a personalului medical de toate categoriile din punct de vedere al disciplinei, al uniformei etc., nu sînt aspecte minore care pot fi neglijate. Aș nota că măsurile de reintrare în disciplină trebuie luate pe loc, fără a se aștepta intervenția consiliului popular sau a Ministerului Sănătății. Fiecare conducător de instituție sanitară trebuie să știe și să se preocupe de buna gospodărire a unității pe care o conduce, să fie conștient că postul pe care îl deține nu este un drept, ci o îndatorire de serviciu. Unitățile sanitare teritoriale au toate posibilitățile materiale de a a- sigura o asistentă medicală de calitate. în fiecare județ sînt și apar mereu noi uzine și fabrici. Sint convins — și. personal, am o bună experiență din acest punct de vedere — că fiecare unitate sanitară poate găsi înțelegere și sprijin din partea acestor întreprinderi, care vor lua sub un adevărat patronai spitalele și policlinicile noastre, contribuind, pe măsura posibilităților lor. la rezolvarea unor necesități materiale.Considerăm că fiecare director de unitate trebuie să cunoască problemele de legislație economică, de buget. Prin noile acte normative, nu-

mărul personalului administrativ s-a redus, ceea ce este, fără îndoială, un fapt pozitiv. Dar, odată cu a- ceasta, medicul director trebuie să-și însușească, la cel mai înalt' nivel, cunoștințele de economie si planificare sanitară, să utilizeze corect bugetul unității, respectînd cu toată exigența dispozițiile legale, în așa fel îneît controlul financiar intern să nu mai găsească abateri care, uneori, sint foarte serioase. Fiecare trebuie să urmărească cu grijă cos- . l„’. __ ț-i medicale pe care oadministrează "pentru a-i asigura o bună calitate și a evita risipa care, nici în acest domeniu, nu poate fi cu nimic justificată. Practica medicală modernă impune urmărirea permanentă a costului ei, pentru a putea, face o planificare riguroasă.Do mare însemnătate pentru bunul mers al asistentei medicale a populației este activitatea farmaciștilor din unități și oficii farmaceutice. A- provizionarea corespunzătoare a rețelelor medicale, controlul permanent' al calității produselor farmaceutice. semnalarea lipsurilor și defecțiunilor, acoperirea nevoilor asistenței cu medicamente în teritoriu sînt sarcini ce trebuie urmărite cu toată ' exigenta fiindcă medicamentul trebuie să poată fi găsit oriunde și la orice oră. Un rol important revine farmacistului din unitățile spitalicești, care este chemat să acorde a- tenție deosebită preparării soluțiilor injectabile și formulelor magistrale, să urmărească circuitul medicamentului și să semnaleze imediat abuzul și prescripția inutilă sau chiar nocivă a produsului. Șefii de oficii farmaceutice județene sau interiude- țene trebuie să fie în permanență la curent cu progresele ce apar în specialitatea funcționari c;fac parte integrantă din rețeaua de asistență medicală și trebuie să fie cu toții la înălțimea acestei misiuni. Conștiința științifică îi va determina să nu mai aprovizioneze unitățile medicale cu medicamente lipsite de valoare terapeutică.N-am făcut decit să schițez unele idei. Fără îndoială, problematica o- crotirii sănătății este' multiplă și foarte variată. Dar fiecare medic șef de județ, fiecare șef de secție, fiecare cadru medical sau farmaceutic este capabil să aibă inițiative valoroase care să contribuie din plin la asigurarea unui climat de mujică sănătos, pus în întregime în slujba poporului, a patriei noastre socialiste. Din mentalitatea tuturor celor ce exercită profesiuni medicale trebuie să dispară tendința către o poziție . statică, de funcționar clasic, cu normă. Medicina nu poate fi normată. Fiecare trebuie să știe că, atunci cînd este necesar, nimeni nu-și va precupeți eforturile pentru a face față oricărei sarcini.Rețeaua noastră medico-sanitară este bună și bine apreciată de conducerea superioară de partid și de stat. Ea este chemată să înțeleagă în continuare îndatoririle multiple ce-i revin și să contribuie cu tot entuziasmul și cu toată puterea de muncă și priceperea sa la îndeplinirea vastului program de ocrotire a sănătății populației, elaborat de partid.

lnr. Farmaciștii nu sînt 
•șfe vîrid un produs, ci tegrantă din rețeaua de

Curat vina 
torească!

Adunare de alegeri la Filiala 
vinătorilor și pescarilor din Za
lău. Trebuiau aleși cei mai buni, 
cei mai voinicoși, mai merituoși 
(și mai puțin... lăudăroși). Data 
a fost din vreme fixată, aduna
rea tot din vreme anunțată, dar 
cînd a venit vremea adunării, 
in loc să vină toți cei 250 vină- 
tori și pescari mari și tari, n-au. 
venit decit... Incit, vorba ceea : 
„tragi cu pușca, nu ia foc". Și 
adunarea n-a mai avut loc. Dar 
vestea cu... povestea vinătorilor 
și pescarilor s-a răspindit în 
toată urbea. De aștă-dată, ade
vărată. Curat, vînătorească. 
pescărească !

Să-î fi
înghețat
înghețata?— Ia înghețata, ia aromata !— Pe gustate, neamule ! Care mai vrei, care mai iei ?Două din strigătele... toare, pe care le poți ceste zile la Tg. Jiu colțuri ale Gorjului, din gitlejurile a tot vînzători ambulanți și... cânți de înghețată „garantată11, că-i făcută la „domiciliul personal11 după nu știu ce „procedeu cu totul și cu totul original11. Tot... originală, apropo de igiena modului de preparare și vinzare a înghețatei, este și părerea autorității sanitare care, deocamdată, pare a fi tot ghețată. Părerea, desigur !
La asa»

„carte“,

librărie,' 
unde tot 
a-nceput 
uite așa, 

prin

munte, activitatea
echipelor cetățenești este

Capitalei
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PhoenixO pasăre

magazin și în ziua
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Supermagazine la sate

număr mare de ■ ale cooperației

și ai șan- forestiere, interes ce- perimetrul

cu exemplificările, a activității echi-

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

s-au doi mo- Co- Ion NISTOR
corespondentul „Scînteii'

Netoate aces-
lăsate de

înălțime!

în mai toate comunele județului Vaslui construit, în ultimii ani, magazine noi, derne ; la Murgeni,dăești, Tutova, Berezeni

a orașului s-a nouă industrie

adaugă și nume- modernizări ale comerciale și ale de prestări de

-n... pustiu?

Astăzi dedicăm filele „Registrului public al controlului ob- ștesc“ activității echipelor cetățenești din unitățile forestiere. Primele informații le-am solicitat tovarășului Ion Tătaru, președintele comisiei județene de control obștesc din Vrancea.

îmbie- auzi în a- și în alte slobozite felul de fabri-
frumoasaTn cadrul programului de dezvoltare a construcției de locuințe, în Capitală, constructorii au deschis front de lucru pentru primele blocuri din zona Colentina. Informăm cititorii, pe baza ultimelor vești primite de la autoritățile municipiului, că în această' zonă urmează să se construiască blocuri cu peste 15 000 de apartamente — multe din ele cu 12 și 14 niveluri.Edilii promit să fie — de data aceasta — mult mai atenți cu viitorii locatari. în cartier sînt prevăzute un complexe

meșteșugărești și comerțului. De asemenea, toate blocurile aflate pe arterele principale de circulație vor avea spații comerciale la parter. Dacă mai adăugăm și faptul că la data terminării construcțiilor, locuitorii vor avea la dispoziție și un dispensar, un cinematograf și un parc de odihnă și distracții (Pantelimon — cel mai mare din Capitală), putem fi de acord cu proiectanții care susțin că viitoarea Colentina va fi ..frumoasa Capitalei'1. în fotografie : vedere de pe șoseaua Colentina.

pentru prestări de servicii. în 65 din cele 72 de centre comunale din județ există magazine construite în ultima vreme. Numai de la începutul anului pînă în prezent s-au dat in folosință unități noi la Crețești, Du- meștii Vechi, Duda, Valea Grecului, Ghermănești, Ivești, Pogana, un centru de semiindustrializare a legumelor și fructelor la Lipovăț (cu o capacitate de prelucrare de 500 de tone), un bazar in grești etc. Da

roasele spațiilor secțiilor servicii existente.Pînă la sfirșitul acestui cincinal, în toate centrele 'de comună vor exista magazine noi, punîndu-se accentul, în continuare, pe modernizarea rețelei existente, construirea- altor spații în satele aferente, 'extinderea serviciilor către- populație.
Vasile IANCU 
corespondentul „Scînteii1'

așa parte!„Cine are carte are parte 
spune zicala. Tot așa și-o fi 
spus și dumneaei, Rodica Cioba- 
nu, din comuna Izvoarele (Olt), 
care avea o întreagă... 
unde era gestionară și 
umblind cu cartea 
să-și facă „partea". Și, 
mai prin sustrageri, mai 
falsuri, mai prin modificări și 
adăugiri la listele de inventar, 
și-a făcut o părticică bunicică 
de peste 100 000 lei. Drept care 
a și avut parte de-o sentință... 
„ca

i gustulHotelul pildă, e mai fru- „Avein i“ este o surpriză plăcută. A doua: curățenia camerelor. Dar hotelul e „casa omului a- flat la drum11. Iată de cc, spre seară, pasagerii caută sala de televizor, caută mijloace de agrement, de distracție. Si peste ce dau? Holul e... o sală neprimitoare. Televizorul a fost
la carte" !

Rubrică redactata de

Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii

Bacăuanu au construcțiilor. „Decebar, de unul dintre cele moașe. Afișul locuri libere azi'
luat nu se știe de cine și de ce. Parcă intri într-o circiumă de categoria a 5-a, în care „clienți11, ce n-au nimic comun cu hotelul. fumează, discută a- prins și beau toată scara.„Ce putem face dacă n-avem portar ?“ — se justifică conducerea hotelului, Intr-adevăr s-a găsit — și de data aceasta — cine-i vinovatul: „Portarul care va să vină11.

și Fălciu s-au ridicat supermagazine, unde cumpărătorul găsește o gamă largă de produse industriale și alimentare și în care sînt amplasate secții

Din ruinele război, Pașcaniul a renăscut mai frumos și mai modern ca oricînd. Bătrânele ateliere C.F.R. s-au transformat într-o modernă uzină mecanică de reparat material rulant, depoul s-a dezvoltat și s-a construit o gară nouă.în partea din deal a o- rașului s-au ridicat sute de blocuri ce însumează circa 3 500 apartamente, și care au o salbă de magazine Ia parter ; s-au deschis o nouă policlinică, localuri noi de școli de cultură generală, un liceu, o grădiniță de copii. în centru, casa de cultură „M. Sadoveanu11 polarizează activitatea culturală a orașului. Tot în partea de sus creat și o— fabrica de tricotaje și perdele.în zona gării a început construcția unui nou cartier. Se află în construcție 5 blocuri cu spații comerciale la parter, precum și un complex al cooperației meșteșugărești, care zilele acestea urmează să fie dat în folosință. în final. în anul 1974. noul cartier va avea circa 1 000 apartamente, încă un complex

com'ercial. o școală cu 16 săli de clasă, creșă și grădiniță, un complex școlar ■ C.F.R., o piață agroali- mentâră. Mai sînt prevăzute un hotel, o autogară și alte obiective ce vor contribui la progresul a- cestei. vechi așezări moldovene.Concomitent cu aceste înnoiri, s-a lărgit cores-, punzător și volumul altor lucrări edilitare. în anul acesta a fost instalată o conductă de aducțiune a apei, cu un debit de 120 litri pe secundă și se mai află in lucru încă două inele de distribuție a apei in cartiere. înfățișarea orașului s-a schimbat mult și datorită modernizării străzilor : s-au asfaltat artera Vatra-Pașcani și str. Grădiniții, iar acum se asfaltează str. Crinilor.La toate aceste lucrări cetățenii și-au adus o largă contribuție. Ei au realizat prin muncă patriotică lucrări' în valoare de 12 milioane lei, în 1972, și de 9 milioane în lunile . care s-au scurs din acest an.

— în cele 22 de comunei montane din județ activează 112 echipe de control obștesc, formate din 468 localnici : muncitori la gurile de exploatare, cooperatori, gospodine, sa- lariați ai unor unități economice din zonă.— Ce obiective de interes public controlează aceste echipe ?— în principal magazinele, atelierele și secțiile pentru prestări de servicii, dispensarele și punctele sanitare, cantinele și căminele pentru muncitorii forestieri tierelor de construcții toate celelalte unități de tățenesc amplasate în montan.Cu toate dificultățile inerente ale muncii controlorilor obștești din această zonă (am în. vedere, în primul rind, distanțele foarte mari între sate și de la un obiectiv la altul) se poate aprecia că aportul lor la îmbunătățirea condițiilor de alimentație și servire este deosebit de prețios. Sugestiile și observațiile pe care le fac controlorii obștești contribuie efectiv la perfecționarea activității unităților verificate.— V-am ruga să concretizați.— La gurile de exploatare de la Zîrnma Mică, Ureju, cele de pe valea Milcovului și altele au fost organizate pentru muncitorii forestieri microcantine. înainte, oamenii își pregăteau mîncarea individual, pierzînd mult timp, atit Ia prinz, cit și seara. De multe ori, fiind obosiți, nu mai aveau răbdare și mincau hrana rece. Acum, de cînd, la propunerea echipelor de control obștesc, s-au înființat cantine, mîncarea e gustoasă, consistentă, caldă și se realizează la un preț mediu zilnic mic. Ba. mai mult — la propunerea cetățenilor din echipele de control obștesc s-a luat și inițiativa ca pe lîngă micro- cantine să se crească păsări, 2—3 porci, să se facă stocuri de legume proaspete , și conservate, din timpul verii, cînd acestea au un preț mai scăzut.Au fost îmbunătățite și condițiile de cazare, precum și cele de odihnă și destindere. La propunerea echipelor de control obștesc se efectuează, in prezent, reîmprospătarea fondului de cărți din bibliotecile forestiere. Micile cluburi de la gurile de exploatare au fost dotate cu aparate de radio, unele cu televizoare. De asemenea, sus la pădure au fost trimise in mod organizat brigăzi științifice, împreună cu mici formații artistice. Desigur că multe din propunerile făcute de echipele cetățenești au vizat activitatea unităților economice, comerciale,, sociale.
_________________________________________________

N-aș dori insă să se înțeleagă că cei care poartă direct răspunderea organizării activității la care ne-am referit sint lipsiți de inițiativă și au așteptat întotdeauna sugestiile controlorilor obștești. A- portul echipelor cetățenești constă mai ales in perseverența cu care au insistat pe lingă cei în drept să înființeze activități de strictă necesitate și utilitate pentru muncitorii forestieri și, în general, pentru locuitorii din zona de munte.în cursul investigațiilor noastre prin zona forestieră din Munții ' Vrancei am avut prilejul să notăm numeroase inițiative locale care a- parțin in bună măsură și echipelor de control obștesc. Iată citeva din acestea :— în comuna noastră, unde activează 6 echipe de control obștesc, ne spunea Ionașc Nichitoiu, primarul din Paltin, am reușit, în ultima vreme, să luăm o serie de măsuri care vin în întimpinarea unor cerințe cotidiene ale locuitorilor și 4ale muncitorilor forestieri. Astfel, la sugestia echipelor cetățenești, care semnalau lipsa din unitățile comerciale a unor produse de uz curent, am stabilit cu reprezentanții cooperației de consum grafice precise de aprovizionare, măsuri pentru urmărirea, mai atentă a modului de onorare a comenzilor formulate de gestionari. în plus, cele două camioane . ale consiliului popular sînt acum folosite^și pentru aprovizionarea magazinelor.în domeniul prestărilor de servicii, controlorii obștești au propus organizarea unei secții de dulghe- rie-tîmplărie și dotarea acesteia și a celorlalte existente in comună cu materii prime specifice zonei noastre, pentru' ca ele să poată răspunde cerinței localnicilor. Am organizat o astfel de secție și pe lingă consiliul popular. De asemenea, în cadrul cooperativei agricole funcționează o secție de dogărie ușoară, unde se confecționează și se repară cofe, butoiașe, ciubere etc.Sugestiile și propunerile controlorilor obștești se dovedesc întotdeauna temeinice și valoroase pentru că sint elaborate pe baza unor observații atente, sistematice și reprezintă părerea cetățenilor, părerea ultimului beneficiar.Opinii similare ale reprezentanților autorităților locale, ale cetățenilor din zona de munte a județului Vrancea ne-au fost împărtășite și în satele Cîmpuri, Ugilești, Răcoasa, Vintileasa. Pretutindeni se fac simțite prezența echipelor de control obștesc, ochiul de bun gospodar al membrilor lor, dornici să contribuie la perfecționarea activităților unităților verificate.La Nereju, ne informa primarul Nicolae Caloianu. lipsea foarte des din magazine varul. Oamenii nu a- veau. posibilitatea să-și îngrijească locuințele, să-și văruiască podețele, gardurile, într-un cuvînt, să-și gos-

podărească satul. Consultîndu-se cu mai mulți cetățeni, echipa de control obștesc, al cărei responsabil e Vasile Popa, a propus să se facă o vărărie comunală, indicind, totodată, și locul, și modul de lucru. Propunerea a fost aplicată.La Valea Sării, am aflat de la Petre Cucu, secretarul consiliului popular comunal, că la propunerea controlorilor obștești în apropierea magazinelor au fost amenajate beciuri, asigurîndu-se astfel condiții mai bune pentru păstrarea legumelor.Mergind pe urmele echipelor cetățenești, prin localitățile montane din județul Vrancea, am avut ocazia să notăm și citeva situații care . au făcut obiectul de investigație al controlorilor obștești și care nu și-au găsit încă o soluționare favorabilă.
o Comisia de control obștesc, al cărei responsabil este Toader Popescu, cu ocazia controalelor făcute în decembrie 1972, februarie și iunie 1973, la magazinul din Năruja, a constatat că pîinea neagră și intermediară are greutatea mai mică decit cea normală cu 100—150 grame. Aceeași comisie a mai constatat că în magazin sînt unele produse vechi, cu termen de garanție de mult expirat. în ziua de 25 august am găsit aceleași deficiențe: pîine sub greutatea normală, bomboane și ciocolată cu cremă fabricate în iunie 1971.
o La magazinul forestier Căldări, unde este gestionar Nicolae Caba, echipa de control obștesc a sesizat în mai multe rinduri lipsa unor produse alimentare strict necesare ca : unt, margarina, costiță afumată, pateu de ficat, dulceață, gemuri, șerbeturi, siropuri. Sesizările au rămas nerezolvate. Produsele amintite lipseau din de 24 august.Ne oprim aici Nota dominantă pelor de control obștesc o constituie preocuparea continuă de a perfecționa activitatea unităților verificate. în cele mai multe cazuri, organele locale dau dovadă de receptivitate la propunerile și observațiile formulate de echipele cetățenești. Prin eforturi comune șe reușește astfel să se lichideze neajunsurile, să se îmbunătățească condițiile de aproviziona-e a cetățenilor din zona montană ; se extind, se diversifică si se perfecționează activitățile solicitate de localnici in cadrul secțiilor de prestări.Cit privește situațiile criticabile existente încă în localitățile montane, din categoria celor la care ne-am referit parțial, este de datoria organelor locale, a consiliilor comunale ale Frontului Unității Socialiste de a interveni prompt, luind măsurile ce se impun.
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PRODUCȚIA DE LÎNĂ 
va putea crește dacă va beneficia de preocuparea 

susținută a tuturor factorilor de răspundere, 
de la minister pină la conducerile unităților agricole

Pentru asigurarea din producția internă a unor cantități sporite de materii prime necesare industriei ușoare, concomitent cu sporirea resurselor de fibre vegetale, are o mare însemnătate — așa cum s-a subliniat la recenta ședință de lucru consacrată unor probleme economice actuale — ameliorarea raselor de oi pentru sporirea producției de lînă. Tara noastră dispune de un efectiv relativ mare de ovine — circa 14.5 milioane capete — și de rase cu un potențial productiv apreciabil. Conducerea partidului a cerut să se ia măsurile necesare pentru a pune cît mai bine în valoare acest potențial, prin ameliorarea, in continuare, a raselor cu lină fină și semifină de care depinde calitatea stofelor, precum și a oilor din rasa țurcană — singurele animale care valorifică în mod rentabil pășunile alpine și asigură materia, primă pentru confecționarea covoarelor.în toate județele țării există condiții prielnice pentru creșterea producției de lină, dar mai ales în zonele de deal și munte, unde se află aproximativ 80 la sută din cele 4,4 milioane hectare de pajiști naturale. Or, tocmai în multe din aceste zone, densitatea oilor este redusă, încărcătura la hectarul de pășune fiind sub posibilități. Din discuțiile cu numeroși specialiști și ciobani rezultă că pentru a putea „umple" pășunile de munte cu oi este nevoie să se organizeze ameliorarea și folosirea rațională a pajiștilor, pentru a se asigura furajarea în tot cursul anului. în județul Mehedinți, zeci de mii de ovine ale cooperativelor agricole și ale cooperatorilor sînt duse vara la munte, iar toamna coboară la șes, unde valorifică pășunile temporare și resursele de furaje pregătite din timp. E o experiență bună, dar limitată. Vestifți ciobani di.n munții Sibiului, de Ia Bran sau Novaci, care în decursul secolelor și-au purtat turmele în. tot spațiul carpato-dunărean, oferă și acum o inestimabilă experiență.Am fost, zilele trecute, acasă Ia crescătorii de oi din zona de munte a județului Brașov. „Acasă" este un fel de a spune, pentru că acum oierii sint sus la munte. Din cele peste 310 000 ovine ale județului, marea majoritate o formează rasele tigaie și țurcană. adaptate condițiilor locale. Cooperativa agricolă din Bod a obținut anul acesta cite 4.6 kg lină de la fiecare oaie, ceea ce confirmă posibilitățile de ameliorare a raselor atunci cind se aplică lucrări de selecție și se asigură furaje bune și adăposturi corespunzătoare. Sînt condiții indispensabile pentru a obține lină mai multă, cu însușiri calitative superioare și pentru ridicarea eficieii- țpi economice. „Cele aproape -zece mii de ovine ale cooperativei agri- cple din Săcele — ne sptmea președintele acestei unități, Balint Andrei — aduc anual peste 2.5 milioane lei. din care o jumătate de milion este venit net. Cei 138 de ciobani ai cooperativei — Nicolae Voinescu, Ion Stroie, Nicolae Mușetescu, Ion Ari- șanu, Moise Benga. Petre Gonțea și mulți alții — se disting prin pricepere, pasiune și dragoste pentru această ocupație tradițională".în cooperativa din Săcele s-au creat condiții pentru a atrage in această muncă oameni dintre cei mai buni, construindu-se cite o casă pentru ciobani pe lîngă fiecare din cele 6 saivane destinate iernării oilor. Prin sistemul acordului global, ciobanii sînt cointeresați să obțină rezultate superioare. Cîștigul lor este direct proporțional cu numărul de miei, cantitățile de lînă și lapte obținute. în mod special sint stimulate inițiativele ciobanilor de a contribui la fertilizarea pășunilor prin muta

rea locului de odihnă a turmelor de oi și a cirezilor de bovine. în acest mod, fără nici o investiție din partea cooperativei, sînt fertilizate anual circa o sută de hectare de pășuni. Conducerea cooperativei a ho- tărît să acorde ciobanilor și îngrijitorilor de taurine cîte 60 de lei pentru fiecare, hectar fertilizat. Și cum o inițiativă o „cheamă" pe alta, ciobanii au defrișat 40 ha de teren neproductiv, transformîndu-1 în pășune, pentru care au primit cite 500—1 800 lei la hectar, în funcție de volumul de muncă prestat. Pcțntru a contribui la înfăptuirea sarcinilor trasate® privind creșterea producției de lînă, carne și lapte, cooperatorii au hotărît ca în viitor să crească circa 16 000 de ovine și să amelioreze, rasele. în acest scop se vor reține pentru prăsită toate mieluțele corespunzătoare, iar pentru însămință- rile artificiale se vor folosi numai berbeci' selecționați.în vederea creșterii efectivelor de ovine și a producției de lînă, carne și lapte, este nevoie ca organele județene să acorde mai mult sprijin unităților agricole și crescătorilor din zona de munte necooperativizată pentru crearea bazei materiale necesare, îndeosebi pentru ameliorarea pășunilor ți fînețelor naturale. să asigure cantități mai mari de îngrășăminte chimice. Din „zestrea munților" nu pot lipsi suprafețele de la poale pentru pășunatul timpuriu primăvara, cînd se resimte cel mai mult insuficienta furajelor. Specialiștii și ciobanii cu care am discutat s-au referit și la necesitatea înlăturării opreliștilor nejustificate în folosirea pădurilor pășunabile. desi- 'gur, cu grija de a nu dăuna dezvoltării normale a acestora. Mai mult sprijin și înțelegere se cer și din partea consiliilor populare în repartizarea pășunilor, a locurilor pentru iernat și primăvărat. pe baza cooperării strinse, permanente între localitățile și județele din zona de munte cu cele de la șes, astfel incit nici un fel de resurse vegetale să nu rămînă nevalorificate.Sînt probleme ce nu pot fi lăsate la voia întîmplării, ce nu pot fi rezolvate la „mica înțelegere". în a- cest cadru de colaborare, se cer a-

bordate și problemele legate de cooperarea dintre unitățile crescătoare de oi și complexele de îngrășare a mieilor, pe baze reciproc avantajoase. Cu ocazia unei recente consfătuiri organizate de Ministerul Agriculturii. au fost supuse dezbaterii măsurile pentru creșterea producției de lînă și carne de ovină. Cu a- cest prilej, specialiștii au apreciat inițiativa luată de Direcția agricolă a județului Bacău de a amenaja încăperi pentru fătarea oilor și creșterea țnieilor. pe baza folosirii resurselor locale. La Râcăciuni. de pildă, s-ău revizuit și reparat adăposturile. acestea au fost compartimentate, creîndu-se condiții pentru a se evita orice pierderi de miei. Acum este necesar să se ia măsuri pentru extinderea și generalizarea acestei experiențe. pentru terminarea construcției saivanelor noi și punerea la punct a celor existente.După cum ne relata ing. Stelian Dinescu. directorul Direcției creșterii animalelor din Ministerul Agriculturii, este în curs de elaborare un program privind creșterea mai rapidă a efectivelor și ameliorarea raselor de oi. Multe din măsurile preconizate se cer aplicate de pe acum : orgaftizarea însămînțărilor artificiale pentru folosirea intensă a berbecilor cu valoare amelioratoare, pregătirea furajelor și adăposturilor etc. Numai prin amenajarea maternităților pentru fătarea oilor în perioada de iarnă s-ar putea evita pierderea a zeci de mii de miei. De asemenea, trebuie să se treacă la introducerea mecanizării în fermele de ovine. De exemplu, prin generalizarea tunsului mecanic se poate obține in plus o cantitate de circa 3 000 tone de lînă, din care se pot confecționa mai multe milioane de metri pătrați de stofă. Ceea ce se cere acum consiliilor populare, organelor agricole, specialiștilor este să se ocupe de rezolvarea problemelor legate de mărirea numărului de oi, să organizeze creșterea întregului efectiv de miei cel puțin pînă la prima tundere, să inițieze largi acțiuni de îmbunătățire a pajiștilor, să creeze condiții cit mai bune pentnj iernare.
C. BORDEI ANU

în șapte luni din acest an, unitățile Ministerur lui Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții au produs peste 6 milioane tone ciment. Cum se vede, o cantitate impresionantă de ciment, de diferite tipuri și mărci, atit de necesar șantierelor de investiții, acoperirii altor cerințe importante ale economiei. La obținerea a- cestor rezultante a contribuit . majoritatea . producătorilor de ciment. Se cuvin apreciate, în acest sens, eforturile depuse de ci- mentiștii de la fabricile din Bicaz, Turda, Fieni și Brașov, care, folosind ju-ț dicios capacitățile de producție, ' în cadrul generalizării unor inițiative de va<- loar.e în întrecere, au livrat beneficiarilor, peste sarcinile de plan, mai mult de 20 000 tone de ciment. Dar aceste realizări puteau fi și mai consistente; cu peste 400 000 tone ciment trebuiau să fie mai mari cantitățile livrate economiei naționale dacă și combinatele de lianți și azbociment din Aleșd. Cimpulung și Tg. Jiu își îndeplineau integral și ritmic sarcinile de plan. . 1Nu insistăm asupra cauzelor care au dus la apariția acestei stări de lucruri ; ele sînt cunoscute atit în întreprinderi, cit și la centrala ■ și ministerul de resort. Mai important este să analizăm : cînd. și cum se vor lichida restanțele ? Acestei . întrebări i-am căutat răspuns în cadrul investigațiilor întreprinse la Combinatul de lianți și azbociment , din Aleșd, unde se înregistrează mai mult de jumătate din volumul total al rămîn.erii în urmă la producția de ciment.La ora actuală, multe din neajunsurile care s-au făcut simțite aici, determinate de o serie de vicii de proiectare, dar și de deficiențe proprii ale beneficiarilor, care nu au analizat cu suficientă exigență unele proiecte de execuție, au fost depășite datorită unor acțiuni energice inițiate de biroul comitetului județean de partid, de conducerea ministerului de resort și a Centralei industriei cimentului. S-a asigurat astfel 0 mai bună pregătire a materiei prime în cariere, s-au efectuat o serie de modificări constructive la concasoare, di-

minuîndu-se mult stagnările la instalații. și utilaje. De asemenea, prin îmbunătățirea transportului intern, întreruperile au fost înlăturate în proporție de 90 la sută. S-ar mai putea aminti, în cadrul măsurilor adoptate, inlocuirea instalațiilor de ardepe la cuptoarele 3, 4 și 6, unde — de pe acum — s-ău atins parametrii proiectați (de 800 tone clincher/zi), revizuirea instalației de oprire

nică. (Dar important este că cimentiștii din Aleșd au intrat pe un făgaș bun, că au găsit posibilitățile — după cum ne spunea ing. Gh. Bulinschi, directorul combinatului — pentru atingerea mai rapidă a parametrilor proiectați la toate liniile de fabricație și, deci, pentru recuperarea unei părți cît mai însemnate din restanțele la producția de ciment.Să vedem cum acționează

mîne în continuare in combinat.— Tot mai multe șantiere de construcții reclamă în această lună de vîrf a investițiilor lipsa unor cantități importante de ciment. Ce măsuri aveți in vedere pentru ca și în celelalte unități producătoare de ciment ritmul de producție să sporească simțitor, iar acolo unde este cazul să se recupereze rămînerile în urmă ?

CIMENTUL
un produs II uit prea important

pentru a fi risipit 
sau livrat cu întîrziere

la sufiante și la cicloane, intensificarea acțiunii de pregătire tehnico-profesio- nală a cadrelor ș.a. Un sprijin permanent, de un real folos pentru grăbirea înlăturării cauzelor care ingreunau desfășurarea normală a producției, încadrarea în. parametrii tehnico- economici proiectați, l-au acordat organizațiile de partid din combinat, care au desfășurat, în tot acest interval, o rodnică muncă politică, de la om la om, la fiecare loc de muncă și sector de producție.Cum era de așteptat, toate aceste măsuri au început să-și dovedească efectele deosebit de favorabile. Așa, de pildă, în cursul lunii iunie, colectivul combinatului a reușit să-și îndeplinească pentru prima oară sarcinile fizice ale planului de producție, realizările depășind- cu peste 34 la sută nivelul producției din luna precedentă.Desigur, mai sînt o serie de probleme de ordin tehnic și tehnologic care își așteaptă o soluționare grab

conducerea centralei de resort pentru a accelera redresarea activității Combinatului de lianți și azbociment din Aleșd, una din cele mai mari unități din industria cimentului ? întrebarea am adresat-o ing. Gheorghe Vasilescu, directorul tehnic al Centralei cimentului, care ne-a spus :— Principala noastră sarcină este să consolidăm realizările și, mai ales, ritmul de producție obținut în ultimul timp ca urmare a atingerii și chiar depășirii parametrilor proiectați la toate liniile de ciment de aici. Pentru aceasta trebuie să insistăm, în continuare, împreună cu conducerea combinatului, a- supra ridicării nivelului pregătirii profesionale a salariaților combinatului, a- supra întăririi disciplinei in muncă și, în cadrul acesteia, a disciplinei tehnologice. Vom acționa în vederea aplicării programelor de măsuri stabilite, motiv pentru care specialiștii și muncitorii detașați vor ră-

— în primul rînd, s-a reușit ca la toate liniile de ciment dintr-o serie de fabrici cu tradiție, cum ar fi cele de la Bicaz. Turda. Fieni, să se obțină producții suplimentare, care în numai 7 luni au însumat peste 20 000 de tone. de ciment. La Fabrica de ciment din Mșdgidia, bunăoară, tot u- nitate mai veche, restanțele provocate de avariile înregistrate în luna iunie au început să fie recuperate. In al doilea rînd, toată atenția noastră este îndreptată asupra accelerării ritmului de punere in funcțiune a liniilor de ciment de la fabricile din Cîmpulung și Tg. Jiu. Pentru aceasta au fost preluate o serie de lucrări' de construcții și montaj și. mai mult, am contribuit la întărirea efectivelor de constructori cu numeroși muncitori din cadrul fabricilor respective. Pentru impulsionarea livrării utilajelor tehnologice destinate acestor obiective, au fost repartizați . delegați de-ai noștri

pe lîngă o s'erie de unități constructoare . de. mașini, cum ar fi „23 August“ și Uzina de mașini grele din București. „Progresul"- Brăila, U.M.U.M. din Baia Mare.Totodată, deoarece s-a constatat, că în unele din fabricile de ciment, mai de curînd intrate7 în, funcțiune, se intîmpină mari greutăți în ce privește întreținerea și remedierea operativă a defecțiunilor, in prezent, 'atit la Combinatul din Aleșd, cit și la cel din Tg. Jiu au fost detașate echipe de reparații — in total 130 de muncitori specialiști — de la alte fabrici din sector. Tot pentru sporirea operativității la înlăturarea defecțiunilor la aceste unități se află în prezent, acordind asistența tehnică, numeroase colective de specialiști din institutul nostru de cercetare și proiectare și din centrală. La realizarea altor acțiuni trebuie să-și aducă foarte rapid contribuția întreprinderile ' M.I.C.M.G. Mă refer la livrarea pieselor de schimb și, mai ales, îmbunătățirea calității a- ceștor . piese. S-au întocmit programe comune de acțiune, s-au stabilit, termene și responsabilități,, însă realizările întîrzie. Așa este cazul pieselor pentru reductoarele de 1 600 kW (uzina „Progresul" Brăila), al motoarelor de 430, 500 și 1 600 kW („Electroputere" - Craiova), și al rotoarelor Pentru ventilatoare de debit mare, care nu sînt primite, spre execuție, de Fabrica de ventilatoare București ș.a.Important în momentul de față este de a se acționa ferm, pe toate căile, pentru buna Întreținere și funcționare a instalațiilor și utilajelor, cu deosebire in unitățile mai recent intrate in funcțiune, de a se lua măsuri hotărîte pentru darea urgentă în exploatare a capacităților de producție restante, pentru e- vitarea acumulării de noi restanțe/și lichidarea perseverentă și în cit mai mare măsură a celor existente. Cu cit vor fi recuperate mai repede rămînerile in urmă, ’cu atit șantierele de construcții vor putea primi cantități sporite de ciment.
Dumitru GÂȚA 
Constantin DUMITRU

Pregătirea terenului pentru semănatul griului constituie, in aceste zile, o sarcină importantă in agricultură. La 
cooperativa agricolă din Brănești, județul Ilfov, terenu rile arate la vreme sînt acum discuite cu grijă

0 nouă măsură de gospodărire 
a energiei electriceîn măi multe cartiere ale” Capitalei se desfășoară in prezent ample, lucrări de trecere de la tensiunea de 120 volți Ia tensiunea de 220 volți a rețelelor electrice. în acest fel se asigură o folosire mai economicoasă a energiei electrice, datorită reducerii într-o proporție considerabilă a pierderilor de energie electrică din rețeaua de distri-

buție’’,‘ Demn de subliniat este faptul că de la îiipeputul anului și pînă acum au fost trecuțila tensiunea de 220 volți peste 14 000 de consumatori, iar alți 7 500 de abonați din zonele Vatra Luminoasă. Văcărești, Baicului, Șoseaua Mihai Bravu, Iancului vor beneficia de tensiunea electrică mărită pînă la finele acestui an.

Pe șantierele
industriei metalurgice

(Urmare din pag. I)
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LA COMBINATUL CHIMIC DIN TG. MUREȘ

Produse de calitate
Combinatul de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș realizează o gamă variată de produse solicitate pe piața internă și la export. între altele, aici se fabrică îngrășăminte pe bază de azot, oxigen tehnic, argon, hîrtie foto. Dintr-o convorbire avută cu inginerul Ion Patrau- lea, director adjunct bleme comerciale, am dacă în 1969. azotatul niu destinat exportuluicitat de numai cîteva piețe externe, astăzi calitate se țări Anglia, publica mană,

cu pro- aflat că, de amo- exa soli-acest produs de se exportă în numeroa- ale lumii, între care Iugoslavia, Franța, Re- Arabă Egipt, R. D. Ger- Elveția, Tunisia,

etc. „Secretul" creșterii numărului partenerilor externi constă, deopotrivă, în calitatea produselor și în respectarea întocmai a termenelor și condițiilor de livrare. De altfel, problema calității este o preocupare permanentă a fiecărui salariat, de la operatorul chimist pînă la fiecare membru al comisiei pentru problema calității. Cetatea tîrgumureșeană a chimiei dispune de cadre bine pregătite, utilaje și instalații moderne, de condiții dintre . cele mai prielnice pentru îmbunătățirea continuă a calității producției.
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Liban Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii
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La întreprinderea de aluminiu Slatina

AUTOUTILLa cunoscuta întreprindere de aluminiu din cadrul Centralei industriale pentru metale neferoase și rare Slatina — unitate care, nu de mult, a împlinit 8 ani de activitate — se obțin importante succese în acțiunea de autoutilare și diversificare a . producției. De la începutul anului și pînă acum, în atelierele proprii s-au confecționat piese de schimb în valoare de 13,3 milioane lei, depă- șindu-se prevederile inițiale. Demn de relevat este faptul că multe piese au fost fabricate aici cu sprijinul centrului de cercetare și proiectare al

centralei, piese care înlocuiesc cu succes pe cele aduse pînă acum din import. Atelierul mecanic al întreprinderii a realizat o serie de utilaje pentru extinderile secțiilor de anozi și electroliză. Totodată, trebuiemintite lucrările pentru introducerea celui de-al doilea fir de fulare din stația pompare.Larga acțiuneautoutilare își aduce o contribuție importantă și la diversificarea producției, la valorificarea superioară a aluminiului. La secția turnătorie s-au diversificat mult sortimentele de sirmă, plăci, bare și a-

a-

redede

AREliaje din aluminiu. De la începutul anului și - pînă acum s-au produs 4 hoi tipuri de a- liaje, numărul celor ce se fabrică aici ridieîn- du-se la peste 30. De asemenea, pentru valorificarea superioară a metalului se acordă o atenție deosebită selectării lui din procesul de electroliză, li- mitîndu-se la maximum șarjele de calitate inferioară, tea superioară mihiului produs tina face ca el deosebit de
Calita- a alula Sla- să fie solicitat.

Emilian ROUĂ 
corespondentul 
„Scînteii"

A

tîmpinăm încă serioase greutăți. Nu toți furnizorii sînt suficient de receptivi fată de solicitările noastre. La jumătatea acestei luni, volumul restanțelor se ridica la 1 400 tone de echipamente tehnologice, din care mai mult de o treime sint necesare Ia obiectivele de investiții cu termene de punere în funcțiune în a- cest semestru. Furnizorii care ne creează cele mai serioase dificultăți sînt : întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești, întreprinderea de construcții de mașini din Reșița, întreprinderea „Independența" din Sibiu, întreprinderea de construcții metalice din Caransebeș, I.M.U.C. din București. Solicităm un sprijin mai mare din partea furnizorilor noștri, deoarece majoritatea covîrșitoare a restanțelor înregistrate, de ei vizează și grevează activitatea pe Șantierele unde se construiesc importante capacități de producție cu termene de punere în funcțiune chiar în acest an. cum sînt laminorul slebing și oțelăria de la C. S. Galați, noile capacități de la „Oțelul roșu". întreprinderile de aluminiu din Slatina, noile trăgătorii de oțel de la întreprinderea „Industria sîrmei" din Cimpia Turzii.
— Problema utilajelor nu se li

mitează strict numai la furnizorii a- 
cestora. Cum acționați, concret, pen
tru lichidarea stocurilor de utilaje 
acumulate pe anumite șantiere si 
sporirea vitezei de montaj ?— într-adevăr. ne revine o parte din răspundere pentru stocurile acumulate la unele lucrări. în consecință, grăbirea ritmului de montaj tehnologic face obiectul unor preocupări intense și energice. Așa. de pildă, am elaborat împreună cu constructorii de pe . șantierele Combinatului siderurgic Galați, întreprinderii de oțeluri aliate din Tîrgoviște, Combinatului siderurgic Hunedoara, programe detaliate de montaj, a căror îndeplinire o urmărim decadal. Desigur, nici beneficiarii n-au rămas în afara acestor preocupări. Ei participă direct, alături de constructori, la montajul unor instalații. Pe marea majotitate a șantierelor — C. S. Galați, întreprinderile de oțeluri aliate din Tirgoviște și de aluminiu din Slatina, C.S. Hunedoara. întreprinderea „Oțelul roșu", întreprinderile „Carbochim" din Cluj, „Alumina"- Tulcea, „Victoria“-Călan. „Republi- ca“-București ș.a. — muncesc cot la cot cu montorii din unitățile de construcții, pe întreaga durată a izilei- lumină și chiar în schimburi de noapte, peste 1 000 de muncitori din întreprinderile menționate.

— Luna august se apropie de sfir- 
șit. Ce rezultate, s-au obținut pină 
acum in privința recuperării restan
telor T

— Ca urmare a măsurilor despre -care am vorbit și a sprijinului susținut primit din partea organelor de partid, luna august a- marcat un intens „vîrf" de activitate pe toate șantierele. Sintem în măsură să precizăm că, pină la.sfirșîtul acestei luni, vor fi lichidate aproape integral restanțele la punerile in funcțiune a capacităților productive. Prin acțiunile întreprinse în luna august s-au creat condiții ca obiectivele la care lucrările erau rămase în urmă — noile capacități de la întreprinderile „Victoria" din Călan și „Carbochim" din Cluj — să intre în producție acum cîteva zile. De asemenea, tot în această ultimă decadă din august au intrat în producție, cu o lună și jumătate înainte, două capacități : una la întreprinderea ,}Laminorul“ din Brăila și alta la întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Baia Mare. Totodată, este de remarcat că volumul de lucrări executate pe platforma siderurgică din Galați este net superior rezultatelor obținute in oricare din lunile precedente. Și în luna următoare, activitatea pe șantierele de investiții din metalurgie se va desfășura cu aceeași intensitate. în centrul atenției aflîndu-se pregătirile pentru punerea in funcțiune a unor importante capacități de producție, cum sînt laminorul slebing și cel de tablă groasă de la Galați, oțelăria și sectorul de laminoare de la Hunedoara. trăgătoria de țevi de la întreprinderea „Republica" din Capitală, noua capacitate de la întreprinderea de aluminiu din Slatina etc.Pentru ca toate aceste capacități să intre în funcțiune la termen, mai trebuie asigurată insă o condiție esențială : aprovizionarea ritmică a șantierelor cu materiale de construcții și, îndeosebi, cu ciment. Din păcate, o serie de producători de primă mărime — fabricile din Medgidia și Aleșd — au de lichidat restante însumînd aproape 11 mii tone de ciment. Mărimea acestor restante impune ca atit întreprinderile menționate. cit’ și conducerea Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții să ia toate măsurile cerute de rezolvarea. în cel mai scurt timp, a serioaselor deficiențe ce persistă în aprovizionarea șantierelor industriei metalurgice cu ciment.Consider că schimbările în bine survenite pe majoritatea șantierelor noastre în luna august, ca și sprijinul pe care-1 vom primi în continuare din partea furnizorilor de utilaje tehnologice și de materiale de construcții sînt in măsură să asigure recuperarea rapidă a tuturor restantelor existente și respectarea, în toate cazurile, a termenelor de dare în exploatare a noilor obiective și capacități planificate.
i

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

| Stofe frumoase
' elegante, trainice
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produse
la întreprinderea 
Libertatea" - Sibiu

a

Alături de succesele de prestigiu dobîndițe în îndeplinirea sarcinilor de plan, concretizate in primele 7 luni ale anului cu o producție suplimentară în_ valoare de 19 milioane lei. harnicul colectiv al întreprinderii de stofe „Libertatea" din Sibiu, angajat intr-o pasionantă muncă pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, înscrie în cartea de onoare a întrecerii și importante realizări ale activității de export. îndrep- tindu-și simultan eforturile atit spre îmbunătățirea calitativă a produselor cit și spre efectuarea, în mod ritmic, a livrărilor, treprinderea „Libertatea" Sibiu a reușit să exporte, primele 7 luni, o producție suplimentară în valoare de 300 000 lei valută și să realizeze cea mai bună ritmicitate de pină astăzi in ce privește desfacerea.— N-a fost neglijată nici problema îmbogățirii colecției de modele — ne-a spus tovarășul inginer Nicolae. Nan, directorul întreprinderii. Pentru a ține pasul cu cerințele modei și pentru a satisface cit mai bine exigențele beneficiarilor noștri interni și externi, de curînd au fost create 15 articole noi. Este vorba, între altele, de stofe pentru costume bărbătești, realizate în majoritatea lor din poliester românesc în combinație cu lină, cu desene atrăgătoare și în culori vii, așa modei.Adăugind deosebită și rezistență la _________ _calități dobindite în special prin introducerea unor tehnologii noi de fabricație, noile modele de stofe cu marca „Libertatea" Sibiu se dovedesc de pe acum deosebit de solicitate, o bună parte din ele fiind contractate în

în- din în

cum este tendințala acestea finețea gradul ridicat de uzură al țesăturii,

numeroase țări.
Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii
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Geamul de Scăeni
este larg prețuitPLOIEȘTI (Corespondentul „Scînteii", C. Căpraru). — La fabrica din Scăeni (Prahova) se produce un bogat sortiment de geam tras, laminat și ornamentai (acesta din urmă în 320 de modele), precum și vată de sticlă. După cum am aflat de la tovarășul inginer Constantin Oltea- nu, directorul fabricii, produsele fabricii din Scăeni se livrează in prezent în peste 40 de țări ale lumii.Pentru a onora cerințele mereu crescînde ale beneficiarilor interni și externi, colectivul fabricii a realizat, peste plan, 200 000 mp geam tras și aproape 300 de tone vată de sticlă.
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Cum și cu ce contribui# la Programul de educație comunistă al partidului, 
elaborat de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 
și adoptat ca document al Conferinței Naționale, a 
stabilit ca una din principalele direcții ale activității 
ideologice educarea materialist-științifică a maselor. 
După cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
expunerea sa la plenară, „formarea unei concepții 
înaintate despre viață nu se poate realiza fără cu
noașterea cuceririlor științei, începînd cu apariția 
vieții pe pămînt, întregul proces de formare a omu
lui, de dezvoltare a societății și a diferitelor con
cepții filosofice și terminînd cu noile descoperiri ale 
științei moderne".

Atenția excepțională acordată de conducerea 
partidului răspîndirii cunoștințelor științifice în ma
sele largi ale celor ce muncesc și-a găsit reflectare 
și în adoptarea recentă, în spiritul orientărilor sta
bilite de plenara din noiembrie 1971, a unui program 
de măsuri menit să asigure îmbunătățirea în conti
nuare a activității desfășurate în această direcție. 
Programul vizează absolut toti factorii educaționali, 
toate organismele și instituțiile care au răspunderi 
pe această linie în societatea noastră : organele și 
organizațiile de partid, organizațiile de masă și ob
ștești, consiliile populare, Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, Ministerul Educației și învățămîntului 
și școlile de, toate gradele, Academia de Științe So
ciale și Politice, unitățile de creație, unitățile mili
tare și casele armatei, teatrele profesioniste, popu
lare și de amatori, presa și radioteleviziunea, cine
matografia, instituțiile muzeale, bibliotecile etc., sta

bilind concret ce anume trebuie să întreprindă fie
care. Este vorba de un program complex, bogat, bine 
armonizat în componentele sale, care trebuie să de
vină călăuza întregii activități desfășurate în acest 
domeniu.

Scopul urmărit este de a imprima educației mate- 
rialist-științifice un caracter continuu, sistematic și 
atotcuprinzător și în același timp de a-i asigura un 
conținut bogat, combativ și convingător, bazat pe 
argumente științifice și demonstrații practice, adecvat 
nivelului de dezvoltare a științei în zilele noastre și 
exigențelor oamenilor societății noastre, cu un nivel 
tot mai înalt de pregătire politică și culturală.

„Scînteia" își face un punct de onoare din a-și 
aduce contribuția nemijlocită și totodată a sprijini 
întreaga activitate desfășurată pe frontul educației 
materialist-științifice.

Pe această linie, ne propunem in pagina de față 
o sumară investigație în frontul editorial, căruia îi 
revin importante sarcini. El este chemat — așa cum 
se precizează în programul de măsuri — să asigure 
tipărirea unui număr sporit de cărți și broșuri desti
nate explicării științifice a fenomenelor din natură 
și societate, dezvoltării gîndirii materialiste, comba
terii concepțiilor retrograde, mistice. (

La solicitarea noastră, cadre de conducere din 
citeva edituri informează asupra preocupărilor în 
acest domeniu, asupra unor lucrări apărute sau care 
urmează să vadă lumina tiparului în cursul aces
tui an. .

9

ancheta „Scînteii“ răspund astăzi primii vizați: EDITORII
Edituri/POLITICĂ

Colecții de largă accesibilitate
Educarea materialist-științifică a maselor — ne-a spus tov. IOAN SIMION, redactor șef la Editura politică — formează de (mult obiect de preocupare pentru editura noastră. în lumina sarcinilor trasate prin programul de măsuri adoptat recent de conducerea partidului, această preocupare va deveni însă mai statornică. mai susținută. în prezent este în pregătire apariția unui important volum consacrat educație’" ateiste. Este vorba de volumul : Marx-Engels-Lenin : „Despre religie". în care vor fi înmănuncheate conceoțiile lor asupra esenței și originii religiei, asupra rolului pe care l-a jucat aceasta în societatea împărțită în clase, asunra atitudinii ce trebuie adnotate de partidul comunist fată de religie.Problematica complexă a educației a- teiste va fi abordqtă înt.r-o serie de lucrări originale românești. în continuarea numeroaselor lucrări apărute pînă acum, între care amintesc, ca cea mai recentă, lucrarea „Cultură și religie" de Al Tă- nase, vor mai anărea. nînă la sf’rșit”! a- nului. „Tineretul si religia" de Petru Berar și „întrebări si răspunsuri no embleme de educație ateistă a iiner-tirtî’i". în fine, planul editorial pe anul în curs cuprinde și traduceri ale unor lucrări mai reus;te din literatura străină. cum ar fi : .Religia în istoria popoar"lor“ de S. A. Tokarev. ..Cine se teme de sniri- te" de Allan Shift și Kramer st ..Drama eliberării femeii" de N:el Mathilde.Pentru a nune la îndppjîna m’blfcului larg cercotări’e «deș.făs’’.r.ațr> în sfera științelor sociale si a aborda cit mai mult» din problemele actuale ale vieții ideologice și politice, editura și-a promis tipărirea unor colecții si serii bine cte'imitate. formate din lucrări do pronortii restrînse, cu largă accesibilitate. Planul ne 1973 are ca trăsătură caracteristică preocuparea pentru pon'ilsrizs"oa unor aspecte deosebit de actual" din domeniul științelor sociale, al conducerii științifice a vieBi sociale, în strînsă legătură cu realitățile românești, cu practica făuririi socialismului în țara noastră. Esțe suficient, să evidențiem că circa SO la sută din totalul titlurilor cn vor anărea în cursul anului 1973 este format din lucrări de popu- larîr.are.Asttel, coto-f’a ..Făurirea societății so- eiriisfc ninlfilrterai dezvoltate" c’mrinde trei serii — scria de economie, filozof-o

fcd,tura „SCRISUL ROMÂNESC"

Lucrări cu un pronunțat 
caracter aplicativ

La întrebările adresate de corespondentul județean al ziarului nostru. Nistor Țuicu, tovarășul ILARIE HINOVEANU, directorul acestei tinere edituri, a început- prin a preciza :înființată în anul 1972 și avind, în profilul său. tipărirea de carte social-politi- că. tehnico-științifică și beletristică — editura noastră S-a preocupat de atragerea, în acest domeniu, a unor colaboratori valoroși de la Universitatea craioveană. din unitățile de cercetare și întreprinderile industriale, precum și dintre savanții și cercetătorii din restul țării. Dialogul direct, concret, cu specialiștii — ce va Ei extins și adîncit — a determinat necesitatea de a se da lucrărilor elaborate un pronunțat caracter aplicativ, cu eficiență imediată în producție. Pînă la realizarea unui portofoliu larg, viabil, în măsură să ne poată asigura conținutul unor colecții sau serii de prestigiu, cu apariție regulată, am orientat programul de tipărire pe titluri individuale, astfel ca fiecare carte in parte să răspundă unei teme prioritare, iar toate la un loc, dintr-o etapă, să acopere, ca diversitate tematică, nevoile unor sectoare productive de bază : construcția de mașini, energetică, electrotehnică, irigații, zootehnie, valorificarea superioară a terenurilor nisipoase, horticultura, legumicultura, medicină, biologie moleculară ș.a.Acționînd In acest mod, cărțile apărute, ca și cele aflate în lucru, atestă strădania
.if.) ■. W

Editura TEHNICA

Decit false „tratate" - 
cărți pe înțelesul tuturor

Cartea de popularizare a științei și tehnicii. editată de noi — afirmă ing. MIHAI CONDRUC, redactor-șef — urmărește ridicarea calificării profesionale și îmbogățirea cunoștințelor oamenilor muncii, pătrunderea cuceririlor științifice în tehnică, întrucît tematica este vastă și pentru a veni în sprijinul unor categorii de cititori specializați, sau care doresc să se 

și etică — și își propune să analizeze la un nivel accesibil probleme cum ar fi : „Materialismul dialectic și istoric — fundamentul formării concepției științifice despre lume și viață a oamenilor muncii", „Contradicțiile și dinamica societății socialiste". „România — țară în curs de dezvoltare". „Fondul național de dezvoltare economică și socială", „Libertate și responsabilitate morală in condițiile socialismului".Colecția „Probleme ale organizării și conducerii activității politice și econo- mico-sociale" cu patru secțiuni, corespunzătoare specificului activității desfășurate de organizațiile de partid, de sindicat, de U.T.C. și de unitățile economice, își propune să trateze, în cele 60 de teme, probleme ale științei conducerii societății, ale întreprinderilor industriale. în strînsă legătură cu experiența acumulată în diferite sectoare, urmărind astfel și generalizarea acestei experiențe.'a formelor și metodelor de muncă înaintate.Analiza din perspectiva filozofiei marxiste a diferitelor teorii și curente dm gindirea socială, contemporană, constituie obiectul colecției „Dezbateri ideologice", în acest an. in cadrul colecției vor apa- rea 17 teme, dintre care cităm : „Problemele omului si existențialismul contemporan", „Marxismul și psihanaliza". „Teoria convergentei și realitățile contemporane". „Determinismul social și .libertatea umană". Teme deosebit de actuale privind politica externă a partidului nostru, problematica relațiilor 'interpațiorisfie sint abordate de către colecția „Pro-; bleme internaționale".Cele două colecții „File din istorie" și „Evocări" vor comenta, in lucrări de proporții restrinse. momente și evenimente de seamă din istoria poporului și a patriei, vor evoca viața și activitatea unor personalități marcante din istoria mișcării democratice, muncitorești și comuniste din România. Considerăm, de asemenea. editarea Dicționarelor de științe socia’e, a Dicționarului politic a Micului dicționar de legis’ația muncii, a ediției a doua a Micului dicționar filozofia. cît și editarea manualelor destinate invătămîntului de partid, ca acțiuni do primă imnortantă bontru populariza’-ea problemelor ideologice, filozofice si nou- tice actuale în masele largi ale oamenilor rmincii 

noastră de a sprijini, prin efortul de popularizare, in primul rind. acțiunile din terenul producției. Ca atare, in domeniul științelor tehnice, cărți ca „îndrumătorul tehnicianului și controlorului mecano- metalurg" (autori : conf. univ. dr. ing. Sever Sontea și ing. Macsimilian Băltă- noiu de la uzinele „Electroputere"), „File- tarea" (autori : conf. univ. dr. ing. Iulian Popescu și ing. Eliezer Sandly de la uzinele „Electroputere"), „îndreptar pentru electroenergeticicni" (autor : ing. Alexandru Curelaru de la întreprinderea termocentrale din Craiova) valorifică și popularizează unele realizări originale, cel mai adesea, verificate în practica uzinală. Pe tărîmul științelor agricole, titluri ca „Cultura plantelorz po nisipurile nivelate și irigate" sau „Cartea legumicultorului" prezintă diverse teme și rezultate din perspectiva unor experiențe și creații proprii recente, strins legate de nevoile noastre, ale zonei și ale-țării.Științele umaniste, cu un rol atit de important în desăvîrșirea concepției despre lume și viață a cititorilor, sint și ele reprezentate în acest efort. După cum, pornind de la sarcinile trasate prin documentele de partid, în legătură cu educația niaterialist-științifică, etică și patriotică, tipărim titluri ca : „Tineretul și educația școlară", „Știința și religia despre nemurire" (elaborată de conf. univ. Nicolae Novac și lector univ. Ion Cea- praz, de la Universitatea din Craiova).

specializeze și să se informeze într-un anumit domeniu, au fost organizate serii de lucrări. De pildă, seria „Electricitatea în viața omului modern" cuprinde citevâ lucrări ce vin in sprijinul tuturor celor care folosesc curentul electric, iar „Colecția electricianului" aduce cititorului un plus de noțiuni pînă la nivelul specialistului. în aceeași categorie intră și co

lecția „Radio și Televiziune" și „Foto" — care, prin schemele și lucrările tehnice pe care le prezintă radio și foto amatorilor, le ocupă timpul liber în mod creator.Uneori cartea de popularizare a științei se adresează înșiși specialiștilor. Este vorba de seria de ' lucrări în domenii moderne „Biblioteca de automatică, electronică, informatică, menegement". Prezentată la un nivel superior — deși e carte de popularizare — ea se adresează tehnicienilor, maiștrilor, muncitorilor cu calificare mai ridicată și chiar anumitor specialiști, ingineri, care nu posedă cunoștințele necesare în aceste domenii noi, dar care, prin activitatea ce o depun, simt nevoia unei informări competente accesibile. riguroase din punct de vedere științific. în același timp, seria aceasta de lucrări are scopul de a orienta tinerii, ca și pe cei care nu au o profesiune definită, spre aceste domenii moderne, automatică, programare, calculatoare, spre profesii ca operator, programator, analist. O altă serie, intitulată „Arhitectura de-a lungul veacurilor", este destinată ridicării nivelului de cultură generală. Am putea aminti și de lucrările elaborate în a- fara seriilor respective și care familiarizează diferitele categorii de cititori cu probleme de fizică, matematică, chimie ș.a.Subliniem totuși că în activitatea de
VĂ’ RECOMANDĂM:
I. EDUCAȚIA ATEISTĂ

— Karl Marx, F. Engels : „Despre
religie". •• j

— V.l. Lemn : „Dpspre religie"
— * * * „Călăuza ateistului"

* * * „Adevăruri și «adevăruri»"
— L. Taxie : „Biblia hazlie"
— A. Domini : „După chipul și a- 

semănarea Iui"
— P. Georgescu : „Cine l-a creat 

pe dumnezeu ?"

★

— L. Feuerbach : „Esența creștinis
mului"

— F. Pușcașu : „«Secolul luminilor» 
și religia"

— * * • „Antologia ateismului în
România"

— * * * „Antologie de texte ateiste
din materialiștii francezi 
ai secolului XVIII"

— P. Caraioan : „Destinul istoric al 
religiei"

— E. Repciuc : „Știința și religia 
despre om și univers"

— G. Vlăduțescu : „Totemismul"
— Z. Kosidowski : „Povestiri biblice"

★

— A. Babe; : „Geneza zeilor"
— G. Brătescu : „Procesele vrăji

toarelor"
— G. Moisil : „îndoieli si certitu

dini"

★

— * * ‘ „Imperativele progresului
și religia"

II. LUCRĂRI

INTERDISCIPUNARE

— C.l. Gulian : „Mit și cultură"
— N. Budreiko : „Cunoașterea tai

nelor materiei"

Editura MEDICALĂ

Educația sanitară-componentă
a educației științifice

Deși nu avem organizate colecții sau serii de lucrări de popularizare a științei medicale — ne declara redactorul șef, dr. CONSTANTIN LOZANU — preocupările in această direcție se concretizează in circa 14—20 titluri pe an (dintre care cele mai multe reprezintă broșuri pe teme de igienă și recomandări in acest sens). La această activitate, editura colaborează cu direcțiile de specialitate din minister, care, cunoscind situația din județe sau din diferite clinici de specialitate, ne solicită temele de cel mal larg interes. Primim și multe scrisori în care ni se cer lucrări de genul „Medicina in familie" sau „A.B.C.-ul sănătății" la niveluri mai accesibile decit lucrările similare apărute oină acum. De asemenea, in colaborare cu Institutul de igienă și sănătate publică, elaborăm, broșuri care șe 

popularizare a cunoștințelor științifice și tehnice n-am făcut decit cițiva pași. în acest domeniu se mențin neajunsuri serioase. Una din dificultăți rezidă in faptul că toți specialiștii sint tentați să scrie așa-zise „lucrări serioase", tratate voluminoase, care să fie apreciate în memoriu de activitate științifică și care sint mai bine remunerate (conform Normelor de tarifare din 1957 !), decit cartea de popularizare. A coborî din turnul de fildeș pe pămint, a populariza tot ce mintea omenească a creat mai bun este, în ultimă instanță, o problemă de conștiință socialistă. în această direcție, am putea primi un sprijin din partea Comisiei naționale pentru răspîndirea cunoștințelor științifice, care, pe lingă tematica elaborată, ne-ar putea ajuta in atragerea acelor specialiști competenți șl cu harul accesibilității care să asigure ridicarea nivelului cărții de popularizare a tehnicii și științei. De asemenea, ne-ar putea sprijini in realizarea unor colecții unitare — mă refer, de exemplu, la forma grafică ș.a., indiferent de editura specializată, care se ocupă de elaborarea lucrării. In toate țările dezvoltate există colecții de acest gen, care și-au căpătat un prestigiu de-a lungul anilor. Pe cind și la noi o colecție unitară, de nivel înalt și a cărei simplă copertă să fie o invitație la lectură cu creionul în mină ?

— * • • „întrebări la care s-a răs
puns, întrebări la care nu 
s-a răspuns încă"

A

— B.G. Kuznețov : „Evoluția imagi
nii științifice a lumii"

— R.E. Peiarls : „Legile naturii"
— I.G. Pavel : „Dezvoltarea con

cepțiilor despre univers"
— E. Toma : „Ochii științei spre 

macrocosmos și microcosmos"
— B.G. Kuznețov : „De Ia Galilei la 

Einstein"
— * * * „Omul și civilizația"

III. LUCRĂRI

DE POPULARIZARE

A ȘTIINȚEI

— C. Popovici : „Stelele — cum se 
nasc și cum evoluează"

— C. Popovici : „Despre eclipsele 
de soare"

— C. Pîrvulescu : „...Și Pămîntul a 
fost pus în mișcare"

— G. Demetrescu, C. Pîrvulescu : 
„Galaxii în. univers"

— G. Gamow : „O stea numită 
Soare"

— G. Gamow : „O planetă numită 
Pămînt"

— C.V. Papiu : „Spre adîncurile 
globului"

— H. Tazieff : „Cînd pămîntul se 
cutremură"

— A.l. Oparin : „Originea vieții pe 
pămînt"

— S. Sandor : „Viața nu începe la 
naștere..."

— I. Cotăescu : „Materia vie"

★

— B. Lovell : „Ce știm azi despre 
univers"

— I. Sîngeorzan : „încă o dată des
pre sfîrșitul lumii"

— V. Soran : „Clorofila, lumina și 
viața"

— V. Soran : „De la moleculă la 
viață"

distribuie gratuit tn spitale, case de educație sanitară, policlinici, școli ș.a.Unele lucrări au o adresă foarte precisă, ca, de pildă, „îndrumătorul metodio privind educația sanitară in școlile de cultură generală (pentru clasele V—XII), sau „îndrumătorul metodic privind educația sanitară în invățămîntul profesional tehnic de specialitate". Noi avem insă in vedere faptul că educația sanitară începe de la virsta preșcolară și, pentru această categorie de „viitori" cititori, edităm cărți cum șint „Moș Bărbuță înțeleptul piticei" sau „Educarea copilului in familie". în special, ne preocupă tineretul care, la o anumită vîrstă, simte nevoia de a ști cit mai mult despre corpul lui; despre felul in care trebuie să Învețe și 6ă i se călească organismul. Nu mai vorbim de adultul dornic de a cunoaște cum 

să prevină o serie de boli. Iată de ce gama noastră tematică este foarte largă Si de niveluri diferite, de la broșuri în care se tratează teme ca „Prevenirea a- terosclerozei", „Igiena mintală", „Carnet de puericultura" (ce se adresează in special mamelor și copiilor), „Ritmul de viață al copilului mic", pînă la lucrări mai ample și de interes larg, intre care „Organizarea timpului liber în familie", „Tuberculoza", „Prevenirea bolilor venerice", „Regimul de viață și alimentație in bolile de inimă" ș.a.Considerăm că. în materie de educație șanitară, de răspindire a cunoștințelor medicale, nu este greșit să se publice cit mai mult, întrucît niciodată nu va exista un ' plus. Dovadă, tirajele foarte mari (unele de 50—60 000 exemplare) și cu toate acestea insuficiente, deși multe case
Editura ENCICLOPEDICĂ

O informație științifică 
sintetică, substanțială

In ceea ce privește editura noastră — arăta tovarășa AURORA CHIOREANU, director al Editurii enciclopedice — ne-am _ străduit să publicăm literatură științifică (le informare și de popularizare. cu o arie tematică largă. Acestui scop major îi sint, de altfel. închinate atit ..Micul dicționar enciclopedic", recent apărut în editura noastră, cit și. întreaga serie de mici dicționare enciclopedice și mici enciclopedii pe domenii. Spicuiesc citeva titluri' din, domeniul științelor exacte și ale tehnicii : ..Dicționar de matematici generale", „IVIieă enciclopedie de chimie", „Mică enciclonedie tehnică ilustrată", „Dicționar de idei în biologie", „Dicționar de informatică și automatică", „Dicționar de radio și televiziune", „Dicționar de astronomie și astronautică", „Dicționar de mecanică", „Enciclopedia descoperirilor geografice" ș.a. Ca alte importante surse de informare generală cităm și seriile de dicționare cronologice (din care pină acum au apărut „Istoria lumii în date" și „Istoria României in date", cărora le vor urma „Dicționar cronologic al științelor tehnice". „Dicționar cronologic al tnvăță- mintului din România", „Dicționar cronologic al științelor medicale și farmaceutice"), ca și seriile de lucrări bibliografice sau biobibliografice (intre care : „Istoria bibliografiei române". ..Ramuri", „Luceafărul", ..Mihail Kogălniceanu", „Nicolae Bălrescu". ..A. D. Xenopol").Alte lucrări publicate de editura noastei sint cuprinse în colecțiile „Enciclopedia de buzunar", „Orizonturi", „Pe harta lumii".. în general, apreciem că popularizarea științei, răspindirea cunoștințelor științifice din orice domeniu și la orice nivel constituie o armă de luptă împotriva unor credințe greșite, a miturilor, superstițiilor, irealităților. A pune Ia dispoziția cititorului date certe, științifice, înseamnă a-I pregăti cu argumentația ma- terialist-dialtfctică necesară combaterii.Cum foarte multe din lucrările publicate de noi se înscriu pe aceste coordonate, ne vom opri numai.asupra citorva titluri spre exemplificare.în colecția „ORIZONTURI", de largă accesibilitate, au apărut lucrări ca ..Procesele vrăjitoarelor" de G. Brătescu. în care sint abordate manifestările de intolerantă, de fanatism reljgios in lumea medievală, autorul aducind problema pină
Editura ȘTIINȚIFICĂ

De la cunoașterea universului, 
la „Biblioteca juridică 

a cetățeanului"
Așa cum preciza tovarășul GHEORGHE CONSTANTINESCU, director — această e- ditură își orientează eforturile de popularizare a cunoștințelor științifice și tehnice în două mari dirfccții : editarea de lucrări, realizate la un nivel de tratare mai înalt, cu scopul de a populariza diversele discipline și ramuri tehnice in rindu- rile nespecialiștilor, precum și tipărirea de cărți și broșuri menite de a difuza material informativ în rîndurile sferelor largi și eterogene de public.De pildă, unele colecții și serii ca „Mica bibliotecă de etică", „Mica bibliotecă de estetică", „Logos", „Psihc", „Sinteze sociologice", ca șl altele, intitulate „Popoare, culturi, civilizații" sau „Bibliotheca Orientalia", vizează categorii de cititori cu o pregătire de nivel mediu. Iar colecții cum sint „Natura și omul", dar mal ales „Știința pentru toți", se adresează unui public cu mult mai larg, tn cadrul acesteia din urmă, editura oferă, anual, cite 18 titluri, tratînd variate ramuri sau aspecte din perspectiva progresului științei și tehnicii actuale.Potrivit sarcinilor trasate în programul de educare materialist-științifică. e- ditura noastră iși va dezvolta activitatea pe acest tărim. Incepind din anul acesta urmează să apară o serie de lucrări cu caracter ateist în colecția „ȘTIINȚA PENTRU TOȚI", în broșuri de 50—60 de pagini și la un nivel larg accesibil. Te

de educație sanitară din țară tipăresc și ele o serie de broșuri, cu sprijinul specialiștilor din localitate, lucrări care se bucură de interesul cititorilor. Cu toate că sfera preocupărilor in direcția popularizării științei cuprinde aproximativ un sfert din activitatea editurii noastre, nu putem spune că facem tot ceea ce ar fi necesar. Faptul că trebuie să ne încadrăm într-o anumită cotă de hîrtie influențează tirajul ; or. temele medicale fiind de cel mai larg interes — pentru a putea asigura cititorilor un număr cît mai corespunzător de exemplare — sîntem nevoițl să ne restrîngem la mai puține titluri de lucrări. De aceea, socotim că este cu atit mai bine cu cît acest domeniu intră și în preocuparea altor edituri.

in epoca contemporană. „încă o dată despre sfirșitul lumii" de I. Singeorzan. demască. așa cum arată și titlul, unele credințe greșite pe temeiul celor mai recente cuceriri ale științei. în același cadru am aminti lucrarea „Geneza zeilor" a lui Alex. Babeș — o Sugestivă mitologie comparată in viziune modernă atacind bazele tuturor religiilor, apoi o istorie a ateismului și a științei „Testamentul părintelui Jean . Mălier". unul din,șțilpii iluminismului francez., fost preot și pltcrior. unul din cei fnai Vehemenți atei,’, ,6 altă lucrare „Sfinții — mit.1 legendă', .adevăr", pornind de la explicarea genezei și evoluției credințelor legate de sfinți, combate prejudecățile și superstițiile prin explicații științifice. ,Răspunzînd exigențelor formulate în programul de măsuri adoptat recent de conducerea partidului, vom edita în viitor noi lucrări care să slujească educației științifice a celor mai largi și mai diverse categorii sociale. Amintim intre acestea, ca apariții mai apropiate, lucrarea „Drama religiei" în care va fi tratată situația actuală a religiilor și încercările ei de modernizare, apoi „Ereziile creștine in evul mediu" de Gh. Vlăduțiu, „Sectele religioase" de P. Nicoară ș.a.Editura enciclopedică română, alături de alte edituri, se străduiește să valorifice — pe o treaptă calitativ superioară — tradiția românească, eforturile și realizările predecesorilor noștri * în domeniul răspîndirii cunoștințelor tehnico-științiflce. Ne preocupă. în continuare. îmbunătățirea activității in a- cest domeniu, mai ates în vederea lărgirii conceptului de literatură de informare șl popularizare, reabilitării în fața cititorilor a lucrărilor de volum mic, a broșurilor care, de ce să nu recunoaștem, au fost o vreme desconsiderate, atit de editori, cît și de public : valoarea unei lucrări nu este determinată de cantitatea de hîrtie consumată, iar accesibilitatea nu împiedică elevația și nu înseamnă simplism. Credem că ar fi necesar ca un număr mai marc dintre oamenii de știință si cultură să se aplece, cu mai multă grijă și înțelegere, asupra acestei categorii de literatură, ceea ce ar sluji, fără îndoială, creșterii eficacității și prestigiului ei. ca și recistlgării încrederii publicului în lucrările de volum mic.

teii

matica va aborda teme de astronomie, biologie, chimie, fizică ; vor fi popularizate cele mai noi teorii privind Universul, concepții referitoare la originea vieții, semnificațiile ateiste ale unor realizări științifice și tehnice mai noi ș.a. Pentru exemplificare, fn-aș referi numai la citeva din temele pe care le avem în vedere. De la teme cu implicații ateiste, ca „Omul în spațiul cosmic", pină la cele cu adresă directă „Știința și religia despre structura Universului", „De ce se încearcă modernizarea religiei", „Cunoașterea științifică și apusul zeilor", „Știința, religia și destinul uman" sau „Zeii și religiile — creații ale omului". Tot ceea ce urmează să apară în această colecție va fi sub semnul fundamentării științifice a concepțiilor ateiste în toate domeniile.Va stîrni desigur interes și viitoarea colecție „Biblioteca juridică a cetățeanului". in cadrul căreia vor apărea, la un nivel accesibil, cărți consacrate unor variate aspecte ale legislației socialiste.Punînd un accent deosebit pe tratarea accesibilă a temelor abordate, nu vom pierde din vedere și nu vom atenua rigoarea științifică indispensabilă in acest domeniu. Ca urmare, se manifestă o preocupare crescindă pentru a- legerea unor autori care să asigure realizarea de lucrări cu o ținută corespunzătoare și în forme accesibile cititorilor.
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu

ETICA $1 ECHITATEA SOCIALISTĂ!
r Marin Bănilă ar putea să-mi reproșeze că scriu despre dînsul fără să-l fi văzut măcar la față. Așa e, nu l-am văzut, dar, în eventualitatea unui reproș, am pregătit un răspuns, cred, acceptabil : l-au văzut, și îl știu — alții, foarte mulți, și cițiva dintre aceștia m-au ajutat să-1 înțeleg... în jurul strungarului grivițean nu s-au țesut legende. Este drept că se vorbește mult despre el, dar se vorbește exact, fără nici un fel de exagerări în bine sau în rău. poate Marin exact, și, în serie, cialiste, reportaj televizat, s-a scris despre el în presă, nu prea mult, se va mai scrie, desigur, dar, sînt convins, nimeni nu va reuși să descopere ceva neobișnuit în viața și munca sa, ceva care să-1 fixeze pentru multă vreme în atenția a milioane de oameni... Aș zice că Marin Bănilă ' "rămină erou, cii de fiecare detă.Care ar fi, bat, trăsătura omului despre care scriu, fără să-1 fi văzut la față ? Patru grivițeni s-au oferit să m-ajute. Valentin Coturnă : este un om serios, de care poți fi sigur. în orice împrejurare. Stan Dumitru: poate că este cel mai serios dintre noi toți, rar am întîlnit un alt muncitor care să-i semene... Marin Lixandru :/ am învățat multe de la dînsul și,. în- tîi de toate — seriozitatea, că și asta se-nvață... Constantin Popa : om serios, de cînd il știu, și îl știu de mulți ani, și l-am văzut și la lucru, și la un șpriț... Așadar, patru grivițeni, solicitați să răspundă la .aceeași întrebare. în împrejurări diferite, fără a avea posibilitatea să se influențeze unul pe celălalt — același răspuns : om rios, foarte serios !Așa se face că mi-a nit gindul să aflu ce ranții de seriozitate prezin- , tă cei patru, care mi l-au recomandat pe Marin Bănilă. Valentin Coturnă : Este șeful afelieYuJpi .'electric, locțiitor al secretarului comitetului de partid . de la Grivița, tîriăr la înfățișare, bătrîn în meserie, cu tradiție grivițeană, tatăl său a lucrat în uzină. Inovator nu din vanitate, nu ca să-i figureze numele în rapoarte, ci, lucru stabilit, din necesități de

Aceasta și din pricină că Bănilă este un om meticulos în toate — primul rind, în me- Erou al Muncii So- a apărut intr-un

producție. Atelierul electric, în actuala sa structu- ră, datează de puțin timp, dificultățile au fost numeroase — iar pentru a fi învinse, a fost nevoie nu numai de eptuziasm, ci și de pricepere, de multă pricepere. Valentin Coturnă se numără printre aceia care au descoperit la timp nevoia de instruire continuă — și-n ultimii ani, din multe nopți a făcut zi... I-am simțit oroarea față de rămînerile in urmă. I-a transmis această oroare și băiatului. Are un băiat de 14 ani. Florentin, pe care îl pregătește pentru electronică. îl pregătește, în înțelesul practic, nu cu vorbe,

Ceea ce, aș îndrăzni să spun, poate că înseamnă mai mult : din 1951, cei doi se văd in fiecare zi in uzină, in timpul lucrului, în ședințe, după orele de lucru, tot în uzină, cu treburile lor de inovatori, de activiști de partid. De peste douăzeci de ani fac parte din aceeași mare familie grivițeană. Or. cu rudele, Valentin Coturnă se vede doar din cind în cind...Grivițean din stantin Popa cum spune, de Marin Bănilă, abia după vreun an ceva. Garanțiile de seriozitate ale lui Constantin Popa : este tehnician prin-
1946, Con- I-a primit, „recrut" pe ajuns aici Și

tîrziu, printre ultimii. încă nu i s-a-ntimplat să ajungă înaintea lui Bănilă și să plece după el... „Dar omul ăsta nu are casă, nu are masă ? !“ Are și casă, are și masă, își vede și de el, și de familie, de copii. Unul din copiii lui Marin Bănilă e strungar, meseria tatălui, celălalt — student. Da, sigur, își vede de toate. însă, înainte de toate, treburile de aici, o groază de treburi, ale lui, ale altora — îndeosebi ale celor pe care-i învață meseria de strungar. Se adună în jurul lui mulți ucenici, în nu puține după-amieze, rămine în uzină ca să as- cută cuțitele tocite de uce-

este sortit să erou al mun- zi, și nu ve-m-am intre- dominantă a

se-vega-

era în concediu

ghe este acum maistru, maistrul lui Bănilă. Gheor- ghe Tiz, tot așa, i-a fost ucenic. Gheorghe Tiz este acum inginer, șeful atelierului unde lucrează Bănilă. Așa se petrec lucrurile..."De la Stan Dumitru aflu că, din cînd în cînd, in situații dificile, și Oprea Gheorghe și Gheorghe Tiz, foștii ucenici, il consultă pe Marin Bănilă, cum ar veni, îl roagă să-i ajute, socotind că nu-i nici o rușine să mai înveți din experiența unui muncitor de înaltă calificare. Aș spune, de înaltă simțire și dăruire... Dumitru Stan este cel care mi-ă precizat că, față de ei toți, Marin Bănilă are ceva ce il situează, într-un fel, deasupra..., Nu, nu ceva ieșit din comun — are, poate, mai înaltă simțire și dăruire în tot ceea ce face. Asta o spune un meseriaș strălucit : Dumitru Stan ; s-a scris despre acest om. inovațiile lui sînt cunoscute de prin 1953, de cînd cu plăcile tubulare, activitatea sa obștească, la fel — cunoscută, deputat in Marea Adunare Națională, membru al Comitetului municipal P.C.R., secretar al organizației de bază de la mecanica grivițeană........ Bănilă face parte dintre acei oameni pe care se poate conta. „11 știu, de mulți ani ne vedem aici zi de zi. arătăm ca-n ziuane-am cunoscut. în halate și cu miinile murdare..." Dumitru Stan îmi spunea a- ceasta in timp ce iși ștergea miinile de ulei... După care, și mi-a rămas in minte, a mai spus: „Miinile murdare de lucru, nu pătează cinstea !“ Deputat în Marea Adunare Națională, activist, muncitor — î de toate, muncitor țean.Și acum, o scurtă cație: nu am stat de cu Marin Bănilă din nă că era în concediu. Ar fi trebuit să vină cind am fost eu la dar programul său cediu suferise mici cări: adică, plecase cediu cu o întîrziere de citeva zile, pe care le recupera acum. Cu întîrziere, întrucit îi sosise o comandă urgentă, niște piese pentru un institut de cercetări; piese, spuneau cei patru tovarăși pomeniți mai sus, pe care numai Marin Bănilă le putea executa.j

cînd

Șoferi hoinari pe sosele,
hani si benzină pe apa simbetei
Risipa este imorală. 0 aducem în instanța opiniei publice

Nu o dată nc-a fost semnalat faptul cioase a mijloacelor de transport, unor tule unități au avut și au de suferit din mărfurilor transportate cu mijloace auto. „Suveica", unitatea „C“, a avut mari greutăți de producție datorită în- tîrzierii materiei prime, deși furnizorii din Iași au expediat-o cu promptitudine). Carburanți, vehiculele, zilele lucrătoare ale șoferilur — cărora li se adaugă și timpul de producție al întreprinderilor destinatare — sînt irosite pe apa simbetei cu o condamnabilă nepăsare, eu o lipsă a răspunderii de care se fac vinovați atit conducătorii auto cit și, după cum se va vedea, chiar și unele întreprinderi.Cum se manevrează in cadrul acestei triste practici 7 Pentru a afla răspunsul, am însoțit în patnilare cîteva echipaje auto din cadrul serviciului circulație al Miliției
Din garaj pinâ-n Chitila,

9 ore cu mașina

că, datorită folosirii nejudi- carențe organizatorice, des- cauza nelivrării la timp a (Un singur exemplu : I.I.S.

Capitalei. Și iată...

nu cu iluzii. îl aduce în u- zină,. îl ține în atelier. Cu aprobarea conducerii uzinei, vrea să-1 lege pe băiat de atelier, cițiva ani la rind ca să priceapă ceea ce numai din cărți nu se poâte pricepe, vine la uzină,. bine aici, renunță la orele de distracție și vine, și obosește, e o lume aici, nu de basm, ce-i drept...Mi-a venit gindul să-l întreb pe Valentin Coturnă, dacă soția sa este de acord cu acest program de educare a puștiului. Este, cum să nu fie, și ea lucrează, bobinatoare la Depoul C.F.R.-călători... Și frații lui Valentin Coturnă sînt de acord, și ei sint muncitori ceferiști. Frații, _îi întreabă și pe ei ?... treabă, de cite ori șă , hotărască ceva tant...Dar cum rămîne rin Bănilă? — că de la el pornisem... Rămine așa, că, într-un fel — și Mgrin Bănilă face parte din familie, și pe el il" întreabă, de cite ori se simte nevoia. Din familie... Dar nU sînt rude. Sint numai tovarăși.

nici, treburile petrecindu-se cam așa : dă-mi și de-al matale...'pină
Și puștiul se simtenu

îi în- trebuie impor-n -ill cu Ma- cr.

cipal, el are în răspundere sculele, matrițele uzipei, este și locțiitor al secretarului organizației' de^ bază de la mecanică... Tatăl, tot la Grivița a lucrat. Are două fete, o soție înțelegătoare — și se declară un om fericit. Am îndrăznit să-1 întreb de unde-i vine fericirea. Fata mai mare, după ce a terminat liceul, a dat admiterea la A.S.E.— și a căzut.„Nu-i nici o nenorocire, apucă-te de lucru".Și fata l-a ascultat și, după un an, s-a prezentat din nou la admitere, și a reușit, și a terminat institutul, esțe economistă... A doua fată și-a trecut bacalaureatul, s-a prezentat la admitere la drept, a căzut.„Nu-i nici o nenorocire,aPșL'’’l'dtdDăPun1Can..’., Acum' de rău. Iuov.ațpf,,.. ac.tțyist 
l’JA • ;„,w„ obștesc, antrenat în celemal diverse activități, își păstrează calmul, zimbetul de om de treabă și sigur de sine. „Să vedeți, spune el, amuzat, cum se-ntorc lucrurile: Oprea Gheorghe i-a fost ucenic lui. Bănilă, aici in secție. Oprea Gheor-

„Nea Marine, mie un cuțit Omul tot dă, pină se'pomenește fără cuțite. „Stai să le-as- cuți", și stă. fără supărare, stă, fiindcă așa se-nvață meseria asta, dacă te-ajută alții, dacă au răbdare cu tine...Și-acum, unul dintre cei care i-au fost ucenici, intr-un fel, lui Marin Băni- lă, tot de tradiție grivițea- nă, Marin Lixandru, frezor... Ucenic, in sensul că a învățat de la Bănilă nu numai niște secrete ale meseriei. ci și seriozitatea în treburile obștești. Mulți ani secretar de U.T.C.. acum secretar al organizației de bază de la strungărie, Marin Lixandru întirzie și el in uzină peste orele de. lucru, niciodată cu părere
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■ .si, după , un an..., este studentă la drept, unde și-a dorit. Dovadă, spune Constantin Popa, de mare seriozitate și de ambiție. Și asta il face fericit. Iar cu Marin Bănilă ca tehnician Constantip Popa vreme la uzină
este așa : principal, vine deși pleacă*

înainte grivi-expli- vorbă prici-în ziua Grivița, de con- modifi- in con-

Nicolae ȚIC

STRUNGURI
ȘI FLORI

„Omul s-a născut 
pentru a admira ceea 
ce este frumos în ju
rul său..." — spunea 
cu vreo trei secole in 
urmă La Rochef ou- 
cauld. Omului civili
zației contemporane ii 
este proprie nu numai 
atitudinea 
tivă, dar 
activă de 
realitatea 
toare. Fiecare 
noi dorim și — 
rareori — reușim făurim și să îmbogățim frumosul, să par
ticipăm nu numai ca 
„spectatori", dar șl in 

'(calitate de creatori pe 
acest teren de zi ' cu 
zi al admirației noas
tre.

...Mă gindeam astfel 
In timp ce'vizitam de 
curind Uzinele meca
nice din Timișoara, 
unitate modernă a in
dustriei noastre socia
liste, specializată in 
producția de mașini 
de ridicat și transpor
tat. Mă gindeam ast
fel, pentru că aid, 
străbătind o hală pli
nă de strunguri șl alte 
mașini-unelte, am in- 
tilnit „pe viu" aceas
tă participare a omu
lui la cultivarea fru
mosului . cotidian. 
Muncitorii de aici au 
așezat deasupra fie
cărui strung, deasupra 
fiecărei mașini, in
tr-un suport special, 
suplu și delicat ca o 
mină omenească, cite 
un vas de pămint cu 
verdeață și flori. Daci 
vreți, o „grădină sus
pendată" sui-generis, 
acolo unde ne-am 
bișnuit 
numai și numai deco
rul rece, 
metalului. La locul de 
muncă — locul in 
care ne petrecem pes
te un sfert din exis
tență —, iată că mun-

contempla- 
și maniera 

a. aborda 
inconjură- 

dintre 
nu a- să

0-
să întilnim

auster al

citării au răsădit pri
măvara să o aibă me
reu alături și in ei...

Știm bine că nu esle 
vorba despre ceva de 
nemaivăzut 
maiauzit 
părți. Fapt 
alături de 
afla un grup de 
riști occidentali, 
vădit îneîntați de fru
musețea 
notat in 
interesat 
bat in 
dreapta, 
despre estetică indus? 
trială, despre ergono
mie, despre toate dis
ciplinele științifice 
recent apărute in le
gătură cu cultivarea 
celei mai importante 
valori, a societății con
temporane : „homo Ja
ber", omul in muncă. 
Cineva a ridicat pro
blema efectelor eco
nomice și a amintit, 
spre exemplificare, că, 
in S.U.A., raționaliza
rea ambianței croma
tice a locului de mun
că a dus, intr-o între
prindere neiv-yorkeză 
de instrumente ■ de 
precizie, la o creștere 
a productivității mun
cii cu 25 la sută si 0 
scădere a producției 
rebutate cu 40 la sută ; 
alte statistici occiden
tale vorbesc despre 
creșterea in medie cu 
10—12 la sută a capa
cității de muncă, ca 
urmare a emisiunilor 
de „muzică funcționa
lă" la locul de pro
ducție.

N-as putea răspun
de in ce măsură spe
cialista noștri au reu
șit pină acum să 
valueze cu 
eficacitatea 
inițiative pe 
gonomic, să 
ferențe și comparații. 
Cert este că micile

suspendate" 
timișorene 

comparație,

sau de ne- 
prin
este 

mine,

alte 
că, 
se 

zla- 
care,

gestului, au 
carnete, s-au 
și au intre- 
stingă și-n 
S-a vorbit

e- 
exactitate 

acestei 
plan er- 

facă di-

„grădini 
ale uzinei 
permit o . . .
ce mi se pare esenția
lă, dar pe un alt plan. 
In Occident, preocu
pările patronului pen
tru frumos se mani- 

măsura in 
se traduc 
procente- 
profiluri- 
ce la noi, 
societății 

muncitorii
,a-

, festă in
care acestea 
in creșterea 
lor pe scara 
lor. In timp 
in condițiile 
socialiste, 
— fiind, de data 
ceasta, ei înșiși bene
ficiari supremi ai pro
priilor lor eforturi, in 
calitatea lor și de pro
prietari — <'
cu adevărat 
rea" actului 
despre care 
Marx. Societatea noas
tră socialistă, stator
nicind relații noi de 
muncă intre oameni, 
pe baze egale, deschi- 

•■de. cimp larg spiritu
lui creator, pasiunii Și 
abnegației. Este lim
pede că, răspunzind 
unor interese sociale 
superioare, unor idea
luri sociale 
plăcerea și 
muncii în
devin generatoare de 
Valori caracterizate nu 
numai prin inalte ca
lități tehnico-funcțio- 
nale, dar și prin ca
lități estetice autenti
ce. Florile sădite 
strung, cu sau 
justificări 
ce, sini, la noi, 
intil de toate... 
și șint in directă 
gătură cu sufletul 
nostru. La fel cum, de pildă. Timișoara 
se leagă prin mii de 
fire, nu numai tehni
ce ci și ale sufletului, 
cu întreaga țară, cu 
fiecare dintre noi.

descoperă 
„plăce- i muncii 

■ vorbea

mărețe, 
bucuria 

socialism

la 
fără 

ergonomi- 
mai flori 
le-

Viorel POPESCU

După-amiază de august, pe șoseaua Chitila. Oprim la întimplare o mașină in ă cărei cabină se află, alături de șofer, două persoane.— Cine sint dinșii ? Delegați ?— A, nu ! Erau în drumul meu...— Și care-i drumul dumneavoastră ?— Ehei, pină la Arad... cale lungă !— Ce transportați... în afară de călători ?— 8 tone de tablă. TocmaiGalați vin cu ea. .— De la Galați ! Ați făcut drum pe ziua de azi.de la Galați am Seara eram deja in— Nu, că de sîmbătă. București.— Păi azi
de lacevaplecat

luni și e... ora 16. necazuri. Toată dimi-e— Am avut neața m-am învîrtit pe la garaj pentru un rulment. Abia adineauri am reușit să termin și să scot mașina... .Va să zică, șoferul Marin Alexe venise de sîmbătă în București și nu putuse pleca pină luni_ după-amiază din cauza unei defecțiuni tehnice. Să i se fi stricat oare mașina tocmai in garajul de lingă casă ? Iată insă și versiunea garajului din Bucureștii Noi, de care apărtine : „Alexe ? Să ,î;,''ne'= Uităm în'.'registru... Ehe, trebuita, să fie aproape de Arad... A ieșit azi dimineață la 7...“.Iată, deci : plecări și sosiri după inspirația personală, motivări de tot soiul, lipsa unui control efectiv asupra respectării programării transporturilor etc. Urmarea concretă ? în cazul de față, șoferul M. Alexe blocase timp de 8 ore un mijloc de transport de mare tonaj și imobilizase o cantitate apreciabilă de materie primă, așteptată probabil cu nerăbdare de către beneficiar.

cu toată viteza spre Pitești ; după spusele omului de la volan, se grăbea să ajungă acolo pe lumină.— Ce transportați ?— Nimic. La întoarcere nu am sarcină de transport.— Nu e păcat să meargă cogeamite mașina 120 km în gol ?— Dom’le, eu n-am sarcini decit la la

terdicția de Ia sfirșit de săptămină cu privire la circulația camioanelor pe Valea Prahovei. Numai că drumul cel mai scurt nu trecea prin Brașov. Trecea pe la... prieteni. Că era vorba de marfă livrată cu întîrziere, de consum in plus de benzină prin alegerea unei autocamionblocat inutil ? Asta n-avea nici p importanță pentru șoferul MartonA El își programase o excursie cu familia la prieteni... După cite știm insă sînt... programate și legi care pedepsesc asemenea abateri de la grija față de bunul obștesc. Cine se obligă să i le împrospăteze șoferului D.M. ? Poate chiar întreprinderea din acesta face parte. în cazul de păgubind-o !

rute ocolitoare, că un de mare tonaj fusese

Câutînd pa alde... 
consăteanu’ I

care fată
la venire : aduc mașini la reparat, I.R.A. 3. Sînt venit- de ieri, de pe prinz...— Două zile pentru o mașină ? !— Să vedeți, azi am ’ mai băgat curtea întreprinderii încă vreo 3 mașini. Tot eu le adusesem încă dc săptămîna trecută.— De ce nu le-ați băgat de atunci ?— La urma urmei, am acte, sare cu gura interlocutorul nostru. Poftiți ordinul de deplasare. E pentru 15 zile. Mă încadrez în timp, aștfcă...— 15 zile pentru o astfel de cursă, pe jumătate în gol ?— Ei, pentru cite o fi nevoie. Sint specializat în problema asta, altă treabă n-am. Cum se strică o mașină, o iau „la cravată" pină la București. Aici o dichisesc, o „tratez" pentru reparații, că sînt priceput și mă știu toți de la I.R.A.— Si în rest ?— în rest ? ! Aștept.Nu contestăm priceperea lui I. Șerbănescu in tratarea mașinilor, dar nici soluția aceasta, cu acreditarea lui', cu mașină cu tot, zile întregi prin București, nu pare a fi cea mai potrivită. Oare întreprinderea piteș- teartă nu mai are ce face cu benzina și cu mașinile de-și permite luxul curselor în gol și al staționărilor de zile în șir la poarta întreprinderii bucureștene ?

Drumul cel mai scurt 
trece pe la... prieteni

în
După-amiază. Ora 16. în ceni-sud, autoduba 21-DB-257 portă cu stoicism zăpușeala de sezon.— Căldură mare, intrăm noi în vorbă cu Gheorghe Miinca, șoferul mașinii.— Oho, ne-am răscopt nu alta, um- blind de c'olo-colo, după un tovarăș.Apoi cu un aer confidențial :— Aduserăm „Volga" la reparat. Dar dacă n-ai relații... Așa că ne-am dus după tovarășu1, cum s-a spus de la fabrică.— Documentele unde sînt ? treabă subofițerul dc la circulație.— La tovarășul delegat.— Dumnealui unde e ?— Acasă. Stă pe Viilor. L-am lăsat acasă, că miine tot trebuie să venim înapoi.
__ 7 i— Păi azi, pină am „aranjat" noi lucrurile s-a făcut tîrziu și am lăsat „Volga" la poartă...— Dar pe aici, prin Berceni, cu ce. ocazie ?'— Știți, ne repezirăm pină la varășu’... consătean. Consătean și tovarășu’... și cu...Este clar. Atit de clar, incit mai e nevoie de nici un fel de mentarii. Un mijloc de transport cazul acesta aparținînd Uzinei pentru piese de schimb Găești) și trei oameni (socotind și delegatul) se plimbă dintr-un capăt in altul al . Capitalei in căutare de „relații" și... consăteni.

Ber- su-

noi niln-

to- cu
nu co- (in

r

De ce pe banii statului ?— Ați venit bine de la Suceava ?— Nobmal. Am plecat sîmbătă pe la prinz și seara eram acasă.— Acasă 7 !— Da, la Găești. Am venit prin Tirgoviște.— Ați cam ocolit...— Ei. am tras și eu pe acasă, ca omul, sîmbătă seara,— Și de atunci pină acum v-au trebuit două zile pentru a parcurge ultimii... 70 de km ? Și carburantul consumat în plus ? Uzura mașinii ?Drept răspuns, Ștefan Matei (șoferul autocamionului de 8 t 21—DB— 950) a început o lungă „explicație" . cu bonurile de benzină, cu garajul, cu familia pe care a trecut s-o ia din comuna Hulubești etc. Cit despre faptul că beneficiarul așteaptă in-ț cărcătura de motoare de la întreprinderea mecanică Suceava, asta nu prea părea să-l preocupe pe șofer. El avea treabă doar cu tonele și kilometrii. Dar in ce fel ? Benzina ? Rezolvă el cu garajul — că mai mult pentru asta făcuse ocolul — să mai ia niște bonuri. Iese socoteala la sfîr- șitul lunii ? Iese ! încasează leafa și totul e în ordine.Mentalitate conturată și mai clar la șoferul Xon Șerbănescu. Numai că acesta are o „specialitate" ceva mai aparte in a irosi timpul, carburantul și a bloca cu te miri ce ditamai camionul de 5 tone (evident, împrejurare de care nu sînt străini nici mai marii săi de la Trustul de construcții industriale Pitești). •Către ora 18. pe Calea Grivi- ței, autocamionul 21—AG—3945, condus de sus-numitul șofer, era lansat

...La ieșirea din Capitală, autocamionul de mare tonaj 21—BH—521, tras pe dreapta : familia David Marton iși face siesta.—• Mergem la Găe'ști. duoă marfă, se explică șoferul-cap-de-familie.— Ați venit de la Oradea fără încărcătură ?— O. nu ! Am venit cu tablă. Pe la 10 am ajuns în București și adineauri am descărcat.— La 10 ? Ați pornit cu noaptea cap de la Oradea.— Să vedeți, de fapt, am plecat vineri...— De vineri ? Patru zile București ? !— Dacă am pierdut două Brașov ! M-a prins blocajul le spusesem despre treaba asta celor de la garaj, dar ei nu și nu, să plec de-vineri.— Și ?— Am stat in Brașov și am așteptat pină luni ca să pot pleca. Noroc că am prevăzut ce-o să se întim- ple și mi-am luat și nevasta, aveam noi un prieten la Ghimbav ne-am repezit pină acolo...„Prevăzător", omul se cum să-și umple timpul...Așadar, iată

ii Mai mare daraua 
decît ocaua"

indepină laînzileși doâr

TotȘișiglndise cit ține in-

Dar nu numai șoferii, ci și unele unități deținătoare sau beneficiare ale tranșncrt’jrilor s-au dovedit a fi furnizoare de neajunsuri, „organi- zind" atit de bine traficul încit, vorba ceea, costă mai mult daraua decît ocaua. Bunăoară, autotrenul 31—GL— 3121. parcat în Piața Piscului din Capitală, aștepta să fie descărcat abia... a doua zi I După spusele șoferului, venind cu ambalaje la fabrica de conserve nici n-a mai fost lăsat să intre pe poartă, cu toate că — susținea el' primise asigurări încă de la Galați că „s-a luat legătura cu beneficiarul și va fi descărcat pe loc, numai să plece degrabă". Alt camion (21— TR—1743) se afla parcat pe str. Drăganului. in dreptul numărului 22.' Șoferul 4- nicăieri (după spusele vecinilor. s-ar fi dus cu socrul pină la gară). în schimb, la bordul mașinii se aflau din belșug foi de parcurs ștampilate în alb, tocmai bune făcut, fără griji, o plimbare toată țara. Emitentul ? Autobaza 14, Videle, aparținînd de I.T.A. București.
de prin nr.

cîteva (numaizuință, de grijă față de avutul _____ _____ _______ ____________ l_, ___ ____de timp, cheltuieli și transporturi neeconomicoase, curse in gol, staționări nejustificate, uneori cu periclitarea securității Încărcăturii, trasee alcătuite după bunul plac al unor conducători auto, lipsă de control și carențe de organizare din partea celor cu atribuții precise in adest domeniu. într-un cuvînt : RISIPĂ.In loc de comentarii, dăm cuvintul întreprinderilor ai căror sala- riați au fost aduși, prin materialul de față, ÎN INSTANȚA OPINIEI PUBLICE.

citeva !) din urmările lipsei de chib- obștesc : risipă de carburanți, irosire

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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• ACASĂ. Soldatul Pepelea F. Mihai poartă o piatră grea în piept, pusă de cea! pe care o are el acasă. Cită vreme pe lume or exista că- tane cu mindre la yalră. vorxista și insomnii cu oftaturi. Dar gindurile lui P.F.M. nu fac parte dintr-o simplă poveste de dor, ci dintr-un șirag de griji serioase. Pe el nu-1 perpelește o codană zvăpăiată cu care să fi jucat odată la horă înainte de încorporare; femeia care-i înnegurează liniștea e propria lui nevastă. Dar și drame sentimentale s-au mai văzut printre cei Susurați cu armata „nefăcută"; numai că. in familia Pepelea, oscilațiile iubirii nu privesc doar inimile zburdalnice ale însurățeilor, ci altceva, mult mai serios. Soldatul Pepelea Mihai se mistuie o dată pentru soață și de douăzeci de ori pentru copii. Are două fetițe care n-ar vrea să le vadă la întimplare, lipsite de cum cu necazuri a cfescut. gur in lume de la 14 ani.umblat pe meleaguri depărtate de
pe crescind părinți, el. Sin- P.M. a

cele natale și a fost fericit să-și găsească la 18 ani fata pe care să și-o poată lua drept „colegă de muncă". Nu putem fi decit de a- cord cu această căsătorie timpurie, legătura avea toate șansele să fie• trainică. Completarea familiei cu . două fetițe a fost și ea de natură să întregească armonia conjugală, să dea de.la început tărie și sens conviețuirii-celor doi tineri. De a- ceea 11 credem pe corespondent cind ne scrie că, aflind subit, pe cind era departe, vestea că soția s-a mutat aiurea și recomandarea să nu-i mai scrie „că le dă pe foc", a „rămas ca de piatră". E foarte grav că mama celor două fetițe se lasă pradă influențelor din jur; oriei! de binevoitoare ar părea ele, nu dovedesc suficientă răspundere față de existența copiilor. Nimic, nici , un sprijin din lume nu le va putea înlocui lipsa tatălui, atit de devreme, de arbitrar și de unilateral impusă. Desigur, nu este exclus ca și bărbatului să-i revină o importantă contribuție în brusca răcire a

sentimentelor. Ceea ce sugerează insă că nu lui ii aparține principală vină, e modalitatea și, mai ales, momentul despărțirii. De ce odată cu plecarea la armată 1 Tie ce, adică, in lipsa lui ? Nu denotă aceste circumstanțe faptul că soția n-a avut tărie și argumente pentru o discuție pe față ?

,,magnați", pentru că acești proprietari sînt foarte bogați, stăpînesc mult mai mult decit căile ferate. Ceferiștii înșiși se pot recunoaște in persoana acestor1 pasageri-proprie- tari de vază. eu de de
• RECEPTIVITATE. Cu o convingătoare receptivitate la critică, Regionala de căi ferate-București răspunde semnalărilor făcute prin Cursivul „Al cui este C.F.R.-ul", publicat în nr. 9549 al ziarului. Dorim ca cei sancționați — graficianul Dumitru Manoliu din Regionala Galați și șeful de tren Sotir Samoilă — să înțeleagă, prin măsurile luate în cazul lor, că atitudinea față de pasageri, asigurarea condițiilor optime de călătorie constituie nu numai principale obligații profesionale. Ele trebuie să reflecte și înaltul respect datorat oamenilor muncii ca PROPRIETARI ai căilor ferate. Este vorba de respectul cuvenit unor adevărați

o PROCUROR. Tovarășul procuror Dan Gramatovici ne-a depus Un interesant comentariu de specialitate pe marginea articolului ..Fuga de răspundere duce inevitabil la bi- rocratisnf", publicat în numărul din 10 august al ziarului. Competentul jurist subscrie cu argumente drept la critica făcută fostului director al Grupului de șantiere din Cimpulung Moldovenesc, care, împotriva propriei convingeri, a semnat imputații în valoare de sute de mii de lei pentru prejudicii de hir- tie numai din teama de a nu pierde termenul și de a-și atrage astfel - imDutațiile asupra lui. Opinentul D.G. amintește că la data comiterii faptelor, reglementarea legală oferea posibilitatea repunerii în termen pentru intîrzierile justificate, deci directorul n-avea decit să dis-

de

pună cuvenitele verificări față de constatările indoielnicc ale revizorilor. Chiar cadrul legislativ oferea, deci, teren pentru exercitarea personalitate, plină de simț răspundere a prerogativelorconducător al locului de muncă. Lupta pentru adevăr, pentru echitate este o componentă obligatorie a profilului moral al omului societății noastre. Cu sau fără posibilități juridice de „repunere in termen", el este obligat, avind convingerea comiterii unei nedreptăți, să se „bată" pentru a o anihila, nicidecum să subscrie la lans'area ei.în altă ordine de idei, reținem ca demnă de a sta in atenția forurilor competente propunerea de lege fe- renda formulată în opinia tovarășului procuror Dan Gramatovici, ca art. 177 din Codul muncii să fie completat in sensul de a prevedea în mod expres admisibilitatea repunerii în termen — pentru motive temeinice — și a celui care angajează cind a pierdut termenul de emitere a deciziei de imputare.

i
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Un frumos spectacol
nr. 8/1973

I

de cintece și dansuri

moment de emoție art prilejuiește pescarilor".

egiptene

ATRACTIVITATEA
un „personaj66 întotdeauna binevenit

în emisiunile televiziunii
DAR UNEORI AȘTEPTAT ÎN ZADAR

A apărut revista

Aflat în intimitatea propriei locuințe sau în localul unui club, telespectatorul pretinde ca televiziunea să-i aducă „acasă" și teatrul, și cinematograful, și informația politică de actualitate, să-i ofere posibilitatea de a fi martorul unor' pasionante schimburi de idei, ca și al unor întreceri sportive, să-1 pună la curent cu ce e nou în știință, in cultură, în economie, să răspundă problemelor care îl preocupă' sau să-l ■ reprezinte militînd pentru perfecționarea vieții sociale, cetățenești, să-i satisfacă setea de cunoaștere și să-i dedice, deopotrivă, reconfortante momente de divertisment... Toate acestea și altele încă, telespectatorul — adică milioane și milioane de telespectatori — le pretinde (desigur, cu priorități în funcție de formație, de vîrstă și chiar de dispoziția de moment) din partea studioului de televiziune. Iar televiziunea se angajează — în virtutea unui contract nescris — să onoreze încrederea și așteptările abonaților săi....Fără îndoială, nici o televiziune din lume nu poate satisface integral totalitatea preferințelor atît de diverse ale diferitelor categorii de telespectatori. Dar este firesc — și asta mai ales pentru o televiziune ca a noastră, cu un program educativ, ideologic bine precizat — să țină seama de aceste preferințe ; să asigure varietatea, echilibrul tematic și de genuri ale emisiunilor sale, să’ le structureze, să le conceapă și să le realizeze în așa fel incit, în fiecare zi a săptămînii, fluxul informațiilor de imediată actualitate, al ideilor novatoare, al temelor propuse meditației (în registrul grav al dezbaterilor, ca și cu mijloacele divertismentului TV) să fie recepționat efectiv, la „tensiunea" necesară, de către marele public.în cîteva anchete sau cronici publicate în ultimele luni am discutat despre programele TV, sub raportul îndeosebi al orientării, relevind ponderea creseîndă a emisiunilor consacrate unor preocupări și probleme actuale, expresie a efortului televiziunii de a-și spori contribuția la prezentarea și la înfăptuirea politicii partidului nostru. îri noua schemă de program, intrată în vigoare la începutul acestui an, au fost prevăzute emisiuni noi, de substanță, orele cele mai propice telerecepției aii fost rezervate unor rubrici de primă însemnătate și, în genere, timpul afectat emisiunilor nemijlocit politice, educative a crescut- simțitor. S-a ținut seama, în toate acestea, și de concluziile unor sondaje de opinie, iar roadele s-au materializat într-o serie de emisiuni reușite : anchete pe teme sociale sau etice, prim-pla- nuri impunînd atenției experiența pilduitoare a unor oameni ai zilei de azi. emisiuni literar-artistice de ținută, străbătute de idei generoase etc.Dar la fel de adevărat este și faptul că frecvența, ca și „greutatea specifică" a emisiunilor de ecou în programul unei zile, săptămîni sau luni nu sînt incă satisfăcătoare. Că stăruința de a se încadra cantitativ în prevederile „schemei de program" amintite rămîne de multe ori la suprafață, fără o acoperire efectivă în calitate. Iar „calitate" înseamnă întregul complex de factori de care depinde forța de atracție și de influențare a programelor de televiziune. Principiul .ca fiecare zi o emisiune- mal larg interes

de perseverență în generalizarea propriei experiențe pozitive a televiziunii, și există domenii de preocupări în care pierderea de înălțime e evidentă, cu repercusiuni deloc neglijabile pentru dialogul cu telespectatorii. Prezența reportajului TV oferă astfel de exemple. în ultima vreme au fost transmise nu puține reportaje scrise într-o manieră adecvată publicării într-o revistă literară, dar improprie televiziunii. Pentru că, pe micul ecran, arabescurile stilistice pot sufoca ideea urmărită de reporter, și aceasta cu atît mai mult cînd autorul emisiunii nu acordă atenția cuvenită sintezei cuvînt-imagine ; cînd textul reportajului și înfloriturile sale sînt „însoțite" — ceea ce se întîmplă frecvent — de imagini exterioare, cu

tar și sortite să nu reziste confruntării cu destinatarii lor. Am nu demult, o emisiune dintr-o bună inițiativă i viziunii (solicitarea unor tanți cu autoritate ai anumitor ministere sau ai altor organisme centrale, invitați să răspundă întrebărilor pe teme de interes ac-' tual formulate, tot pe micul ecran, de diferiți cetățeni). în emisiunea la care ne referim, un muncitor dintr-o mare întreprindere cerea — concis, firesc — explicații într-o problemă privind forța de muncă. Imediat a urmat și răspunsul — un răspuns la obiect, dar greoi, încărcat de cifre, citate, paragrafe de lege etc. ; un text ca un fel de lecție- instructaj, conceput și citit imperso-

văzut, izvorîtă a tele- reprezen- con ducerii

© De ce depind opțiunile marelui public ?

© Barometrul maturității profesionale: am

ploarea dialogului real cu telespectatorii

@ Prezența in actualitate, informația promptă

și competentă condiționează audiența

emisiunilor

Principiul . ca de program să aibă pivot de cel actual, și ca programul zilnic să fie echilibrat, ștracțiv, seori, înfăptuit sub nivelul așteptărilor. Se face simțită o anume lipsăeste, ade-

caracter ilustrativ, neconvingător. „Originalitatea" căutată a imaginii, goana cu aparatul de filmat după pretențioase metafore îngreunează adeseori aceste emisiuni cu un balast formal, în dauna încărcăturii de informații semnificative, revelatoare, de care depinde gradul de interes al reportajului TV. Și alte rubrici învederează preocuparea insuficient de constantă pentru relieful imaginii, pentru valoarea ei informativă, concesii față de ilustrarea stereotipă a realității sau domnia întîmplătorului (ca în cazul, recent, al folosirii acelorași imagini filmate din activitatea constructorilor de locuințe băcăuani pentru „ilustrarea" a două rubrici diferite, la interval de o zi...). Chiar dacă au înregistrat anumite (și încă timide) . progrese, emisiunile . pentru ti- , neret continuă încă să reflecte''și. să răspundă în mică măsură preocupărilor tinerei generații, nu și-au găsit personalitatea, un mod de abordare directă, îndrăzneață a universului de probleme în care intervenția televiziunii ar putea avea o deosebită rezonanță. (Ar merita amintită, în sens pozitiv, emisiunea-concurs pentru pionieri „Șapte contra șapte", o emisiune instructivă, atrăgătoare, de interes nu numai pentru micii telespectatori). Paradoxal, pînă și genurile cu cea mai vastă accesibilitate (emisiunile muzical-coregrafice, cele de umor etc., atît de concludent reprezentate și nu puține secințe lucru improvizat.Fluctuațiile între diferite,și realizare absenței unui știința finalității, rigorilor specifice emisiunilor de televiziune, in aȘa fel încît să se evite ocuparea spațiului de emisie cu programe fragile sau concepute defici-

în programul de revelion, numai atunci) oferă nu momente de decepție, con- îndeosebi ale unui mod decalitative, decalajele emisiuni, între intenții stau mărturie, uneori, factor esențial : con- adică respectarea

nai și., ca atare, dificil de urmărit. Firește, conținutul fost cit se poate de riguros.'oare rigoarea ideilor astfel de cazuri, comunicări directe, la om", sonal — atractiv tatorii ?najității, stimuleze angajarea unor astfel dialoguri, tocmai pentru a pune valoare competența, ideile, personalitatea celor mai avizați colaboratori. Altminteri, intențiile — oricit de nobile ar fi — rămîn în stadiul de intenții, pentru că atractivitatea este o oondiție strict necesară puterii de comunicare a oricărei emisiuni TV este măsura ținutei profesionale un element definitoriu al .'.s'ifecîfi- cului" activității de televiziune.. „Zi lele albe" de emisie, care nu oferă ceva deosebit, în mod superior atractiv ; lipsa de diversitate a programelor, apropierea superficială de viață, de oameni, supralicitarea cantitativă a unor genuri sau fără preocuparea finalitatea, pentru misiuni, înlocuirea toate prin rutină,dinii sau a încercării de a o masca prin diferite artificii — iată aSpecte care nu pot decît să se interpună între micul ecran și telespectatori.Despre atractivitate se consideră uneori în nrod evident greșit — că ar fi apanajul exclusiv al genurilor de divertisment, un atribut care ar ține mai ales de latura spectaculară a unui anumit tip de emisiuni. In realitate insă, orice emisiune trebuie să aibă un indice cit mai înalt de atractivitate specifică. Noutatea unei informații transmise prin- tr-o imagine expresivă, inedită răspunde acestei exigențe, și oricine dezaprobă lipsa de atractivitate a informațiilor plate, stereotipe, care pot fi întîlnite în diferite rubrici TV;

răspunsului a Dar exclude, în posibilitatea unei vii, „de la om tonul degajat, un stil per- adică realizarea unui dialog și convingător cu telespec- Animată de sentimentul televiziunea ar trebui

există „atractivitatea" faptului tentic, a autenticității oamenilor, proprie emisiunilor realizate „în direct" (să nu omitem nici telegenia dintre condițiile atractivității TV). La fel, o dezbatere pe o temă ideologică, etică, literară, științifică etc. — dacă e consacrată unei probleme la ordinea zilei, dacă e bine condusă și dacă, prin calitățile partici- panților și valoarea opiniilor emise, reprezintă cu adevărat confruntarea unor idei vii, a unor puncte de vedere personale, dacă duce la o concluzie clară, convingătoare, ferită de balastul verbiajului pretențios sau gol — va fi, neîndoielnic, o emisiune atrăgătoare, urmărită cu interes și deci își va atinge scopul. Dar nu întotdeauna se întimplă așa...Același lucru se poate spune și despre anchetele TV. Au fost realizate multe emisiuni care obligau la o atitudine in importante probleme de viață — intervenții TV atractive prin tensiunea dezbaterilor, prin descoperirile sau prin caracterul pasionant al investigației. Iată însă, de pildă, o anchetă recentă, pe o idee promițătoare : „vacanța părinților", în care răspunsurile nu au făcut altceva decît să confirme un adevăr îndeobște cunoscut („nu, părinții nu sînt niciodată în vacanță.; chiar în concediu fiind, ei se ocupă de educația copiilor lor"), fără ca întreaga emisiune să aducă vreo - revelație, vreo confruntare de opinii.Oricine urmărește programele de televiziune ar putea cita și alte emisiuni —. de genuri diferite — care, într-o mai mică sau mai mare măsură, „nu trec... ecranul", reprezen- tînd tot atîtea argumente în pledoaria pentru calitatea și, respectiv, creșterea eficienței programelor TV, pentru sporirea coeficientului lor de atractivitate. Prevederile „schemei de program" în vigoare, emisiunile reușite la care ne-am referit, experiența, pasiunea celor mai buni realizatori oferă, credem, premisele necesare onorării mai depline a așteptărilor legitime ale destinatarilor emisiunilor transmise pe micul ecran.

I

Numărul din luna august al vistei „Probleme economice" se deschide cu editorialul ; „Calea fertilă a economici României socialiste". Ru- briiea „Pentru îndeplinirea înainte de termen a cincinalului" inserează articolele : „Productivitatea muncii la nivelul eforturilor și exigențelor actuale", de ELENA CIUCUR și „Investițiile de inițiativă pentru mărirea coeficientului de schimburi", de VA- SILE M. POPESCU. In continuare, rubrica „Investigații și sinteze" cuprinde : „Național și internațional in colaborarea economică contemporană", de ILIE RADULESCU; „Cu privire la conceptul egalizării nivelurilor de dezvoltare economică în socialism", de NICOLAE BELLI; „Relații reciproce între investiții și eficiență în procesul creșterii economice", de PAVEL IONIȚA ; „Creșterea rolului balanței venitului național în planificare", de A. ROSEN. Sub titlul rubricii „CREȘTERE ȘI EFICIENȚA ECONOMICĂ" sint reunite următoarele articole ; „Acțiuni convergente în vederea realizării parametrilor proiectați", de VASILE VULPESCU ; „Probleme ale restituirii fondurilor avansate de societate", de C. BAS- NO ; „Fundamentarea repartizării îngrășămintelor chimice", de N. BRA- ȘOVEANU ; „Protecția și îmbunătățirea calității mediului înconjurător", de MATEI NICOLAIE. DAN -----PESCU semnează Ia rubrica TRUMENTAR MODERN DE DUCERE ȘI PLANIFICARE" colul : „Dotarea cu echipamente calcul în condiții eficiente".Revista cuprinde de asemenea o- bișnuitele rubrici : Dezbateri, Consultații, în sprijinul candidaților la admiterea in învățămintul economic superior. Conjunctură și perspectivă, Critică și bibliografie, Consemnări, Note bibliografice.

AGA- „INS- CON- arti- de

Conferinte naționale
5 J

de știință a soluluiCLUJ (Corespondentul „Scînteii", Alexandru Mureșan). — In aceste zile, la Cluj își desfășoară lucrările cea de-a VIII-a Conferință națională de știință a solului, organizată de Societatea națională română pentru știința solului. Participă oameni de știință, cadre didactice universitare, cercetători din întreaga țară, precum și din alte țări. Se dezbat probleme de pedo-ecologie, ameliorate agricole și silvice, chimizare, calcarizare agrotehnică diferențiată și altele, cu referire îndeosebi la zone bioclimatice și pedoclimatice din nord-vestul Transilvaniei, pentru punerea în valoare a terenurilor.

Cu doisprezece ani în urmă, la Cairo s-a lansat un concurs special pentru cei mai înzestrați dansatori și cintăreți de pe întreg cuprinsul Egiptului. A fost o competiție riguroasă, exigentă, dintre sute de candidați alegîndu-se membrii Ansamblului național de folclor. Au urmat perfecționarea la Școala de cîntece și dansuri a ansamblului, colaborarea cu reputați coregrafi, însușirea unui repertoriu care să cuprindă folclor din diferite ceput spectacolele, turnee. Cine prin Cairo nu se te să nu întrebe la Teatrul de pe malek este prezent a- cest înTunisia, Senegal. Cehoslovacă. 1 Coreeană, tacolele ansamblu timpinate teres.Acum, național de folclor din Republica Arabă Egipt este, pentru a doua oară, oaspete în țara noastră. L-am reintîlnit pe Samy Younnis, directorul formației, care ne-a vorbit despre febra orelor de repetiție din preajma turneelor. pentru însușirea unor noi dansuri și cîntece. despre dorința artiștilor de a prezenta programe bine echilibrate, riate. pentru ca tatorii să poată trunde în lumea timilenarului egiptean.

regiuni. Au înapoi concertele, lungile trece poa- dacă Za-mare ansamblu. Spania, Ungaria, , R.S. R.P.D.Turcia spec- reputatului au ’ fost în- cu mare in-Ansamblul

va- spec- pă- mul-folclor

cinema
O Departe de Tipperary : PA
TRIA — 10; 12; 15; 17; 19; 21.
o Aladin și lampa fermecată : 
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,30; 20,45, la grădină — 19.30.
• Valter apără Sarajevo : FES
TIVAL — 9,30; 13; 17,15; 20,30, la 
grădină — 19,15.
• Eva și Adam : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Conspirația : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 10; 18,30; 21. la gră
dină — 19,45.
e Polițistul : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 4705);
20,15 (seria de bilete — 4706),
SCALA — 9; 11,15; 13,30; .16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30;- 18.45; 21, la grădină — 19,30, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, GRĂDINA DINAMO
— 20.
• Aventura lui Poseidon : EX
CELSIOR — 9: 12; 15,15; 18; 20,30, 
MELODIA — 9; 12; 15,15; 18; 20,30, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
O Cutezanța : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, LIRA —
15,30;-18; 20,30, la grădină — 20.
a Eglantin : VIITORUL — 15,30: 
18; 20,15.
e Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
a Explozia: DOINA — 11; 13,30; 
15,45; 18; 20,30.
A Urmărire la Amsterdam : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, la grădină — 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
ARENELE ROMANE — 19,45.
• Depășirea — 10; 12: 14; 16,30;
18.30, Ștrengărița — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
e Infailibilul Raffles : TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pe aripile vîntului : FEREN
TARI — 10; 15; 19.
• Cartea junglei : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
a Fluturii sint liberi : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
a Fantoma 
GRIVIȚA — 
18,15; 20,30, 
13,15; 15,45;
— 9; 11,15;
• Distratul 
13,30; 15,45;
— 10,30.
a Autostop : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 19,30.

• Dragostea începe vineri : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
19,45.
• Tinerețe fără bătrînețe : TIM
PURI —.............................. - ----- ’
nuare.
@ Cu 
16; 18;
® La 
frAțirea 
15,30; 18;
— 15,30; 18; 20,15.
• Tu, eu și micul Paris : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Un om în sălbăticie : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15, ARTA — 
15,30; 18; 20.30, la grădină — 20.
a Ciprian Porumbescu : UNIREA
— 16; 19,30, la grădină — 20.
• Ordonanța Selmenko : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul cartuș : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Acea pisică blestemată : . LU
MINA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Antoniu și Cleopatra : PACEA 
— 15,30; 19.
• Monte Carlo : FLORE AS CA — 
15,30; 18; 20,30.
• Jandarmul la plimbare : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15, VITAN — 
15,30; 18; 20,30.

NOI — 9—20,15 în contl-

copiii la mare : MUNCA —
20.
răscruce de vînturi : ÎN- 

ÎNTRE POPOARE — 
20,15, DRUMUL SĂRII

teatre
,,C. I. Nottara" (la 

vară din parcul „He-
Bărbațl fără neveste

• Teatrul 
Teatrul de 
răstrău") :
— 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.

t V

lui Barbă Neagră : 
9; 11,15; 13,39; 16;

VOLGA — 8,45; 10,45; 
18,15; 20,45, MIORIȚA 
13,30; 15,45; 18; 20,15. 

: aurora — 9: 11,15; 
18; 20,15, la grădină

PROGRAMUL I

9,30

10,30

Curs de limba engleză. Re
capitulare l 
De la Alfa 
Telex.
Prim-plan : 
Dijmăfescu,

(8). 
la Omega.

Ing. , Antonică 
__,________, oțelar șef la 
Combinatul metalurgic Reșița. 
Film serial : „Marea iubire a

Se creează dansuri noi, dar stilizarea se realizează cu grijă, ur- mărindu-se realizarea unei permanente osmoze cu dansurile tradiționale. Coregrafii Kamal Naim, Fathi Andraus, Dawlat Ibrahim se arată preocupați de armonizarea mișcărilor, încărcîn- du-Ie cu cit mai multă expresivitate. Compozitorul și dirijorul Shaban Abu El

MUZICAL

Saad, orchestrator al melodiilor populare, compune in spiritul lor.De fapt, înlănțuite, cîntecele și dansurile egiptene povestesc fluent despre tradițiile, ritualurile, îndeletnicirile. obiceiurile acestui popor. Fetele își aleg mirii : pe cei mai mîndri și mai curajoși flăcăi ; si jocul se încinge — în „Dans de logodnă" — din ce în ce mai vîr- tos. Sînt chemate și „El Gau Azi", dansatoare care știu bine jocurile de nuntă. In ritmul tobei, pe melodiile naiului, se prind bărbații și i desfășoară „Dansul calului" — cel mai popular dans e- giptean. Este; evocat ritualul pentru belșugul pămîntului „Piinea"

înlănțuirea fetelor devine un plastic simbol al muncii și al rodului. Up autentică tistică îl „Dansul al celor care, după o zi norocoasă — la întoarcerea la mal — se înfățișează plini de veselie. Urmărim și „Bamboutia" — un scurt „film" despre viața negustorilor din- tr-un îndepărtat port, forfota, întîlnirea micilor bărci cu vapoare.Versurile lui Jaheen, Abdel man. EI Abnudi. ca niște incantații, ele creează pregătesc rile. S-a ușurință încununată de fericite împliniri, pentru diversitatea ritmului,. diversitatea culorilor (am reținut costumele înflorate, doabele fetelor ce dansat „Piinea", tumele tradiționale din virtuozul joc Iul"), tatea lente farea mentelor rientale).44 de artiști din Republica Arabă Egipt ne-au oferit, prin cîntecele și dansurile populare prezentate, o demonstrație spectacu- ,.loasă despre folclorul egiptean, gînd prin rea artei noi cunoașterii niei dintre noastre.

marileSalah Rah- sintatmosferă, desfășură- desprins cu preocuparea.
po au cos-

„Ca- pentru diversi- timbrală (exce- efectele în relie- tonurilor instru- specific o-

adău- mijloci- punți ale si priete- popoarele

lui Balzac" — coproducție 
polono-franceză. Regia : Woj- 

, cieh Solarz. Episodul VI — 
„Acrobații".

11,25 Bijuterii muzicale. Miniaturi 
. vocale de Paisiello, Scarlatti, 

Mussorgski, Stravinskl, Ruii- 
, cu.

11.45 La ordinea zilei. Azi, județul 
Sibiu.

12,00 Revista literar-artistică TV.
12.45 Pe-un picior de plai... Re

portaj la un festival — „Cin- 
tecele Oltului", ediția a V-a, 
la Călimănești-Vîlcea.

13,05 Telejurnal.
15.30 — 17,00 Matineu de vacanță : 

„Dirijabilul furat" — produc
ție a studiourilor cehoslovace. 
Regia : Karel Zeman.
Curs de limba germană. Re
capitulare (8).
Telex.
Tragerea Pronoexpres. 
semnificații.
Atenție la... neatenție. Jurnal 
de protecția muncii. Emisiu
ne de Corneliu Rusu.

19,00 Timp și anotimp în agricul
tură. ,

19.20 1001 de seri : Basme în siluete 
— „Califul Barză".

19.30 Telejurnal a Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cinteeul săptămînii : „Joacă 
.......... .......... Muzica : 

Versuri :

17,30

18,00
18,05
18,15
18.40

20,06

20,30
20,50

22,30

fisă de în

direcții tematice, eficientă pentru ecoul fiecărei e- îndrăznelii crea- tolerarea platitu-

D. COSTIN

sa Samardzic,

„ROMANIA-FILM
' yalter apăr^ Sarajevo

Producție a studiourilor iugoslave. Regia : Hajrudin Kravavac. Cu : Bata Zivojinovic, Ljubi 
Rade Markovic, Role Romer

§ mar and a 
OTEANU

florile-n grădini". 
Paul Utmuzescu.
Mihai Teodorescu. Interpre
tează Elizeu Simulescu.
Laudă României socialiste ! 
Selecțiuni; din spectacolul de 
poezie organizat de Uniunea 
scriitorilor și Universitatea 
populară București.

; Teleobiectiv.
Telecinemateca.
Ford : „E lung drumul spre 
casă". Scenariu ’
Nichols, după piesele scurte 
ale lui Eugen O’Neill. In 
distribuții : John Wayne, 
Thomas Mitchel, Barry Fitz
gerald.

• 24 de ore • 
Iunie.

PROGRAMUL II

20.00

Ciclul John

de Dudley

România în

O viață pentru o idee : Tra
ian Săvulescu.
Film documentar : „Dincolo 
de val". Regia : Gaspar Ale
xandru.

20,40 Agenda.
20,50 “ '

20,30

21,30

21.50

22,00

'73. Emisiune de 
Marian și Sorin

Portativ 1
Gheorghe
Grigorescii.
Bucureștiul necunoscut ; str. 
Plantelor.
Melodii populare cu Maria 
Păunescu.
Biblioteca pentru toți : I. A. 
Bassarabescu.

Autoarea volumului de cercetări istorico-litera- re intitulat astfel s-a impus mai ales prin preocupările sale privind fenomenologia romanului modern. Cartea se structurează organic pe un bine gîndit sistem de vase comunicante, în care Victor Hugo se întîlnește cu Andre Gide și Marcel Proust cu G. Călinescu. E vorba, intr-adevăr, de „modele, continuitate și neprevăzut", adică de rezonanța în timp a unor idei și forme literare, de receptarea lor nu o dată contradictorie sau pur și simplu surprinzătoare. Cornelia Ștefănescu stabilește filiații, identifică precursori, urmărește destine, mai cu seamă în spațiul român și francez, unde cercetarea comparatistă a romanului contemporan are șansa de a căpăta un caracter aplicat, și de aceea profitabil.După două studii sistematice și minuțioase consacrate lui Eugene Sue și Emile Zola. „ și ecourilor pe care le-șu avut cei doi cărturari în literatura română, cercetătoarea se. oprește a- supra momentului modern al romanului, ai cărui precursori îi descoperă însă tot în secolul trecut. Astfel, Mizerabilii i se înfățișează ca un „roman deschis", un „monolog original, nostalgic și zdrobitor, binevoitor și polemic, rațional și absurd", și totodată un roman autenticist, ' în care sînt introduse tăieturi din ziare, pagini de jurnal intim și persoane reale.

Studiul cel mai important al volumului ni se pare a fi De Ia jurnal intim la < jurnal de creație, în care se reface un interesant istoric și se pun cîteva probleme importante privind așa- numitul roman al experiențelor din perioada dintre cele două războaie. Cornelia Ștefănescu

chis, angajind o largă dezbatere despre în general. Autorul nițelor Vaticanului cu o nouă concepție pre roman și implicit despre jurnal pe care o aflăm în cetătoarei mânui nu ceput ca rectă a
note de lectură

artă Piv- vine des-expunerea cer- noastre : „Roma! este con- o povestire di- evenimentului,

manifestare în scris al unei întregi generații. Se discută . ' .despre autenticismul lui CărniiSebastian, despre teoriile anticalofile ale dinții și nalistică" doilea.Paralel diană"

apoi pe largPetrescu și M.pasiunea a celui celui „jur- de-alcu direcția „gi- în romanul mo-
Cornelia ȘTEFĂNESCU

„Momente
ale romanului**

cf

definește mai întîi tipul de jurnal din secolul trecut pe care-1 consideră de factură narativă, anecdotică (Frații Goncourt) sau în chip superior etică (Jules Renard). :are-și propunea „formarea caracterului", servațiile literare incidentale. indirecte și uneori lipsite de consistență, mai ales în cazul Fraților Goncourt. Ceea ce era oarecum întîmplă- tor în secolul XIX. vine programatic în cui nostru cind Andrei’ Gide luăm noștință de jurnalul

Ob- sint
de- vea- prin cu- des-

în genul „procesului verbal" stendhalian sau al „feliei de viață" naturalistă, ci ca o expunere din unghiuri diferite de către acei asupra cărora evenimentul în cauză ar fi avut un efect oarecare. Romancierului i se cere să nu-și construiască personajele, ci să adere la ele, să le asculte, să le privească și să le recunoască". Desigur știută, ideea a fost extrem de fertilă pentru proza românească din epoca 1930—1938, cînd, așa cum se menționează, jurnalul devine modul propriu de*

dern, Cornelia Ștefănes- cu urmărește, poate și mai insistent, pe cea proustiană, în studii , ce par să anunțe o cercetare mai amplă asupra marelui romancier Deocamdată, ne cîteva „preliminarii" pre ..față de inovația tiană", tradictorii, rolul unui disputele perioadeisîntem introduși în „culisele romanului prous- tian" prin semnificativa corespondentă a scriito-

modern, oferă des- „reacțiile românești prous- i con- avînd catalizator teoretice interbelice
diverse și dar in ale si

rului cu prietenii lui români, mai ales frații Emmanuel și Anton Bi- bescu. Descoperim aici un Proust extrem de atașat cauzei românești in timpul primului război mondial.Prin sublinierea reacțiilor față de opera proustiană, autoarea insistă asupra poziției lui G. Călinescu : punctind-oori de cite ori vine vorba.' Cornelia Ștefănescu îi rezervă pînă la urmă un articol aparte, „«Seriozitatea» glumei estetice Ia G. Călinescu". In ace- , eași serie de preocupări se înscriu studiile „Fran- țois Mauriac sau echilibrul care nu ocolește neprevăzutul" și „< toire» de Michel meditație asupra romanului".Studiile adunatelumul Momente ale romanului sînt mai toate studii de referință : nu acest aspect l-am sublinia in primul rind însă la Cornelia Ștefănescu. ci încercarea, de atîtea ori izbutită, de a se elibera de povara datelor și de a se situa într-un unghi din care literatura română mai recentă să fie privită. în perspectivă u- niversală iar marii scriitori străini în perspectivă românească. Aici vedem caracterul creator al comparatismuliii pe care cercetătoarea l-a înțeles în esență.

,«Reper- Butor. arteiîn vo~

Al. SANDULESCU
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TELEGRAME
Excelenței Sale . ,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu fericita ocazie a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România am plăcerea să adresez Excelenței Voastre, în numele poporului turc și al meu personal, vii felicitări și urări sincere pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului român.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Ministerul de Externe al Noii Zeelande a transmis guvernului și poporului român, din partea guvernului și poporului Noii Zeelande, un mesaj de felicitare și bune urări cu ocazia Zilei naționale a Româ- iției. în. mesaj se exprimă convingerea că relațiile prietenești dintre cele două țări se vor dezvolta în continuare.
Delegația Partidului Comunist 

din Guadelupa a părăsit CapitalaMarți dimineața a păr.ăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Guadelupa, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a efectuat o vizită de studiu în Republica Socialistă România. Din delegație au făcut parte tovarășii Hâgdsippe Ibene și Gerty Archi- mede, membri ai Biroului Politic, Osange Talis-Gane, membru al Comitetului Central, și Margueritte

Amat, militantă a C.C. al P.C. din Guadelupa.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
Reprezentantul P.C.R. la Congresul P.C. din Argentina

s-a înapoiatMarți seara s-a înapoiat în Capitală tovarășul Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politice, care a reprezentat Partidul Comunist Român la cel de-al
în CapitalăXIV-lea Congres al Partidului Comunist din Argentina.La . sosire, pe aeroportul Otopeni, a fost de față tovarășul Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R.(Agerpres)

Sosirea unei delegații de activiști ai P.S.U.G.Marți a sosit în Capitală o delegație de activiști ai P.S.U.G., condusă de Klaus Gaebler, adjunct al șefului Secției Propagandă a C.C. al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de schimb de experiență în țara noastră.La aeroportul Otopeni, delegația a
fost întîmpinată de tovarășul Alexandru Szabo, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

• SPORT # SPORT # SPORT • SPORT

) CICLISM
■5

i

„TURUL ROMÂNIEI11
® Startul — duminică dimineața ® A fost definitivat 
traseul: 11 etape, pe un itinerar trecînd prin 11 ju
dețe ale țării © Cicliștii noștri se antrenează asiduu 
© Oaspeții (cicliști din Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, 
Iugoslavia, Turcia) sosesc vineri © Premiile și tricourile 

de lider

Primiri la C. C. al P. C. R.Marți dimineața, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului țlxecutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Uniunii Tineretului Pales- tinean, condusă de Taysir Quba, membru al Biroului Politic al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, conducătorul delegației tineretului palestinean la cel de-al X-lea

Festival mondial al tineretului și studenților, care, la invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, a efectuat o vizită în țara noastră. A fost de față tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.
Marți dimineață, tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C.’ al P.C.R., a primit delegația Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de tovarășul Alexei Grebnev, vicepreședinte al conducerii centrale a A.P.S.R., redactor-șef adjunct al ziarului „Izvestia".
Marți după-amiază, tovarășul Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația A- sociației de prietenie coreeano-româ- nă, condusă de tovarășul Kim Iăng Sun, vicepreședinte al asociației, vicepreședinte al Comitetului pentru relațiile culturale cu străinătatea din R.P.D. Coreeană.

★La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească, au participat Dumitru Turcuș, adjunct al șefului Secției relații externe a C.C. al P.C.R., și Nicolae Moraru, membru în Consiliul general A.R.L.U.S.
★La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au participat Dumitru Turcuș. adjunct al șefului Secției relații externe a C.C. al P.C.R., și loan Petru Botar, secretar general al Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea.

Plecarea delegației Asociației de prietenie 
sovieto-românăMarți la amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația Asociației de prietenie sovieto- română. condusă de A. V. Grebnev, vicepreședinte al conducerii centrale a asociației, redactor-șef adjunct al ziarului „Izvestia", care, la invitația Consiliului general A.R.L.U.S.. a participat la festivitățile organizate in tara noastră cu prilejul ce

lei de-a 29-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate.La plecare, delegația a fost condusă de Octav Livezeanu. membru al Biroului Consiliului general A.R.L.U.S., de membri ai consiliului și de activiști ai A.R.L.U.S. A fost prezent N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei Uniu7 nii Sovietice la București. - (Agerpres)

PAGINA 7

Cronica zilei
La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat țara o delegație a Comitetului sud- vietnamez de luptă pentru eliberarea Îpatrioților și a partizanilor păcii incă deținuți de administrația .de la Saigon, condusă de Luu Phuong Thanh, secretar al comitetului.în timpul șederii în România, oaspeții au avut întrevederi la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, au vizitat obiective economice și social-cultu- rale din București și din județele Dolj. Mehedinți, Gorj, Vilcea, Constanța.

★S-a înapoiat de la Moscova delegația Consiliului general A.R.L.U.S., condusă de Iulian Ploștinaru. prim- secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., care, la invitația Asociației de prietenie sovieto-română, a luat parte la festivitățile organizate în U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate.
★

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți la amiază, în vizită protocolară de prezentare, pe Jean Firmin-Ngon-
det, ambasadorul Republicii Gabo- neze la București.La primire, desfășurată într-o atmosferă de cordialitate, a participat Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

Plecarea delegației parlamentare
din Republica Arabă Egipt

vremea
Ieri In țari : Vremea s-a menținut 

răcoroasă, cu cerul mai mult senin în 
nordul și estul țarii. In regiunile sud- 
vestice, cerul a fost variabil, mai mult 
noros și, Izolat, a plouat. Vîntul a su
flat moderat, prezentînd intensificări 
locale în zona de munte. La ora 14, 
temperatura aerului era cuprinsă între 
16 grade la Petroșani. Polovragi și Apa 
Neagră și 27 de grade la Săcuieni. In 
București : Vremea a fost în general 
frumoasă, dar răcoroasă dimineața. 
Cerul a fost variabil. Vîntul a suflat 
moderat. Temperatura maximă a fost 
de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 august și 1 septembrie. In țară : 
Vremea se va încălzi ușor și treptat,, 
în toate regiunile țării. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros in sud-vestul 
țării, unde, la începutul intervalului, 
vor mai cădea ploi de scurtă durată, 
în rest, ploi izolate. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 11 grade, în nordul țării, și 
între 11 și 17 grade în rest. Tempera- 

‘ȚtutAle maxime vor fi cuprinse; între. 20.., 
rai 30 de grade, local mai 'ridicate ? în': 

regiunile din sudul țării. In București : 
Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil. Vînt în general slab. Tempe
ratura In creștere.

Numirea noului ambasador 

al României in EcuadorPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Dumitru Moianu a fost numit in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Ecuador. în locul tovarășului Octavian Bărbulescu. care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.

Mai silit doar cîte- va zile pină la startul celei de-a XIX-a ediții a Turului ciclist al României, eveniment sportiv de elită, lara competiție tivă va avea și ceasta dată un larg, i ravana urmînd zone diferite,, i de un pitoresc recunoscut. întrecerea — cu Caracter • internațional — constituie; în- același timp, un mijloc eficient de a face o largă propagandă ciclismului, sportului în general. Este de altfel motivul pentru care organizatorii (atit pe plan central, cit și local), cicliștii participant! pregătesc totul cu maximă atenție. Confruntarea cu marele public — fără îndoială, pe parcursul celor peste 1 200 km, în orașele-gazdă întrecerea cicliștilor va fi urmărită de un număr impresionant de spectatori — solicită din partea tuturor răsounderea cuvenită.Turul României durează 8 zile. în acest Interval de timp se vor disputa 11 etape (în prima, în a treia și în a cincea zi — cite două etape), kilo-

Popu- spor- de ,a- cadru sărbătoresc, ca- multicoloră l șă. străbată regiuni,

metrajul total fiind de peste 1 200 km, ■ de-a lungul a 11 județe : ilfov, Prahova, Brașov,- Mureș, Cluj. Bistrița-Năsăud, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău. Dar iată traseul definitiv, gătorului marii așa cum ni l-au co- municat ieri organiza- . ............. ,torii : 2 septembrie : o orei 17, pe etapă contratimp individual (7 km. pe principalele artere ale Capitalei — sosirea la „Casa Scînteii") și o etapă în bloc (176 km, pe ruta București Ploiești — Brașov Poiana Brașov) ; septembrie : etapa IlI-a, Brașov — I ghișoara — Tg. Mureș (165 km) ; 4 septembrie : etapa a IV-a. Tg. Mureș — Cluj (105 km) și etapa a V-a, circuit în nocturnă la Cluj (24 km) : 5 septembrie: etapa a Vl-a, Cluj — Dej — Bistrița — Vatra Dornei (170 km) ; 6 septembrie : etapa a Vil-a, contratimp individual spre dealul Mestecă- niș (20 km) și etapa aVIII- a, Vatra Dornei — Suceava (110 km) ;7 septembrie : etapa aIX- a, Suceava — Roman — Bacău (TIO km) ; 8 septembrie :

3 i a Si-

etapa a X-a. Bacău — Buzău (170 km) ; 9 septembrie : etapa a Xl-a, Buzău — Cislău— Văleni — Ploiești— București (170 km). Așadar, sosirea și turul de onoare al cîști-‘ ' i competiții — duminică, 9 septembrie, în jurul stadionul „23 August" din Capitală.Cicliștii români — cei din lotul reprezentativ și cei din cluburile invitate — își continuă antrenameiv tele, în itinerarele lor zilnice incluzînd si străbaterea unor porțiuni din traseul competiției (cei din Capitală — spre Valea Prahovei : cei din Ploiești. Plopeni, Brașov, Cluj — în zonele respective). Oaspeții— cicliști din Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, Iugoslavia și Turcia — au comunicat sosirea pentru vineri.Numeroasele premii și tricourile distincte („galben" — pentru liderul clasamentului general; „violet". — pentru cel mai bun sprinter) sînt de pe acum gata, așteptîn- du-și purtătorii.
I. D

PRONOSPORTPREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 26 AUGUST 1973Categoria I : (13 rezultate) 11 variante 10°, o a 8 357 lei.Categoria a Il-a : (12 rezultate)60.15 variante a 1 834 lei.Categoria a IlI-a : (11 rezultate)666.15 variante a 248 lei.

Recepție oferită 
de ambasadorul 
R. P. MongoleAmbasadorul Republicii Populare Mongole la București, Dendeviin Șa- rav, a oferit marți după-amiază o recepție cu prilejui plecării sale definitive din țara noastră.■ Au participat Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Marin Trăistaru,. adjunct al ministrului comerțului exterior, Grigore Bârgăoa- nu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, funcționari superiori din M.A.E., alte persoane oficiale.Au luat, de asemenea, parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați in România și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

în Capitală a început, marți, cea de-a doua ediție a Zilelor franco- rornâne de stomatologie și chirurgie maxilo-facială.Participanții — specialiști din cele două țări — dezbat probleme actuale din aceste domenii, între care tratamentul cancerului buco-maxilo-facial, rezultate în protetica dentară, concepții și metode în tratamentul malformațiilor congenitale ale feței.La festivitatea de deschidere a acestei manifestări, care se înscrie în contextul schimburilor cultural-știin- țifice dintre România și Franța, au luat cuvîntul prof. dr. Lucian Le- bourg, sub a cărui președinție de onoare se desfășoară lucrările, și prof. dr. Valerian Popescu, președintele Uniunii societăților de științe medicale din țara noastră.
*începînd de marți. Bucureșt.iul este gazda celui de-al IV-Iea Simpozion internațional db sociologia sportului cu tema „Rolul social al jocurilor copiilor".Complexitatea, problematica și profunzimea aspectelor social-educative ale jocului pentru copii implică o examinare concretă, multilaterală, cu contribuția diferitelor discipline științifice. în acest sens, simpozionul, care reunește la masa dezbaterilor specialiști, cadre universitare, profesori. cercetători și sociologi din circa 20 de țări, urmărește să contribuie la fundamentarea științifică a activității celor care se ocupă de formarea și educarea tinerei generații, iar, prin schimbul de opinii și informații, să cjgțgrmine progresul continuu în. acest domeniu.Programul 'r’euhiu'hii prevede sus2- tinerea a numeroase referate și comunicări științifice, discuții, in cadrul unor ședințe plenare și pe grupe, mese rotunde.La festivitatea deschiderii lucrărilor, cei prezenți în aula Universității bucureștene au fost salutați de Vir- giliu Radulian, președintele Comitetului român de organizare a simpozionului. președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, adjunct al ministrului educației și invățămintului, și de prof. univ. dr. Andrzej Wohl — Polonia — vicepreședinte al Comitetului internațional de sociologia sportului.Lucrările simpozionului continuă.(Agerpres)

Delegația parlamentară din Republica Arabă Egipt, condusă de dr. Hafez Badawi, președintele Adunării Poporului, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația Marii A- dunări Naționale, a părăsit marți dimineața Capitala.Pe aeroportul Otopeni, parlamentarii egipteni au ■ fost conduși de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Maria Groza, Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai M.A.N., Dumitru Coliu, Constantin

Dinculescu, Traian Ionașcu, Aurel Vijoli, președinți de Comisii permanente ale M.A.N., Ion Mărgineanu, secretar al M.A.N., Alexandru Iones- cu, secretarul Comisiei de politică externă a M.A.N;, și Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.Au fost prezenți Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București, și membri ai ambasadei.Părăsind țara noastră, președintele Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu următoarea telegramă :„In momentul în care părăsim țara dumneavoastră vă exprim, în numele meu personal și în numele membrilor delegației, prețuirea noastră, profundele noastre mulțumiri pentru sentimentele cu care ne-ați înconjurat — expresie sinceră a prieteniei dumneavoastră și a prieteniei poporului român față de poporul egiptean și față de președintele Anwar Sadat.Ne vom aminti întotdeauna de realizările pe care le-am văzut In țara dumneavoastră, de colaborarea și sentimentele frățești și prietenești care leagă poporul român și poporul egiptean".
Plecarea delegației române la GenevaLa 29 august încep Ia Geneva lucrările Comitetului de coordonare al celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Comitetul are sarcina de a rezolva, la această reuniune, problemele cu caracter organizatoric privind desfășurarea lucrărilor comi

siilor care se vor întruni in faza a doua a conferinței, începînd cu data de 18 septembrie 1973. România este reprezentată în comitet de o- delegație condusă de Valentin Lipatti, ambasador cu însărcinări speciale.(Agerpres)

Librete de economii pentru cumpărarea
de locuințe proprietate personală

Unitățile C.E.C. din întreaga țară ■ au început să emită cetă-’ . țenlldr,' căre doresc să-și curripe- ' re locuință din fondul locatiy de stat și să economisească, în acest scop, în condiții avantajoase, sumele necesare, librete de economiPpentru cumpărarea de locuințe proprietate personală. Pentru sumele depuse pe aceste librete și folosite la cumpărarea de locuințe din fondul locativ de stat, Casa de Economii și Consemnațiuni acordă titularilor o pe an. în rii doresc respective beneficiază ........ ....la sută pe an. Asemenea librete pot fi- emise de toate unitățile
dobîndă de 5 Ia sută cazul în care poseso- să folosească sumele și în alte scopuri, ei de o dobîndă de 3

C.E.C. de la orașe și de la sate. Depunerile ulterioare și restituirile se pot efectua la oricare unitate G.E.G., în unități poștale și ghișee C.E.C. din comune, întreprinderi și instituții. în mod firesc, .titularii libretelor de economii pentru cumpărarea de locuință proprietate personală beneficiază și de celelalte avantaje oferite de C.E.C. : garanția statului asupra sumelor depuse ; păstrarea secretului privind numele depunătorului și operațiile efectuate ; scutirea de impozite și taxe a depunerilor și dobînzilor, precum și imprescriptibilitatea lor : dreptul de a împuternici și alte persoane . să dispună de sumele păstrate la C.E.C. și dreptul de a lăsa moștenire sumele depuse.

ÎN PREAJMA IMPORTANTEI VIZITE DE PRIETENIE ȘI COLABORARE 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ȚĂRI ALE AMERICII LATINE

în cî te v a• TENIS. — începînd de astăzi și pină la 9 septembrie, elita tenisului mondial va fi prezentă pe terenurile de la Forest Hills, gazda tradițională a Campionatelor „open" ale S.U.A. La actuala ediție, 128 de jucători și 72 de jucătoare își _ vor disputa titlurile de campioni ai u- neia dintre cele mai prestigioase turnee de tenis.Tabloul concursului masculin cuprinde 16 favoriți. Pentru prima oară în istoria competiției, cap de serie nr. 1 au fost desemnați doi jucători : românul Ilie Năstase, învingătorul de anul trecut, și americanul Stan Smith. Printre ceilalți favoriți figurează in ordine americanul Arthur Ashe, australienii Rod Laver și Ken Rosewall, cehoslovacul Jan Kodes, o- landezul.Tom Okker și spaniolul Manuel Orântes.• ATLETISM. — Meciul dintre selecționatele Ungariei și Angliei, desfășurat la Crystal Palace din Londra, s-a încheiat cu dubla victorie a gazdelor : 115—97 puncte la masculin și 71—64 puncte la feminin. Iată ciști- gătorii citorva dintre probele disputate in ziua a doua: masculin: 200 m : Jenkins (Anglia) — 20”7/10 ; 800

r î n d u i im : Carter (Anglia) l’49”4/10 ; 10 000 m : Baninyecz (Ungaria) — 28’51”8/10 ; 400 m garduri : Harva (Ungaria) — 50”7/10 ; 3 000 m obstacole • Davies (Anglia) — 8’40”4/10 ; feminin : 1 500 m : Allison (Anglia) — 4’13”2/10 ; săritura în înălțime : Papp (Ungaria) — 1,81 m ; săritura în lungime : Bruzsenyak (Ungaria) — 6,46 m.TENIS DE MASĂ. — La Pekin au continuat întrecerile turneului internațional de tenis de masă, la care participă jucători și jucătoare din 70 de țări și regiuni din Asia, Africa și America Latină.în ziua a doua a competiției, pe e- chipe, s-au înregistrat următoarele rezultate : masculin : Japonia—Pakistan 5—0 ; Iran—Birmania 5—1 ; Senegal—Zambia 5—0 ; R.P.D. Coreeană—Liban 5—0 ; Republica Sri Lanka—Volta Superioară 5—0;Ugan- da-Burundi 5—0 ; Tailanda-Argentina 5—0; feminin: R. P. Chineză—Nepal 3—0 ; Filipine-Bolivia 3—0 ; Cipru- Uganda 3—0 Japoriia-Pakistan 3—0; Jamaica-Tunisia 3—1 ; R.P.D. Co- reeană-Tailanda 3—0 ; Uruguay-Liberia 3-0 ; Peru-Liban 3—0 ; Nigeria- Irak 3—0. \

Natura a împărțit Republica Peru in trei mari zone de relief foarte distincte : țărmul oceanic (Costa), regiunea Anzilor Cprdilieri (Sierra) și pădurile tropicale (Selva). Maiestuoasele lanțuri andine se înalță pină la 7 000 de metri altitudine, cu zăpezi eterne, cu stinci solitare și sterpe. în timp ce. in brațele viguroase ale A- mazonului se întinde imensă și nepătrunsă jungla tropicală. Fișia litoralului apare ca un deșert colinar, arid, tulburat doar de prezența cactușilor țepoși sau a palmierilor piperniciți. O rețea densă de piriiașe de munte aduce aici viața. Văile sînt acoperite cu o vegetație bogată, cu ogoare de porumb și bumbac, cu plantații de bananieri și livezi.în acest decor se află leagănul străvechilor incași, făuritori ai unei civilizații care solicită și azi atenția cercetătorilor. Veacurile de opresiune colonială care s-au succedat după conquistă au lăsat urme adinei in istoria țării. Descendenții legendarilor incași nu s-au împăcat niciodată cu lanțurile robiei. Tupac Amaru, conducătorul celei mai mari mișcări de eliberare, declanșată în 1780, a devenit simbolul luptei pentru demnitate națională, al dragostei poporului peruan pentru libertate și independență. Colonialismul spaniol este înlăturat în 1821. în schimb aoar colonizatorii veniți din nord, în căutarea unui nou „Eldorado" — al petrolului și cuprului. Este epoca pătrunderii monopolurilor străine în principalele sectoare economice.Menținut în sistemul relațiilor de dependență economică și politică. Peru a cunoscut un destin similar cu al celorlalte state ale continentului. Peste 90 la sută din bogățiile țării se aflau sub controlul capitalului străin. In special american : plantațiile de trestie de zahăr, fermele zootehnice, principalele domenii ale industriei prelucrătoare, finanțele, transporturile etc. Trei sferturi din terenurile agricole erau acaparate de un grup de mari latifundiari care nu reprezentau nici 1 la sută din populație.La 3 octombrie 1968 se produce o cotitură in viața acestei țări, prin preluarea puterii de către guvernul actual, format din militari cu stare de spirit patriotică și care exprimă interesele unor largi categorii de cetățeni doritori ca Peru să se dezvolte ca stat liber, independent, prosper. La numai o săptămînă de la instaurare. prima măsură întreprinsă de

noul regim a fost naționalizarea bunurilor companiei „International Petroleum". care deținea 80 la sută din producția peruană de petrol. Ziua de 9 octombrie — data cind a apărut decretul naționalizării — a fost declarată „Zi a demnității naționale". Azi societatea de stat pentru petrol „Pe- troperu" a devenit unul din simbolurile independentei țării. întreprinderea națională a descoperit în regiunea amazonică rezerve extrem de bogate de „aur negru", a căror ex-

țiune fundamentală care a și început să se materializeze într-o modificare a structurilor economiei naționale. „Legea industriei" a decretat naționalizarea tuturor ramurilor de bază și repartizarea lor teritorială adecvată.Prin aplicarea „legii mineritului", statul controlează acum producția principalelor mine din țară și deține monopolul asupra prelucrării și comercializării bogățiilor minerale. Peste 3 100 de concesiuni miniere neex-

ducției globale fiind anul trecut de 7,5 la sută.Pentru anii următori se prevăd construirea unui mare complex piscicol la Payta. irigarea și electrificarea mai multor zone. Potrivit săptă- mînalului „Oiga", se urmărește crearea a' peste o mie de întreprinderi „proprietate socială" și 500 de noi cooperative agricole de producție. Acestea vor asigura 800 000 de noi locuri de muncă unei populații in rapidă expansiune demografică

Azi vâ prezentam:

SUPRAFAȚĂ: 1235 216 kmp ; POPULAȚIE: 14 milioane;

CAPITALA: Lima (2 500 000 locuitori); ORAȘE IMPOR

TANTE : Callao, Arequipa, Trujillo, Cuzco ; FORMA DE 

GUVERNĂMINT : republică

plaatare va permite țării să devină o mare producătoare de petrol. Șirul măsurilor întreprinse ulterior au conferit revoluției peruane un profund conținut patriotic, progresist, antioli- garhic și antiimperialist.în iunie 1969 a fost lansată reforma agrară îndreptată in primul rind împotriva „regilor zahărului" din nordul țării. Treptat, centrul de greutate al reformei s-a deplasat in regiunile muntoase. Pină in prezent au fost expropriate peste 5,5 milioane hectare de teren agricol, de care au beneficiat peste 4 milioane de țărani, iar pină în 1975 se prevede ca sistemul latifundiar să fie practic lichidat. Industrializarea reprezintă o op-

ploatate au reintrat în patrimoniul național. în ultima vreme au fost naționalizate industria pescuitului (Peru ocupă primul loc în lume in producția de făină și ulei de pește), căile ferate, telecomunicațiile, serviciile electrice. De asemenea, statul a Instituit controlul asupra mișcărilor de devize și activității băncilor, cit și asupra comercializării principalelor produse de export : minereuri, petrol, cafea, ulei, făină de pește etc.Acest complex de măsuri creează premise favorabile înfăptuirii planului de dezvoltare economică pe anii 1971—1975, ritmul de sporire a pro-

bbbb

(3,1 la sută pe an) și care cunoaște incă serioase dificultăți în ce privește folosirea forței de muncă.In sfirșit. lansarea operațiunii „alfabetizarea totală" va duce la crearea de centre de invățămint in toate regiunile țării. A fost introdus învă- țâmîntul elementar și mediu gratuit, măsură de deosebită importanță pentru o țară care a pornit pe calea unor prefaceri adinei.Reflexele acestui proces înnoitor s-au manifestat și pe plan extern, ilustrînd opțiunea guvernului pentru o politică independentă, suverană, deschisă cooperării. Sînt semnificative recentele inițiative ale Perului de restabilire de relații diplomatice

cu Cuba și R.P. Chineză, care se înscriu in sfera mai largă a îmbunătățirii raporturilor cu, țările socialiste.Relațiile dintre România și Peru cunosc in ultimii ani un curs mereu ascendent. Vizita oficială efectuată anul trecut în țara noastră de către soția președintelui Velasco Alvarado, precum și prezența la noi în țară a unei importante misiuni economice conduse de consilierul președintelui, generalul Graham, schimburi de vizite la diverse niveluri au contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă. la valorificarea superioară a posibilităților de lărgire a colaborării reciproc avantajoase. Primul acord de cooperare economică intre cele două țări a fost semnat în 1968. Activitatea comisiei mixte româno-pe- ruane a dus la extinderea și adîn- cirea cadrului cooperării economice, mai ales în domeniul petrolului, geologiei, siderurgiei. La Antamina, o zonă minieră din nord-vest, o societate mixtă româno-peruană activează începîndde anul trecut. Pe terenurile agricole, în zonele de litoral sau la poalele Anzilor poți întilni tractoare românești, în discuțiile avute cu o serie de cumpărători- am auzit deseori aprecieri elogioase la adresa capacităților tehnice ale tractoarelor de tip „Universal" pentru efectuarea lucrărilor agricole în dificilul relief andin. Constituirea în urmă cu citeva luni' a Societății româno-peruane pentru exploatarea și explorarea zăcămintelor de cupru deschide noi perspective dezvoltării cooperării e- conomice dintre țările noastre.Schimburile culturale tot mai frecvente, ca și constituirea, în iunie anul acesta, a Asociației de prietenie româno-peruane întregesc tabloul relațiilor dezvoltate intre România și Peru f>e multiple planuri.Un moment deosebit de important în evoluția legăturilor de prietenie și colaborare româno-peruane îl va marca, fără îndoială, apropiata vizită a președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, în Peru. Dialogul la nivel înalt pe care-1 va prilejui acest însemnat eveniment politic va aduce o contribuție de seamă la adîncirea și diversificarea prieteniei și colaborării dintre România și Peru, în sprijinul cauzei păcii și independenței popoarelor.
P. VIOREL
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Tovarășul Nirolae Ceaușescu 
așteptat cu căldura frățească 

în Cuba
Havana, capitala Cubei socia

liste, așteaptă cu viu interes vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și persoanele 
care-i însoțesc vor sosi în capita
la Cubei miercuri, 29 august, la 
ora 10,30 (ora locală). Aeroportul 
Jose Marti, unde va ateriza avio
nul prezidențial, este pavoazat cu 
drapelele României și Cubei. Pe 
două mari pancarte scrie, în 
limbile spaniolă și română : 
„Bine ați venit, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu" și „Bun venit solilor 
poporului frate român". Ele în
cadrează un imens portret al to
varășului Nicolae Ceaușescu.

In întregul oraș, edificiile pu-.. 
blice sînt pavoazate cu tricolorul 
românesc, iar pe arterele princi
pale pot fi văzute portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
însoțite de urări de bun venit. 
Toate aceste pregătiri, care au 
dat un aer sărbătoresc frumosu
lui oraș de la tropice, vorbesc 
despre înalta stimă și considera
ție de care se bucură aici, ca și 
pretutindeni, secretarul general 
al P.C.R., șeful statului român.■

Interesul deosebit cu care opi
nia publică din- Cuba întîmpină 
vizita conducătorului partidului 
și statului nostru este ilustrat de 
presa cubaneză, care, în materia
lele publicate, scoate în evidență 
dezvoltarea relațiilor dintre par
tidele. țările și popoarele noastre, 
relații care au înregistrat, după 
cum se știe, o evoluție deosebit 
de favorabilă în ultimii ani.

Intr-un comentariu consacrat 
principalelor aspecte ' ale colabo

rării dintre Cuba și România, 
agenția Prensa Latina arată că 
in campania de prospectare a 
zăcămintelor petroliere aflate în 
subsolul insulei, Cuba s-a bucu
rat de cooperarea Republicii So
cialiste România, țară în care in
dustria petrolieră și chimică o- 
cupă un loc preponderent.

In continuare, Prensa Latina 
enumeră principalele etape ale 
colaborării româno-cubaneze in 
acest domeniu, un prim moment 
fiind marcat, la 4 decembrie 
1968, prin sosirea în Cuba a pri
mului vas cu încărcătură de echi
pament de foraj petrolier prove
nit din România. In același timp 
a sosit și un grup de specialiști 
români care supravegheau mon
tajul și funcționarea echipamen
telor. Cu această primă operație 
masivă, porțile ambelor țări se 
deschideau unui neîntrerupt pro
ces de colaborare frățească, în 
folosul celor două părți, proces 
care a înregistrat o continuă am
plificare. Astfel, în aprilie 1969, 
a fost semnat documentul de 
creare a Comisiei mixte intergu- 
vernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică cu- 
bano-române. Totodată, se men
ționează, în continuare, în co
municatul comun semnat cu 
ocazia vizitei primului ministru 
Fidel Castro la București. în 
mai 1972, că „de ambele părți au 
fost evidențiate dezvoltarea as
cendentă a relațiilor economice, 
creșterea însemnată și diversifi
carea schimburilor comerciale, 
lărgirea cooperării industriale și 
în producție, corespunzător Acor
dului de cooperare încheiat în 
aprilie 1969". In acest cadru, 
studenți cubanezi au plecat în 
România pentru a se specializa

în exploatări petroliere și mi
niere și în domeniul metalurgic.

„Colaborarea strînsă și frățeas
că ce caracterizează relațiile ro
mâno-cubaneze este un înalt e- 
xemplu de conlucrare rodnică, 
prin intermediul schimburilor în
tre țări care și-au asumat socia
lismul ca unică și legitimă cale 
pentru dezvoltarea și bunăstarea 
popoarelor lor" — se spune în 
încheierea comentariului.

Răspunzînd interesului unanim 
manifestat de oamenii muncii din 
Havana, numeroase întreprinderi 
și instituții din capitală au hotă- 
rît întreruperea activităților pen
tru cîteva ore în ziua sosirii de
legației române pentru • a da 
posibilitatea unui număr cît mai 
mare de cetățeni să participe la 
primirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a persoanelor ofi
ciale care îi însoțesc.

După cum am aflat, și ora
șele Matanzas și Santiago de 
Cuba se pregătesc să primească 
cu aceeași căldură pe înalții oas
peți români. Iu acest ultim oraș 
va avea loc un miting al priete
niei româno-cubaneze.

Agenda bogată a vizitei, întâl
nirile și convorbirile oficiale sînt 
așteptate de opinia publică din 
Cuba cu cel mai viu interes, ex
presie a convingerii că vizita va 
constitui un eveniment remarca
bil în cronica relațiilor de priete
nie și solidaritate dintre . cele 
două țări socialiste, un aport la 
cauza unității țărilor socialiste, a 
luptei antiimperialiste, pentru in
dependență națională, progres și 
pace în lume.

Mihai FABIANHAVANA. 28

R. F. Germania. Muncitorii de la una din marile uzine metalurgice din 
Dortmund în timpul grevei declarate în sprijinul revendicărilor lor 

economice

Obiectivele turneului secretarului general 
al O.N.U. in Orientul Apropiat

Președintele Perului:

„REFORMELE IN RELAȚIILE INTERAMERICANE 
SÎNT INDISPENSABILE ȘI IIRGENTE“LIMA 28 (Agerpres). — Președintele Perului, Juan Velasco Alvarado, a chemat toate țările continentului latino-american să-și unească eforturile pentru determinarea unui nou conținut al relațiilor pe continent.„Reforme structurale asupra sistemului de relații interamericane sînt indispensabile și urgente, dar ele vor fi încununate de succes numai dacă țările noastre își vor defini

voința lor de a realiza aceste transformări". Chemarea este conținută într-un mesaj personal pe care Velasco Alvarado l-a adresat președintelui Columbiei, Pastrana Borrero, mesaj care este interpretat ca o acțiune semnificativă a guvernului peruan în direcția stabilirii unui cadru tot mai adecvat unor relații de cooperare. de apropiere între țările la- tino-americane.
Ministrul de externe venezuelean despre

Necesitatea întăririi unității9

popoarelor latino-americaneCIUDAD DE MEXICO 28 (Agerpres). — în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Mexic. Aristides Calvani, ministrul venezuelean de externe, a avut o serie de întrevederi cu, oficialități ale țării gazdă.După prima rundă de convorbiri cu Emilio Rabasa, omologul său mexican, Calvani a declarat reprezentanților presei, referindu-se la situația țărilor de Ia sud de Rio Grande : „Popoarele noastre sînt tot mai convinse de necesitatea întăririi unității lor în actualul context care

reclamă accentuarea eforturilor comune". în acest sens, el a subliniat importanța Comisiei speciale de coordonare latino-ameri- cană (CECLA) și, respectiv, a conferinței de Ia Lima a acestui organism, „în care a devenit evidentă dorința de unitate a popoarelor continentului nostru de a merge spre eforturi comune care să ne permită să facem față dificultăților (și să devenim mai exigenți față de’ pretențiile țărilor dezvoltate din punct de vedere economic".

PREȘEDINTELE 
REPUBLICII ELENE 

l-A PRIMIT PE 
AMBASADORUL ROMÂNIEI

ATENA 28 (Corespondență de Ia I.- Badea).’ — Președintele Republicii Elene, Gheorghios Papadopoulos, l-a primit la 28 august pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, Francisc Păcurariu, cu prilejul plecării definitive de la post a acestuia. în cursul întrevederii, președintele Gheorghios Papadopoulos a transmis un călduros salut președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a exprimat dorința sinceră a guvernului grec de a dezvolta pe multiple planuri relațiile cu România, în spiritul prieteniei tradiționale dintre cele două țări și popoare, la baza căreia se află respectul reciproc al independenței, suveranității, egalității, integrității teritoriale și neamestecului în treburile interne, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a precizat, într-un interviu acordat agenției iugoslave de informații Taniug, că misiunea sa în Orientul Apropiat are drept scop de a se informa la fața locului de realitățile existente în zonă și de a trage concluzii în lumina contactelor directe pe care le va avea cu guvernele țărilor vizitate. Totodată, el a menționat că nu este purtătorul nici unei propuneri noi privind soluționarea crizei din această regiune a lumii. Conflictul arabo-israelian — a arătat secretarul general al O.N.U. — a devenit tot mai complex nu numai datorită divergențelor între părțile implicate, ci și pentru motivul că lezează o serie de principii care trebuie să' guverneze relațiile între state, cum sînt integritatea teritorială a statelor, dreptul națiunilor de a-și apăra securitatea în cadrul frontierelor proprii și drecrtul popoarelor la autodeterminare. Fără aplicarea acestor principii nu se poate realiza o' reglementare pașnică în Orientul Apropiat, a subliniat Kurt. Waldheim.Organizația Națiunilor Unite — a arătat, în altă ordine de idei, Kurt Waldheim — este în măsură ca, în baza prevederilor rezoluției 242 a Consiliului de Securitate, să acționeze pentru reglementarea acestei probleme.Secretarul general al O.N.U. a a- rătat, pe de altă parte, că va asista, la începutul lunii septembrie, la Alger, la ședința inaugurală a reuniunii la nivel înalt a țărilor nealiniate, în cadrul căreia va rosti o alocuțiune. Elogiind rolul jucat de grupul acestor țări în cadrul Națiunilor Unite. Kurt Waldheim a declarat că acțiunile lor întăresc, totodată, activitatea O.N.LI.Organizația Națiunilor Unite — a conchis Kurt Waldheim — este, în ciuda deficiențelor sale, cel mai potrivit organism internațional care
CONTACTE

R.DG - SUA.BERLIN 28 (Corespondență de la C. Varvara). — La .Berlin au început, la 27 august, convorbiri între grupuri de lucru ale M.A.E. al R. D. Germane și Departamentului de Stat al' S.U.A. cuprinzînd aspecte de natură tehnică și administrativă, în vederea apropiatelor convorbiri pentru stabilirea de relații diplomatice între cele două țări — anunță agenția A.D.N.

poate realiza pacea, justiția și progresul în lume.
★DAMASC 28 (Agerpres). — „Convorbirile noastre au fost deschise și fructuoase", a declarat Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., la sfirșitul întrevederii pe care a avut-o cu președintele Siriei, Hafez Assad, la care a asistat și vicepre- mierul sirian, ministru al afacerilor externe, Abdel Halim Khaddam.Referindu-se la scopul turneului inițiat în ‘Orientul Apropiat, Kurt Waldheim declara la sosirea în capitala siriană — prima etapă a călătoriei sale oficiale — că urmărește să ia contact nemijlocit cu problemele din zona respectivă. în acest context, esența convorbirilor de la Damasc a constituit-o examinarea e- voluției situației din Orientul A- propiat. „Consider că aceste convorbiri vor contribui în mod considerabil la o mai bună înțelegere a problemei Orientului Apropiat", a precizat Kurt Waldheim.
★Marți seara, secretarul general al O.N.U. a sosit la Beirut pentru o vizită oficială de 24 de ore, ce1 reprezintă, după Damasc, etapa a doua a turneului inițiat într-o serie de state din Orientul Apropiat.

VITRINA ECONOMICĂ
ITALIA , S. U. A :

Masuri protecționiste in fața
concurenței

Lipsa de carburanți va continua

CAMBODGIA

Acțiuni ofensive 
ale forțelor patrioticeCAMBODGIA 28 (Agerpres). — Forțele patriotice de eliberare din Cambodgia continuă cu succes operațiunile ofensive în partea de nord- vest și sud-vest a țării, precum și in zona orașului Kompong-Cham, exer- citind o puternică presiune asupra pozițiilor trupelor ’ lonnoliste. în urma unul atac 'reușit, patrioții au preluat controlul asupra unei lungi porțiuni a șoselei nr. 7. Unități de artilerie ale patrioților continuă să bombardeze aeroportul din localitatea Kompong-Cham, reușind să rupă linia de apărare a orașului.La nord-vest de Pnom Penh, în a-

Un mesaj al iuiPEKIN. — Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, a adresat forțelor armate populare naționale de eliberare un mesaj. După ce evocă întîlnirea recentă pe care a avut-o în zonele eliberate ale Cambodgiei cu reprezentanți ai forțelor armate de eliberare și elogiază succesele re-

propierea șoselei nr. 19, forțele patriotice au supus pozițiile lonnoliști- lor, în dreptul localității Kompong Lyong, unui puternic tir de artilerie și rachete.La Pnom Penh se manifestă o lipsă acută de produse alimentare ; convoaiele de nave care reușesc, venind din Vietnamul de sud, să ajungă la Pnom Penh nu pot asigura aprovU zionarea cu produse alimentare a celor 2 milioane de locuitori ai capitalei. Au crescut în ultimul timp vertiginos prețurile la orez, carne și alte produse de primă necesitate.
Norodom Sianukmarcabile ale acestora — eliberarea a 90 la sută din teritoriul Cambodgiei și eșecul bombardamentelor aviației americane — Norodom Sianuk cheamă membrii forțelor patriotice de eliberare să acționeze cu și mai multă dîrzenie pentru eliberarea Pnom Penhului. , s

CONVORBIRI SOVIETO-CEHOSLOVAâE
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La Moscova aU avut loc, la 28 august, convorbiri între Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și președintele guvernului cehoslovac, Lubomir Strougal. După cum relatează agenția T.A.S.S., cu acest prilej au fost reglementate o serie de probleme importante ale

colaborării economice sovieto-ceho- slovace în perioada anilor 1976—1980. Cei doi șefi de guverne au convenit, de asemenea, asupra direcțiilor principale, potrivit cărora organele de planificare din cele două țări vor continua activitatea de corelare a planurilor economice în scopul creșterii eficienței colaborării bilaterale.
ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI PARTIDULUI UNIT 
AL INDEPENDENȚEI NAȚIONALE DIN ZAMBIALUSAKA 28 (Agerpres). — Conferința Partidului Unit al Independenței Naționale din Zambia, desfășurată la Mulungushi, s-a încheiat prin adoptarea noii Constituții, aprobarea unui plan de dezvoltare a țării pe 10 ani și prin alegerea noului Comitet Central al partidului.Cei 6 000 de delegați din toate regiunile Zambiei au aprobat în unanimitate propunerea privind instituirea sistemului unui singur partid politic în țară. Practic, această măsură înseamnă nu numai că singurul partid din Zambia va fi Partidul Unit al Independenței Naționale, ci

și faptul că toate deciziile importante vor face obiectul aprobării! populare prin intermediul referendumului sau al altor consultări generale, în cuvîntarea rostită, președintele Kenneth David Kaunda a anunțat o serie de măsuri împotriva elementelor corupte și incapabile din aparatul de partid și din administrația de stat. El a vorbit . în continuare despre succesele dobîndite pe plan economic, în ciuda . blocadei și presiunilor impuse asupra Zambiei de regimul ostil și rasist al Rhodesiei, cu care țara sa se învecinează la sud.
bbbiibiisoiii

Nu. cu mult timp în urmă, guvernul italian a luat'• hotărîrea de a reintroduce contingen- tările Ia importurile de aparate de înregistrat „Made in Japan". Așa cum era de așteptat, această decizie nu a rămas fără ecou, mai ales în contextul apropiatelor negocieri G.A.T.T. de la Tokio, al căror scop este, printre altele, și acela de a contribui la atenuarea barierelor netarifare.După cum se știe, în 1969, sub impulsul or- ' , ganismelor comunitare ■ de Ia Bruxelles, care încă de pe atunci încercau să elaboreze o politică comercială comună în confruntarea cu Japonia. Italia a hotărît să liberalizeze, cu titlu de experiment, importurile de aparate de înregistrat din diverse țări. Drept urmare, în perioada imediat următoare, piața italiană a fost inundată de aparatele

japoneze, ca urmare a prețurilor mai scăzute, întreprinderile italiene s-au găsit în situația de a nu putea face față concurenței, unele dintre ele fiind nevoite să renunțe la fabricarea unor aparate de înregistrat. Ca rezultat al acestei situații, din 1969 pînă în 1972, potrivit datelor 'furnizate de Ministerul Comerțului Exterior, 2 000 de specialiști italieni, a- dică aproape 70 la su.ță din totalul mîinii dă lucru angajată în acest sector. și-au pierdut posturile. în aceste condiții, guvernul italian s-a văzut nevoit să reintroducă contingentările la importul aparatelor de înregistrat, care acum vor intra din nou în număr limitat pe piața italiană.Cazul nu este singular. în diferite alte sectoare, Italia a considerat util să introducă asemenea con- tingentări. Importul

mașinilor de cusut japoneze a fost redus la zero. în timp ce automobilele sînt limitate la 1 000 pe an. în total aproximativ 80 de „poziții tarifare" sînt supuse, de că-, tre Italia contingentă- rilor în confruntarea comercială cu Japonia.De altfel, după cum remarcă presa italiană, nu numai în Italia există îngrijorare. Sub presiunea cunoscutei societăți o- landeze „Philips", țările Benelux au reintrodus recent contingentările la aparatele de radio și la televizoare, în timp ce Parisul a încheiat cu Tokio un acord de „auto- limitare" a exporturilor japoneze.„Episodul registratorilor" pune în evidență aspectele acute ale luptei de concurență pe piețele occidentale.
Radu BOGDANRoma.

Este cunoscută penuria de carburanți și. în general, de energie prin care trec actualmente Statele Unite ' ale Americii. în toată țara — scrie revista „FARMER’S DIGEST" — fermierii se lovesc de o lipsă acută de carburanți. Atît motorina, cit și benzina au fost raționalizate de unii furnizori și există indicii că acest deficit va continua și că prețul va crește. Lee Schwanz, autorul articolului, face o analiză a cauzelor care au dus la această situație. Statele Unite nu mai dispun de re
zerve suficiente pentru a face față nevoilor mereu crescinde. în ultimii ani, consumul de energie pe cap de locuitor a sporit cu 50 la sută și va crește încă și mai1 repede în viitor. Astăzi, peste 30 la sută din petrolul ce se consumă ,se importă. Energia electrică este produsă cu gaze naturale. în loc să se folosească cărbuni — ale căror rezerve sînt mult mai importante. Arătînd că în aceste

condiții se poate spune că zilele cînd energia era ieftină au trecut. autorul relevă că de acum înainte fermierii vor trebui să plătească mai mult pentru carburanții necesari tractoarelor și instalațiilor agricole. Soluția ? O dă tot autorul : „Căutați variante pentru uscarea boabelor. Economisiți carburanții oriunde puteți. Trebuie să ne dăm seama cu toții că o schimbare bruscă a intervenit pentru noi într-un domeniu vital. Energia devine rară, ceea ce înseamnă o creștere a prețurilor și poate și o lipsă de carburanți tocmai a- tunci cind vom avea mai multă nevoie".într-un alt articol, intitulat „Poate agricultura salva dolarul?", a- ceeași publicație scrie : Resursele naturale ale S.U.A., odată atît de îmbelșugate. se epuizează rapid. O singură resursă naturală — dacă este bine gospodărită — nu șe va epuiza niciodată, și a- ceasta este pămîntul.

Administrația se bazează pe agricultură în acțiunea pentru susținerea dolarului pe plan extern. Căci dacă petrolul este temeiul civilizației industriale, hrana este condiția vieții inșăși. Cel puțin potențial, hrana reprezintă resursa naturală cea mai de preț. Deficitul balanței de plăți al S.U.A. a fost, anul trecut, de 6,8 miliarde de dolari.. Viitorul se anunță și mai întunecat : fără a face un pronostic prea pesimist, se prevede că în 1980 Statele Unite vor trebui, probabil, să cheltuiască circa 18 miliarde pentru importurile de petrol, față de 4,2 miliarde dolari în 1972. Dacă situația rămine neschimbată, aceasta Înseamnă un deficit potențial al balanței comerciale de 20 miliarde dolari. Iată de ce administrația mizează pe cartea că exporturile de grîu, porumb și soia vor contribui la plata petrolului pe care Statele Unite vor fi silite să-1 importe.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam3 adre- sat o notă țărilor participante Ia Conferința internațională asupra Vietnamului, în care arată că, în legătură cu ieșirea Canadei din Comisia Internațională de Control și Supraveghere, părțile semnatare ale Acordului de la Paris asupra Vietnamului au invitat Iranul să preia locul Canadei în comisie. Se relevă, totodată, că Iranul a acceptat să devină participant la comisie și s-a angajat să respecte prevederile Acordului de la Paris, ale protocoalelor anexe, ale Actului conferinței internaționale asupra Vietnamului și ale comunicatului comun din 13 iunie a.c.

Senatul argentinean ’ *- probat un proiect de lege care prevede înființarea Corporației întreprinderilor naționale, organism care va controla 15 mari întreprinderi de interes național.
Comitetul tehnic al “Perți- lor Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.), la care participă reprezentanți ai tuturor țărilor africane independente, și-a început lucrările la Addis Abeba. Pe ordinea de zi se află înscrise probleme ale dezvoltării economice în țările Africii, urmînd să fie discutate măsurile luate de E.C.A. în vederea accelerării procesului de lichidare a rămînerii în urmă a continentului african sub aspect economic.
Ministerul Finanțelor și 

Creditului de Stat din Co
lumbia examinează în prezent problema instituirii controlului de stat asupra operațiunilor tuturor băncilor străine și organizațiilor financiare internaționale care își desfășoară

activitatea pe teritoriul țării — a declarat Abelli Carbonelli. reprezentant al Băncii centrale columbiene.
Președinții Tanzaniei, 

Zambiei și Zairului, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda și, respectiv. Mobutu Șese Seko, s-au în- tîlnit în orașul de graniță Runduma (Tanzania), pentru a inaugura primul tronson al căii ferate care urmează să facă legătura între capitala tanzaniană, Dar es Salaam, și localitatea zambiană Kapiri Imposhi.
AI 17-lea Congres gene

ral al Uniunii internaționa
le pentru studiul populației și-a început lucrările la Liege (Belgia). Reuniunea, la care participă 1 300 de demografi din întreaga lume, are un caracter pregătitor. în anul 1974, decretat de O.N.U. „An al populației", la București vor avea loc — după cum se știe — lucrările Congresului mondial al populației, chemat să elaboreze un vast plan mondial de acțiune demografică.

0 comisie de anchetă a 
0.0. și-a exprimat dorința de a vizita provincia mozambicană Tete, dar guvernul portughez a refuzat 3ă-i permită accesul în,colonie — informează liderul Frontului de Eliberare din Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.), Samora Machel, într-un interviu publicat de, ziarul l’Unită". F.R.E.L.I.M.O., a declarat el, garantează șederea și o libertate totală de anchetă oricărei delegații sosite pentru investigarea crimelor comise de trupele portugheze.

Camera Comunelor a Ca
nadei se va întrunî la 30 august într-o sesiune extraordinară pentru a vota o lege în virtutea căreia cei 56 000 de feroviari neoperativi. a- flați în grevă nelimitată revendi- cînd îmbunătățirea condițiilor de viață, să reia lucrul.

Convorbiri franco-spanio- 
Jg. Michel Jobert, ministrul afacerilor externe al Franței, și-a încheiat vizita oficială de două zile în Spania. Pe agenda convorbirilor cu omologul său spaniol, Laureano Lopez Rodo, s-au situat — după cum relatează a- genția France Presse — relațiile di nZ tre Spania și Piața comună. A fo.A abordată, totodată, și problema securității europene.

Formarea unui nou par
tid politic în Ciad — Mișcarea națională pentru revoluția culturală și socială — a fost anunțată de președintele Franțois Tombalbaye. Ho- tărîrea a fost adoptată în urma dizolvării Partidului Progresist, partidul de guvernămînt, în cadrul Congresului extraordinar al acestei organizații.

Catastrofă feroviară în 
' R. P. Polonă. Agenția P-A.P. anunță că în noaptea de 26 spre 27 august, în apropiere de orașul Kiel- ce, a deraiat un tren de pasageri care făcea cursa între Zakopane și Varșovia. în urma accidentului și-au pierdut viața 14 persoane, alte - 19 fiind rănite. Președintele Consiliului de Miniștri a numit o comisie specială pentru cercetarea cauzelor catastrofei.

Acord indo-pakistanez
privind soluționarea 

problemelor umanitareDELHI 28 — (Corespondență de la I. Puținelu) — Convorbirile indo-pa- kistaneze de la Delhi s-au încheiat prin semnarea de către șefii celor dduă delegații a unui acord privind soluționarea problemelor umanitare rezultate din conflictul din decembrie 1971. Textul acordului va fi publicat simultan în capitalele respective — Delhi și Islamabad — în cursul zilei de miercuri.Anunțînd încheierea cu succes a convorbirilor și semnarea acordului, șefii celor două delegații, A. M. P. N. Haksar și Aziz Ahmed, au apreciat că ceea ce s-a obținut va contribui la normalizarea relațiilor dintre țările din zonă și la instaurarea unei păci durabile în această parte a lumii. Pe străzile Belfastului continuă înfruntările între trupele britanice și mani 
festanfii nord-irlandezi care cer evacuarea lor
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