
Proletari din toate țările, unițl-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5601 4 PAGINI - 25 BANI MIERCURI 24 MAI 1967

MACARA - 
TURN

La Uzina constructoare 
de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște a fost 
definitivată tehnologia 
de fabricație în serie a 
unui nou tip de macara- 
turn, de construcție spe
cială, montată pe auto
camion. destinată șan
tierelor.

Cu noua macara se 
pot efectua lucrări de 
construcție într-un timp 
mult mai scurt și cu mai 
mare siguranță, decît cu 
macaralele stabile. Co
menzile se transmit prin 
aparatură electrică.

REPARTIZAREA 
VIITORILOR 
SPECIALIȘTI

Intr-unui din laboratoarele Institutului de Cercetări Metalurgice 
din Capitală

LOCUL
DE LANSâRE 1

PERFORMANTELOII

Ì NU SE POATE FACE 

'cu ochii Închiși
„Calculator numeric cu 

posibilități de prelucrare 
simultană a mai multor 
programe ; memorie cu 
300 000 de adrese'. Iată 
succint caracterizat pro
iectul de diplomă la care 
lucrează în prezent Victor 
Megheșan, Gbeorghe Mi- 
hăieș, Ștefan Chindea,
Zoltan Hrivneac, patru
.dintre studenții grupei
„calculatoare electronice“ 
de la Institutul politehnic 
din Timișoara. Pentru ci
titorii mai puțin familiari
zați cu cibernetica și in
formatica, vom adăuga că, 
pe plan mondial, proiec
tarea unor astfel de cal
culatoare cu performanțe 
mult superioare celor rea
lizate în mod curent este 
astăzi una din direcțiile 
cele mai recente și greu de

investigat, care angajează 
specialiștii la o muncă pe 
cît de interesantă, pe atît 
de grea. Dar dificultatea 
temei nu i-a speriat pe 
cei patru, am putea 
spune chiar că, dimpotrivă, 
i-a atras mai mult, stimu- 
lîndu-i să-și pună la în
cercare cunoștințele și ca
pacitatea de creație, ener
gia. să- le afirme cît mai 
deplin, cît mai util posi
bil în prima lor lucrare 
inginerească. Vor reuși ? 
Stadiul de elaborare și alte 
numeroase premize dau 
un răspuns afirmativ nu 
numai în legătură cu pro
iectul celor patru studenți, 
ci și cu acelea la care lu
crează ceilalți 26 colegi ai 
lor. Cu toții și-au mani
festat, în urmă cu doi ani, 
la închegarea grupei, pre

ferința pentru a se spe
cializa în proiectarea și 
exploatarea calculatoare
lor electronice, au făcut 
atunci dovadă că posedă 
și cunoștințele necesare, 
fiind selectați dintre cei 
mai bine pregătiți studenți 
ai Facultății de electro
tehnică. în cei doi ani de 
studii ai specializării pro- 
priu-zise, s-au remarcat 
prin rezultatele bune și 
foarte bune obținute la 
examen, prin rîvna și pa
siunea cu care își realizau 
proiectele de an. Cei mai 
mulți s-au afirmat cu mult 
succes și în activitatea 
cercurilor științifice stu-

ION TRONAC

(Continuare 
in pag. a Ill-a)

DACA NU SUFER1ȚI DE INIMĂ, PU
TEȚI URCA I Coșul de fum, cel mai înalt 
din țara noastră se află la cota finală — 
200 metri. Un uriaș din beton și fie: 
suplu, elastic, a fost ridicat pe malul sting 
al Jiului. Și cu aceasta termocentralei din 
Craiova i-au fost definitivate și întregite 
dimensiunile. Un gigant în ctmpie. Pano
ramicul este complet și impresionant. Ajuns 
în vîrful verticalei, inima îți saltă într-ade- 
văr grăbită în piept și bătăile ei înseamnă 
admirație și respect pentru cei 160 de oa
meni tineri și vîrstnici care, prin zile și 
nopți de muncă, de încordare, au creat 
dimensiunea absolut necesară calculării e- 
fortului colectiv. In fotografie: o varte 
dintre muncitorii și tehnicienii schimbului 

condus de maistrul Matei Stadler

Foto text: ION CUCU

Protectori neatenți 
ai protecției 

muncii
Consecințele nerespectării normelor de protecția muncfi sînt 

cunoscute. Uneori ele au urmări grave. De unde pornește, căror 
cauze se datorează ignorarea regulilor de tehnica securității 
muncii ?

Dintr-o statistică a inspectoratului nostru reiese că tn regiunea 
Suceava numărul zilelor de concediu pentru incapacitate tempora
ră înregistrate în primul trimestru al anului depășește cifra de 
9 000. Sînt zile care înseamnă mașini staționate, bunuri neprodu
se, Ponderea o dețin unitățile forestiere și șantierele de construcții.

— Așa cum este îndeobște cu
noscut — ne-a spus interlocuto
rul nostru — unul din factorii 
care concură, sau mai degrabă 
de care depinde dezvoltarea miș
cării de cultură fizică și sport, 
creșterea valorii performanțelor 
și antrenarea maselor de tineri la 
practicarea continuă și sistemati
că a sportului, îl constituie asi
gurarea bazei materiale. In ulti
mii ani, mișcarea de cultură fi
zică și sport a fost înzestrată cu 
numeroase baze sportive noi. Rit
mul construcțiilor sportive va fi, 
in acest an. mult mai intens ca 
efect al investițiilor sporite; noi
le obiective ce se vor construi cu 
sprijinul și din fondurile statului 
vor avea darul să întregească 
harta bazelor sportive ale țării, 
ele vor constitui un stimulent în 
dezvoltarea mișcării sportive. 
Realizările din acest an au de
butat cu o premieră importan
tă darea în folosință a bazinu
lui acoperit din Cluj, construcție 
modernă cu dimensiuni regula
mentare pentru marile competiții 
oficiale și o tribuna pentru circa 
700 de spectatori. Tot in cursul 
acestui an vor fi date în folosin
ță noul și modernul stadion din 
Craiova cu o capacitate de 20 000 
locuri, bazinul olimpic acoperit 
din Ploiești precum și majorita
tea lucrărilor începute anul tre
cut : sălile de sport din Bîrlad, 
Galați, Piatra Neamț. Cîmpu- 
lung, orașul Gheorghe Gheorgliiu- 
Dej și ale clubului sportiv „Pro
gresul“ din București, sc vor ter
mina lucrările de construcție a 
noului stadion din Brașov cu o 
capacitate de 30 000 de locuri 
ca și noile amenajări la comple
xul sportiv nautic de la Snagov. 
Aș mai vrea să amintesc că a- 
nul acesta, ca și în cei urmă
tori, se vor deschide numeroase 
noi șantiere de construcții spor
tive, pentru un număr de obiec
tive foarte importante. Mai e- 
xact în curînd vor începe lucră
rile pentru construirea unei săli

cu to\arășul AVRAM 
LĂPTOIU — vicepre
ședinte al Consiliului 
General al U.C.F.S,

de sport cu 2 000 de locuri la 
Timișoara, o sală de atletism cu 
pistă inelară de 150 m și două 
bazine acoperite (unul pentru în- 
not, altul numai pentru sărituri) 
la complexul sportiv „23 August“ 
din București. Se prevede, de a- 
semenea, realizarea unor noi săli 
de sport în orașele București (cu 
o capacitate de circa 12 000 
locuri), Ploiești, Iași, Pitești, a 
unor patinoare artificiale și ba
zine acoperite, precum și con
struirea a 50 de săli de gimnasti
că pe lingă școlile generale și li
ceele din întreaga țară. Realiza
rea acestor importante obiective 
va crea condiții din ce în ce 
mai bune de pregătire pentru 
sportivi și, în mod firesc, trebuie 
să ne așteptăm la creșterea va
lorică a performanțelor.

— Unii dintre corespondenții 
noștri ne-au sesizat că în ultimii 
ani, în multe locuri au fost des
ființate diferite baze sportive 
existente, fără a se mai amenaja 
altele in loc. Ce ne puteți spune 
în legătură cu aceste probleme ?

— Da, aceasta este, din pă
cate, realitatea și ea trebuie să 
ne îngrijoreze. Din datele pe 
care le deține Consiliul General 
al U.C.F.S. rezultă că numărul 
de baze sportive este insuficient

Interviu realizat de 
VASILE CÄBULEA

(Continuare în pag. a HI-a)

După ani de lungă și grea ucenicie cu cartea, sostște vremea cînd un vis de altă
dată prinde a se înfiripa aievea, capătă contururi reale, palpabile : ajungem timpul 
cînd plini de multe învățăminte și cel puțin tot de atîtea speranțe și planuri de 
viitor, ne prezentăm la locul de muncă. Totul ne este așa de cunoscut, și totuși... 
nu o dată te cuprinde îndoiala izbînzii, incertitudinea reușitei, a debutului...

Răceala acestor gînduri se risipește însă îndată ce-ți amintești că acolo unde 
vei merge nu vei fi singur între tratate, aparate sau mașinile atît de... obiective. 
Locul de muncă nu înseamnă numai atît. Locul de muncă este, în primul rînd, un 
colectiv de muncă. Acolo unde va trebui să faci dovada priceperii tale, te așteaptă 
mai cu seamă oamenii, viitorii tăi colegi. Ei vor fi alături de tine la greutatea 
începutului, te vor ajuta, te vor încuraja. Ei vor ști să te cuprindă în ela
nul entuziast al muncii și dacă au reușit acest lucru au făcut tot ce era mai 
greu și mai nobil. Căci dincolo de comoditatea tehnică pe care ți-o poate asi
gura cel mai înzestrat laborator sau atelier există un lucru mult mai important 
decît ea : comoditatea spirituală, înțeleasă aici nu ca lîncezire, ci ca un climat 
favorabil, atmosferă de lucru prielnică, puternic stimulent moral al autodepășirii. 
O competiție principială și rodnică, izvorîtă, nu din invidii și patimi personale, ci 
din dorința sinceră a fiecăruia de a lucra mai bine, el și tovarășul său. înainte ca 
altcineva din afară să-ți aprecieze ultima izbîndă ai nevoie de recunoașterea me
ritului tău din partea colegului de muncă, a întregului colectiv. Asta te întărește, 
te entuziasmează, îți dă mai multă siguranță. Prima verificare a ta se află în ju
decata colectivului, în atitudinea celor din jur față de tine ; de justețea și autenti
citatea ei, a acestui colectiv și atmosferei pe care el o generează depind în mare 
măsură succesele de viitor, aderența afectivă, depinde însăși realizarea profesio
nală ; dimpotrivă cînd ea lipsește, cînd climatul de muncă te obstmeționează, riști 
plafonarea, ratarea. Ancheta de față a pornit de Ia o întrebare care sintetizează 
cele spuse mai sus.

CLIMATUL 
COLECTIVULUI 
ÎN CARE 

LUCRAȚI
(Continuare in pag. a Il-a)

ÎN PAG. 2

O INVITAȚIE
DUPĂ

MIEZUL NOPȚII

ROMAN FOILETON DE 
HARALAMB ZINCA

ÎN PAG. 3
• SPORT
• MERIDIAN ȘTIINȚIFIC

ILEANA DINICA

fioul Teatru de rtat din Pala Mart

Cele mai frecvente cazuri de 
accidente se datoresc organizării 
defectuoase a locului de muncă 
și instructajului necorespunzator, 
superficial chiar, pentru cunoaș
terea normelor de protecție. 
Pe șantierele de construcții se 
lucrează la înălțime, pe schele, 
fără centură de siguranță și se 
permite circulația pe ziduri și 
pe tronsoane. Pe șantierele Gru- 
fiului 2 construcții Suceava au 
ost găsiți sudori fără mînuși și 

șorțuri de protecție, pistolari 
fără căști și ochelari protectori. 
La Rădăuți, maistrul de șantier 
Ioan Chirilă a trimis șase oa
meni să ia prundiș dintr-o ba
lastieră. Nefiind instruiți practic, 
ei au săpat în tumbă, fapt căre 
a provocat prăbușirea malului și 
accidentarea unui muncitor.

Lipsa de control din partea 
conducerilor întreprinderilor pre
cum și din partea maiștrilor asu
pra modului de cunoaștere și 
respectare a normelor de protec
ție a muncii se întîlnește și în 
alte sectoare de activitate. Din- 
tr-un sondaj efectuat de noi 
s-a constatat că asistența tehni
că, sțrîns legată de securitatea 
muncii, lipsește în schimburile 
de noapte, ori nu-i asigurată su
ficient. Fabricile de cherestea lu
crează în două schimburi. La 
schimbul II de cele mai multe 
ori muncitorii rămîn sjnguri. Re
partizarea cadrelor de speciali
tate nu se face proporțional, 
conducerile diferitelor unități 
neglijînd controlul de noapte, așa 
cum se întîmplă la Uzinele tex
tile ,.Moldova" din Botoșani.

Există încă mult formalism în 
susținerea instructajelor lunare 
sau a celor organizate pentru 
noii muncitori încadrați în pro
ducție. Ele constau de obicei 
într-o lectură monotonă sau ca
pătă aspectul unor expuneri su
perficiale. în foarte puține ca
zuri aceste explicații se prezintă 
practic la locul de muncă. în 
întreprinderile forestiere Gura 
Humorului, Cîmpulung, Moldo- 
vița se întîlnesc muncitori care 
n-au fost instruiți perioade lungi 
de timp, în special cei care lu
crează în crohănitul manual sau 
la încărcări și descărcări de buș
teni.

In unitățile economiei regiunii 
Suceava lucrează foarte mulți 
tineri. Parte dintre ei sînt mai 
întîi școlarizați. Cum se asigură

Ing. IOAN SFIRNACIUC 
inspector șef, 

Inspectoratul de stat pentru 
protecția muncii — Suceava

(Continuare tn pag. a III-a}



Cînd acțiunile „se văd
si rezultatele devin vizibile
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Un peisaj cu cere ne-am obișnuit : Piața Palatului din Capitală

VASILE HABET 
prim secretar al Comitetului 

raional Adjud al U.T.C.

■OXmiezul 
nopții

.4șo cum s-a subliniat șl 
la Congresul al VIH-leași 
la plenara din ianuarie a < 
a C.C. al U.T.C., una din 
sarcinile principale ale or
ganizațiilor U.T.C. din a- 
gricultură o constituie mo
bilizarea tuturor tinerilor 
cooperatori la muncă, in 
raport cu nevoile și cu 
perspectivele de dezvol
tare ale fiecărei unități a- 
gricole in parte. Pornind de 
la această sarcină și càu
ti nd să desprindem învă
țăminte din experiența 
acumulată in anii trecuți, 
Comitetul raional Adjud al 
U.T.C. a stabilit diferite 
măsuri pentru ridicarea la 
un nivel superior a activi
tății tuturor organizațiilor 
U.T.C. din agricultură. Ast
fel, în cursul anului trecut 
au existat unele dificultăți 
legate dc participarea tine
rilor la muncă. In primul 
rînd în cele 14 cooperati
ve agricole mai slab dez
voltate, dar nu numai în 
ele. în unele locuri madia 
numărului de zile-muncâ e- 
fectuate dc tineri a fost 
foarte mică, in raport cu 
necesitățile cooperativelor. 
La Godinești — 94 de zile 
fiecare om. la Răchitoasa 
— 53, la Florești, din cei 
130 de tineri cooperatori, 
46 nu au avut nici o zi- 
muncă intr-un an. Pentru

înlăturarea acestor stări dc 
lucruri, am pornii — și sc 
dovedește util acest lucru 
— de la experiența bună 
pe care o au organiza,iile 
U.T.C. din cooperativele 
fruntașe. Experiența unor 
cooperative ca cea din Pau- 
nești, dc pildă, unde tinerii 
au lucrat la plantarea vilei

am îndrumat și ajutat or
ganizațiile dc bază din co
operative ca, incepind din 
această primăvară, să por
nească la constituirea unor 
echipe dc tineret care să 
lucreze la acțiunile de 
plantare a puieților și a vi
ței de vie. iirmînd să răs
pundă de aceste acțiuni pe

dc vie Incepind cu pregă
tirea terenului și continuînd 
cu lucrările de îngrijire, 
sau cea de la Homocea, 
unde brigada legumicolă, 
formată in întregime din ti
neri, își organizează de la 
început sectoarele de muncă 
astfel incit același om să 
se ocupe tot timpul anului 
de un anumit sector, ilus
trează convingător că a- 
tunci cind tinerii sînt an
trenați la executarea unor 
lucrări mai importante și li 
sc asigură o mai mare con
tinuitate la aceleași opera
ții, simțul lor de răspunde
re sporește, atit in ceea ce 
privește participarea la 
muncă cit și calitatea ei. 
De aceea, avînd in vedere 
că raionul Adjud se va 
profila, in anii următori, pe 
pomicultură și viticultură,

toată perioada desfășurării 
lor.

O altă situație care ne-a 
atras atenția a fost aceea 
că unii tineri, chiar și a- 
colo unde e mare nevoie de 
ei, manifestă tendința dea 
părăsi comuna pentru a 
pleca in alte părți sau pen
tru a căuta munci mai ii- 
șoare. Am încercat in a- 
cest sens, din păcate nu. 
prea susținut, să organizăm 
intîlniri intre grupuri 
organizații U.T.C. și 
lori din conducerea 
cooperative, activiști 
partid, specialiști, care 
subliniat perspectivele 
dezvoltare ale unităților res
pective. Asemenea acțiuni 
care au avut loc la Cor- 
basca și Glăvănești nu sînt 
însă, ele singure, suficiente. 
Tinerii s-ar lega, in mod

ci e 
fac- 

unor
de 
au 
de

firesc, mai mult dc satul lor 
dacă și-ar da seama că și 
meseriile salului cer o anu
mită calificare. Am început 
să recomandăm cei mai
buni tineri la cursurile
de pregătirea pentru bri
gadieri, care se organizea
ză la regiune. Tot aici, 
aș vrea să amintesc și 
schimbul do experiență 
pe care îl pregătim in pre
zent, la sectorul zootehnic 
al cooperativei agricol? din 
comuna Homocea. Tinerii 
îngrijitori din acest sec
tor, cu o vechime de 3—4 
ani in meserie, au obținut 
rezultate foarte bune șl 
vrem să popularizăm aces
te rezultate și in rindul 
altor tineri îngrijitori, al 
secretarilor U.T.C. De ase
menea, la schimbul de ex
periență vor mai fi invitați 
și alți tineri, dintre cei pe 
care organizațiile de bază 
s-au aîndit să-i recomande 
ca să lucreze de acum îna
inte în sectoarele zootehni
ce. Pentru ei va fi cît se 
poate de utilă această ac
țiune. Le vor dovedi, con
vingător, avantajele muncii 
în sectorul zootehnic cit și 
frumusețea profesiei de 
îngrijitor.

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ
(Capitolele I, II, III, au apărut în numerele 5598, 5599, 5600)

— Co știu despre cazul respectiv ? vorbi Lucian după un 
timp, dornic să-mi satisfacă curiozitatea. Știu că primele două vic
time au fost militari. Primul, ofițer de aviație, pilot clasa întii, 
pe un supersonic. Al doilea, căpitan de rangul trei pe un pdrtă- 
tor de rachete. Mai știu că cele trei crime s-au petrecut la dis
tanțe do un an, în lunile iulie și august, în același mod. Mal știu 
că lunile respective reprezintă pentru litoral o perioadă de vârf. 
Oameni veniți la odihnă, vilcgiaturiști din țară, de peste hotare... 
In afară de asta, nu trebuie să-mi scape că orașul Constanța 
este un port cu o vie activitate maritimă, cu zeci de vapoare 
străine, cu sute de marinari de toate naționalitățile... Ei bine, în 
acest car cu fin, eu am misiunea să caut un ac...

Tăcu, parcă anume, ca să-mi dea răgazul să-mi creez o ima
gine a litoralului în plin sezon ; într-adevăr, în aceeași clipă, îmi
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CLIMATUL COLECTIVULUI IN CARE
(Urmare din pag. I)

Nu cu multă vreme în 
urmă eram oaspete în- 
tr-unul din zecile de co
lective harnice ale munci
torilor de '.a Uzinele .,23 
August“. Secția sculerie 
generală. Din 127 de oa
meni, jumătate sint tineri, 
unii chiar foarte tineri, 
proaspeți absolvenți ai șco
lii profesionale, Ioniță Ște
fan nu a trecut încă de 20 
de ani. Muncește alături de 
Voicu Marm. Apostol Ma
rin și ” 
tineri, 
multa 
toți patru, ortaci, de vreo 
două sâptămîni, de cînd 
maistrul Cristea Mihalea 
le-a încredințat o lucrare 
grea... Dar au izbutit; au 
biruit inerția și stîngăcia 
cu care la început mînuiau 
rigla și creionul. Trebuiau 
făcute schițe, planuri, de
sene, și abia după această 
documentație 
lucrarea 
Dacă nu 
unul pe altul, dacă 
i-ar fi

Ene Ștefan ; și ei 
dar mînuind de 
vreme sculele. Sînt

treceau la 
propriu-zisâ. 

s-ar fi încurajat 
nu 

ajutat și sprijinit 
maiștrii Cristea Mihalea și 
Gheorghe Poenani ar fi 
reușit oare ? Și-au pus toți 
forțele și s-a cunoscut ' A- 
cum fiecare este mîndru 
de ceea ce au făcut S-au 
întrecut care mai de care 
In a găsi soluția lucrării 
ce o aveau în sarcină. 
Rezultatul concret al a- 
cestei întreceri 
clara te ? Bătrînul 
«tru, pentru a nu lungi 
vorba parcă, deschise un 
carnet cu scoarțele cam 
soioase de deasă întrebuin
țare și arătătorul îi alerga 
de-a lungul unui șir de 
cifre care pentru el și „în
vățăceii lui" aveau un lim
baj cunoscut Pe scurt pu
team însemna : pe prima 
decada a lunii planul a 
fost îndeplinit cu 56 la 
sută față de 33 la sută cît 
fusese preconizat. Bă
ieții pot fi mindri de ei, 
de colectivul lor de mun
că, de atmosfera sănătoa
să instaurată aici, ajutați 
de cei mai vârstnici.

La serviciu] C.T.C. din 
Combinatul chimic de la 
Ișalnița cunosc pe ingine
rul doctrorand Gheorghe 
Balica. Lucrează aici de a- 
proape două luni ; înainte 
fusese șeful laboratorului 
central de cercetare. Dr 
ee i s-a schimbat locul de 
muncă ? De ce este ne
mulțumit de această mă
sură ? lata întrebări la 
care am încercat să răs
pundem.

— Este un chimist 
foarte bun — ne spune 
inginerul Gheorghe Neam- 
tu — șeful serviciului 
C.T.C. ; este un „neas- 
timpărat" gata oricînd 
să-ți propună să încerci cu 
el un plan nou, o metodă 
nonă. Eu personal sînt 
mulțumit de el, sînt chiar 
mîndru că îl am în co
lectiv. îmi pare râu că 
nu face totuși treaba ca- 
re-i place lui cel mai 
mult : cercetarea ’ El pen
tru asta este făcut. (Dar 
chiar și aici cu toate că 
timpul nu permite s-a a- 
pucat să cerceteze posibi
litatea valorificării unor 
reziduri pentru soluții in- 
sectofungicide).

— De ce a fost trans
ferat ? Pentru că nu-și

nede-
mai-

VA STIMULEAZĂ
ACTIVITATEA ?

vedea de treabă — ne răs
punde tovarășul director 
tehnic al combinatului — 
Iacob Giomăleanu ; era un 
slab organizator, nu dădea 
randament! Și apoi avea 
impresia că-i mai pregătit 
decît toți ceilalți I

Iată un răspuns ’care 
nedumerește ! De ce ? In 
perioada cît lucrase la 
laborator, Gheorghe Balica 
a efectuat lucrări origi
nale, i-au fost publicate 
descoperirile și recunoscute 
și peste hotare. Ultima lui 
lucrare, care acum se află 
într-un stadiu încă nefini
sat, se ocupă tocmai de o 
problemă centrală a com
binatului : studiul unui 
inliibitor care să rezolve 
problema coroziunii care 
generează atîtea pier
deri... Cît despre atitu
dinea lui arogantă față de 
colegi nici nu poate 
vorba :

— M-am bucurat 
totdeauna de ajutorul 
varășului Balica — 
spune tînăra ingineră Ma- 
ria Savu. Eram proaspătă 
absolventă a facultății și 
nu mă descurcam prea u- 
șor în muncă. Dînsul mi-a 
acordat toată încrederea, 
m-a luat în echipa lui de 
cercetare și împreună am 
avut succese frumoase de 
care acum sîntem mîndri. 
Bine ar fi fost dacă toți 
colegii noștri ar fi avut 
comportarea tovarășului 
Balica Gheorghe. Din pă
cate însă, mărunta invidie 
a unora a creat la noi în 
colectiv o atmosferă de 
încordare, de permanentă 
suspiciune.

— El nu voia decît să 
lucreze — ne spune teh
niciană Margareta Nea- 
goe, membră de partid, fo
stă colegă a lui Gheorghe 
Balica. Venea primul în 
combinat, pleca ultimul. 
Nu cerea decît să fie aju
tat acolo unde nu se mai 
putea descurca singur. 
Dar nu l-a ajutat nimeni. 
Cind a avut nevoie de 
reactivi i s-a recomandat 
să și-i 
gur; a 
gineri cu care a lucrat un 
timp, și care intr-un aiod 
neînțeles i-au fost luați. 
Am rămas numai eu cu 
dînsul. Știu că intr-o vreme 
j s-a propus, pentru că era 
nemulțumit, să sc transfere 
într-un alt loc de muncă, 
să plec? din combinat...

| Dar Balica nu a plecat!
I A trebuit să se supună to

tuși hotâririi prin care era 
scos din munca de cerce
tare...

— Dacă ar fi avut în
credere în mine, dacă 
m-ar fi ajutat mai mult, 
astăzi aveam și concluzi
ile industriale ale lucrării; 
sînt sigur că erau pozitive 
— ne spune cu regret in
ginerul Gheorghe Balica. 
Acum, în timpul liber, aș

fi

în- 
to- 
ne
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putea să vin să mă ocup 
de continuarea cercetă
rilor mele, dar îmi lipsește 
o stație-pilot în care sâ-mi 
verific concluziile de la
borator ; am încercat îm
preună cu inginerul Gheor
ghe Neamțu să constru
im una ad-hoc însă nu 
este tocmai ceea ce ne 
trebuie.

— Vorbim de lucrarea 
lui Gheorghe Balica de 
parcă ar fi problema nr. 
1 a combinatului, ridică 
nota tovarășul director 
tehnic Iacob Giomăleanu. 
E adevărat că nu îndepli
nim planul din pricina 
coroziunii, din lipsa unui 
inhibitor de calitate ; dar 
cine mă asigură pe mine 
că inhibitorul pe care-1 
cercetează Balica o să-mi 
iea rezultate pozitive ?! 
De ce să mă hazardez în 
construcția unei stații-pi- 
lot, care costă zeci de 
mii ?!

Iată un alt mod ciudat 
ie a gîndi. Direcția teh- 
îică a combinatului întir- 
rie amenajarea unei astfel 
ie stații pentru că... nu-i 
garantează nimeni reușita 
concluziilor în lucrările de 
cercetare ale inginerilor ! 
Sigur, să nu se cheltuiască 
bani degeaba. Dar „mo
tivul" invocat este pe de
plin discutabil cînd e vorba

I

I
I
I
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cumpere sin- 
avut doi in- I

I
I

I
I
I

de cercetare și cînd te 
gîndești cîte pierderi are 
deocamdată combinatul și 
nu scuză cu nimic atitu
dinea de tergiversare, de 
împiedicare a unei lucrări 
care, verificată, ar putea 
aduce combinatului, și mai 
departe economiei naționa
le, beneficii inestimabile. 
Iată cum inventivitatea 
și rapiditatea muncii 
intelectuale a unor oa
meni sînt pur și sim
plu împiedicate în a se 
manifesta din pricina lip
sei de răspundere a unor 
tovarăși care au posibilita
tea să o aprecieze. Să afle 
Direcția tehnică abia a- 
cum, și, de la noi, că mun
ca de cercetare implică 
risc și sacrificiu ? Asta cre
dem că se știe. Altceva nu 
se știe însă. Că a fi condu
cător implică și o elemen
tară datorie să cunoști și 
;ă-ți asumi răspunderea 
morală ce o ai față de fie
care om al colectivului pe 
care-1 conduci.

Inginerul Gheorghe Ba- 
lica este victima neîncre
derii cîtorva din jurul său, 
neîncredere altoită pe un 
soi de invidie născută și 
ea din necunoașterea posi
bilităților reale ale unui 
om.

Uneori în calea afirmării 
unor tineri într-un loc sau

Cînd autobuzul care 
ne-a dus la Porțile de 
Fier s-a oprit pentru o 
escală tehnică, tînăra ba
lerină și-a scos un car
nețel și a început să de
seneze. M-am uitat peste 
umăr : figuri umane.

— Poate... și pictezi ?
— Mai rar. De cele mai 

multe ori desenez. Cînd 
aștept să înceapă o repe
tiție. uneori înaintea u- 
nui spectacol scot carne
tul și desenez.

— După balet, desenul 
reprezintă cea de-a doua 
pasiune ?

— Nu știu, dar atunci 
cind desenez mă simt 
bine și dacă sînt în apro
pierea spectacolului mă 
calmează.

— Ai emoții la fiecare 
spectacol ?

— Si încă cum... Emo
ție pentru reușita specta
colului și în primul rînd 
emoția rolului. Dar a- 
ceaslă emoție este gene
roasă, publicul 
starea 
ci, dimpotrivă.

nu vede 
mea de neliniște 

o mai 
bună ‘•igurantă.. Este fi
resc să ai emoții pe scenă.

— Si după emoția din 
timpul spectacolului, ur
mează cea a succesului 
— aplauzele din fina1...

— După două săptă- 
mîni de la angajarea la 
Teatrul de Operă și Ba
let am intrat în scenă în 
Aida. La sfîrșit n-am au
zit nimic, nici aplauze, 
nici ..gata, să mergem în 
cabine" Si de atunci mi 
se întîmplă astfel destul 
de des...

— Deci, ce este succe
sul ?

piedi- 
di rect, 
sus. E

colectiv de muncă, 
cile nu sînt puse 
ca în cazul de mai 
de ajuns însă ca acești oa
meni dornici de a face 
ceva, să fie înconjurați de 
o atmosferă de răceală, de 
totală indiferență și nepă
sare.

Dacă cineva are iniția
tiva unui plan nou de 
lucru, a abordării unei 
probleme interesante ni
meni nu-1 contrazice ; ba 
chiar este felicitat și a- 
preciat... verbal. Dar atît I 
Mai departe se așterne o 
tăcere... „metodică“.

Din colectivul laborato
rului de acționări electrice 
din cadrul Institutului de

proiectări pentru automa
tizare clin București fao 
parte și tinerii ingineri 
Grossu Mircea, Ștefan Ga- 
văt și proaspătul 
Ion Landau.

— La început 
vele noastre erau 
și favorabil primite — ne 
spune dr. ing. Ion Landau; 
mai mult, ajungeau și 
clipa fericită cînd le ve
deam rezultatele. De la o 
vreme însă, cu toate că 
ideile nu ne-au părăsit și 
muncim mult pentru rodi
rea lor, parcă am fi niște 
oameni care se împiedică 
singuri pe drum... Căci de 
fapt nu putem spune că 
cineva anume din institut 
ne-ar face greutăți- Și to
tuși există o vină colecti
vă, o vină a conducerii 
tehnice din institut, care 
nu ne dă sprijinul ne
cesar ; nu ne întreabă ni
meni de ce avem nevoie, 
sau dacă cerem, ne izbim 
de o atitudine „olimpică“. 
Nu o dată ni s-a sugerat 
„a ne intra în cap“ că, 
cercetarea așa cum vrem 
noi, se face doar la Aca
demie I Lucrul ăsta nu ne 
poate intra totuși în cap!

doctor

inițiati- 
repede

colective și colective deExistă, așadar, 
muncă ; cele favorabile afirmării personale 
a membrilor lor nu ridică nici o problemă. 
Semne de întrebare se nasc însă acolo 
unde, explicit sau implicit, sînt anihilate 
niște porniri meritorii, sînt anulate ini
țiative rodnice. Răspunderea pentru ase
menea situații este uneori destul de ab
stractă ; ea se volatilizează, se dispersează 
într-un colectiv întreg ; nu se poate impu
ta cuiva anume, imediat, greșala de a fi 
tergiversat, de a fi ratat realizarea unui 
lucru măreț.

Pînă la urmă, însă, cineva care să răs
pundă trebuie să existe. Iar privirile se 
îndreaptă — înainte de toate — spre tova
rășii care conduc aceste unități, colecti
vele, spre climatul de muncă în care a- 
pare o astfel de atmosferă.

VA PREZENTAM ASTĂZI PRIN ACESTE MICRO-PORTRETE 
CÎTIVA DINTRE PROTAGONIȘTII „SERILOR" - 

EDIȚIA a IlI-a și a IV-a

— N-am încă o defini
ție. Pot să spun însă că 
este strîns legat de emo
țiile pe care le trăiești. 
Mărimea sau înfățișarea 
emoției definesc starea 
de succes.

...Rose-Maria Both are 
19 ani și, din septembrie 
trecut, adică după termi
narea școlii de coregra
fie. face parte din corpul 
de balet al Teatrului de 
Operă și Balet bucu- 
reștean.

Cine este Adrian Cara- 
caș ? Ca intr-o fișă bio
grafică, elementele care 
compun prezența lui pe 
afișele operei bucurește- 
ne sînt lapidare. Solist ftl 
Teatrului de Operă și Ba
let din 1956 a „făcut“ 
pină acum 15 roluri în 
montări de renume. A 
participat la turneele o- 
perei peste hotare : Ita
lia. Grecia, U.R.S.S.. 
Cuba. Franța. Bulgaria 
etc. Iar in momentul de 
fată poate fi văzut in 
Iul ..Bufonului" din 
cui lebedelor.

Intr-o introspecție pu

țin mai particulară se 
pot povesti unele fapte 
care caracterizează un 
tînăr atașat profesiei, 
prietenos. In plus sînt lu
cruri care vorbesc pozitiv 
și despre activitatea lui 
pe plan obștesc (A.C. 
este secretarul comitetu
lui U.T.C. din teatru).

L-am văzut acasă în 
mijlocul familiei : are un 
băiat de 3 ani. Pentru 
Cătălin-Radu, Adrian Ca
racas este „Adi“ ; adesea 
un simplu tovarăș de joa
că ; soției nu uită să-i a- 
ducă flori. I-am văzut pe 
toți strînși la masă : bu
nici, nepoți, mame și 
unchi, ciocnind cite un 
pahar și discutind despre 
treburile gospodărești, 
simplu, firesc, ca în ori
care altă familie.

Ultimul fapt din scurta 
retrospectivă se situează 
în timp cu câteva luni de 
zile în urmă cînd ansam
blul de Operă și Balet a 
fost în Cuba. A doua zi 
după sosirea in Cauitală, 
colegii l-au întrebat cum 
a fost turneul. Adrian

LUCRAT!

Prolog ingineresc. (Lucrare practică în 
laboratorul de electrotehnică al Facul

tății de electromecanică din Cluj)

O nouă casă de cultur i
PITEȘTI (de la corespondentul nos

tru).
Duminică a fost inaugurat localul Ca

sei raionale de cultură din Horezu. Im
punătoare prin arhitectura și frumuse
țea sa construcția cuprinde o sală de 
spectacol cu capacitatea de 300 locuri, 
club, săli de repetiție etc. dotate cu 
tot confortul necesar. O notă de origi
nalitate : cele 60 de modele diferite ale 
plăcilor din ceramică ce alcătuiesc pla
fonul sînt confecționate de meșterul olar 
Ogrezeanu.

Prin muncă voluntar-patriotică chel
tuielile de construcție au fost reduse 
cu 50 la sută. Inaugurarea Casei de cul
tură s-a încheiat cu un frumos specta
col al formațiilor artistice din Horezu.

SERILE

le-a povestit despre suc
cesul artiștilor noștri, 
le-a arătat ziarele. Apoi 
a vorbit despre avionul 
cu care au călătorit.

— Era prima cursă ro
mânească pe acest tra
seu... Am făcut escală 
printre ghețari. Să fi vă
zut cum se uitau cei din 
Terra Nova la tricolorul 
românesc 1

★
...Arbitrul concursului 

de gimnastică artistică a- 
nunță rezultatele : pe lo
cul I Iosefina Moldovan. 
Fetița de 15 ani zâmbeș
te fericită și-și îmbrăți
șează sora. După un timp 
arbitrul anunța cîștigă- 
toarea locului I la altă 
categoric : Mihaela Mol
dovan. Aceasta (20 de 
ani, studentă la I.C.F.) își 
îmbrățișează cu dragoste 
surioara. De ele se apro
pie cea de a treia : Mol
dovan Valeria. Are cu 2 
ani mai mult decît mijlo
cia. Merge degajat, cu 
pas grațios și elastic și 
spectatorii zâmbesc amu
zați gindind că cele trei

II
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surori vor lua toate pre
miile concursului. Vale- 
ria însă nu concurează. 
Din anul 1963 ea este ba
lerină la Teatrul de Ope
ră și Balet. Cu 10 ani in 
urmă, ea se afla printre 
cei 600 de candidați pen
tru admitere la școala de 
coregrafie, apoi printre 
cei 121 admiși și, în sfîr- 
șit, printre cei 6 absol
venți ai serici respective. 
O performanță care îi 
conferă un credit inițial. 
De altfel, intrînd la 
T.O.B. în foarte scurt 
timp a și fost distribuită 
într-un spectacol, iar la 
turneele întreprinse anul 
trecut peste hotare a 
participat și ea. In mo
mentul de față dansează 
în spectacolul intitulat 
„Seară vieneză“, care cu
prinde trei balete pe mu
zica maeștrilor vienezi.

— Și mai departe ?
— Mai departe — spu

ne Valeria — îmi doresc 
roluri mai mari, de con
fruntare mai directă cu 
publicul. La ediția a treia 
a „Serilor Scînteii tine-

trecu po dinaintea ochilor tabloul unei zile toride pe plaja de la 
Mamaia. Soare, înghesuială de trupuri bronzate, zbenguiala co
piilor. mugetul mării, țipetele pescărușilor. în vacarmul și în în
ghesuiala aceea de trupuri, căpitanul Lucian îl căuta pe stăpînul 
„ghiulelci-bumerang". Simții cum mă cuprind sudorile.

— Chiar asta e tot ce știi ?
— Ba mai știu ceva... Un vas — „Santa-Lucia" —își aruncă 

ancora pentru a treia oară în decurs de trei ani în portul Con
stanța. E un cargou de 5 000 tone, sub pavilion dominican.

— Și ce-i cu asta ? exclamai eu cam dezamăgit. Afirmai doar 
înainte că în Constanța acostează o mulțime dc vase.

— Ascultă-mă cu răbdare, dar mai cu seamă cu atenție, mă 
sfătui Lucian. Prima victimă a căzut acum doi ani, la 13 august 
pe șoseaua Constanța—Tulcea, nu departe de aeroport. La 18 
august, „Santa-Lucia" ridica ancora.

„O simplă coincidență“, vrui eu să-l combat, dar mă stăpînii. 
Și mă felicitai pentru tact.

— A doua victimă a căzut anul trecut la 16 iulie, pe șoseaua 
Constanța—Mangalia. La 21 iulie, vasul „Santa-Lucia" ridica 
ancora. Iată, deci, două amănunte interesante. Nu crezi ?

Nu mă grăbii să-i răspund. în cele din urmă, deschisei gura.
— ...Cum să-ți spun... văd niște legături... La fiecare crimă, 

„Santa-Lucia“ se găsea în port. De fiecare dată, și-a ridicat an
cora la cinci zile de la săvîrșirea crimei.

— M-ai înțeles ?
— Te pomenești că și acum „Santa-Lucia" e prezentă în por

tul Constanța ? întrebai eu, cu sufletul la gură.
— Da.
— Și cîte zile au trecut de la săvîrșirea ultimei crime ?
— Trei zile.
— Deci mai sînt două zile pînă la ridicarea ancorei. Astăzi 

și mîine. Ai să izbutești oare
Lucian nu mă lăsă să-mi termin fraza. Se văzu nevoit să re

marce, nu fără un strop de ironie în glas :
— Te-ai cam înflăcărat. Ai uitat însă ceva foarte important
— Ce anume aș fi putut să uit ?
— Că „Santa-Lucia“ nu e decît o simplă ipoteză ! Asemenea 

ipoteze pot să fie elaborate cu nemiluita. în portul Constanța au 
ancorat în lunile iulie-august multe alte vapoare, sub tot felul de 
pavilioane. în afară de asta, sute de mașini străine, cu sute de 
turiști poposesc în Constanța, ori sînt în tranzit... Și numărul mare 
de turiști străini, foarte mulți vin an de an în lunile iulie-august, 
căci litoralul nostru este foarte căutat.

— Nu mai înțeleg nimic, mă înfuriai eu. Dacă așa stau lucru
rile, de ce naiba, te-ai mai agățat de „Santa-Lucia“ ? Dracu’
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să te mai priceapă, îți creezi ipoteze, pe care singur ți le arunci 
în aer.

Lucian mă măsură, de astă dată cu toată seriozitatea. 11 impre
sionase, pesemne, izbucnirea mea sau poate că-i plăcuse faptul că 
intrasem în joc și că trăiam „partida“. îmi puse palma prietenește 
pe genunchi și-mi spuse:

— Vezi, de cele mai multe ori, ne e dat să plutim în apele 
pline de vârtejuri ale necunoscutului. Ipoteza sau ipotezele te 
ajută să navighezi mai ușor. E drept, uneori ele te pot „trage" 
într-o direcție falsă. Dar ce să-i faci ? 1 Ăsta-i jocul. Te strădu- 
iești să elaborezi atunci o altă ipoteză... Te agăți de ea, dacă nu 
vrei să te... dai la fund.

— Totuși, de ce te-ai agățat de „Santa-Lucia“ ? stăruii eu cu 
încăpățânare. Nu uita, sînt în documentare șl ești obligat moral
mente să-mi răspunzi.

Argumentul îl înveseli.
— După cum poți să observi, autorul celor trei crime săvâr

șite de „ghiuleaua-bumerang" operează o singură dată pe an. 
Preferă lunile de vară — iulie și august. Arma folosită este de 
proveniență străină. Stăpînul ei, cred eu, trebuie căutat printre 
marinarii sau vizitatorii străini. Cargoul „Santa-Lucia“ mi-a atras 
atenția și iată de ce : de trei ani e prezent în apele teritoriale 
românești, exact în perioada cînd se săvîrșesc și crimele. Consta
tarea mi-a înlesnit elaborarea unei ipoteze... m-am agățat de ea... 
rămîne acum de văzut unde o să mă ducă...

— Și care ar putea să fie mobilul crimelor ?
— Precum se vede, asasinul are o mare „slăbiciune“ pentru 

militari români.
— Bine, sării eu, dar cea de-a treia victimă e un civil...
— A fost, mă calmă Lucian, a fost, atîta timp cît s-a crezut 

că actul de naștere îi aparține. Aa ! Am uitat să-ți spun : am re
ținut două camere la „Continental". Sper că îți convine hotelul ?

Soarele se înălțase de-a binelea. în depărtare se profila, îne
cată în fum, clădirea uzinei de la Năvodari. Constanța, marea 
se aflau la un pas.

— îți dau un răgaz, și ăla scurt, pentru odihnă. Să nu care 
cumva să-l irosești, îmi atrase căpitanul atenția.

— Tu ce-ai de gînd ?
Nu-mi auzi întrebarea. N-am mai repetat-o. Mă surprinsei, 

gîndindu-mă cu insistență la ipotezele căpitanului Lucian, la cele 
trei crime învăluite într-un mister total, la marinarii necunoscuți 
de pe bordul vasului necunoscut „Santa-Lucia“. „Doamne, gîndii, 
uriaș mai e și acest car cu fîn 1“

— Am ajuns, auzii pentru a doua oară glasul molcom al șo
ferului.

(Urmare in numărul de mîine)
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retului" am dansat o bu
cată muzicală clasică, 
orchestrată modern. Era 
ceva nou care ne-a soli
citat o gamă variată de 
cunoștințe profesionale 
și în același timp o înțe

legere și transpunere în 
dans a tendințelor vieții 
degajate, sportive, a tine
retului. Personal însă 
îmi doresc mai multe ro
luri din baletul clasic. 
Cind voi deveni solistă,

aș vrea să dansez rolul 
Mașei-mici din baletul 
„Spărgătorul de nuci“. 
Este un rol pe care îl vi
sez încă din școală,

V, CONSTANTINESCU
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pentru minte
jrmeft 

toare, gindirea oare fulgori dùdir 
iddictnd. in loc, palntel? înecare v< 
in calendar, pr

Statistici economice mondiale ne demonstrează că. astăzi 
înde cel mat repede și se plătește cel 

deșteptăciunea. jdeea ; — ..soluția" 
u îndemină. Marile idei nova- 
le cern cojcoxnte ale vechiului 
sălășlui vremea ce se adaugă 

plata de admirație a tuturor, sint re- 
nrt ionul cu poteca spre mai bine tăiată 
>ate țările sule de mii, dacă nu milioa- 
angajați special ca. lucrind in institute 

. să gîndească și să făurească alveolă 
miine a globului pămintesc. Racheta 
prin »paliile de civilizație și-a fixat 

linți în care se produc neașteptate re- 
ror concepte multiplicate de mina har- 
I. sporesc „corola de minuni a lumii",

Prețuirea minții care nndeșle are. deci, un postament jus
tificativ, imbatabil. Dar d ■< â există o mentalitate generală apre- 
riattvA cu privire la «.Rvanți — „deștept om, dom'le, a scos o 
mașina teribilă din capul lui — vohabitează cu aceasta, pentru 
unii, convingerea că, nenâscindu-i mămicile academicieni, cape
lele domniilor lor slnt total scutite de a mai stoarce din ele 
vreun ginduleț. vreo „soluție" utilă. Este de ajuns să mergi 
printr-o instituție, să încerci a discerne actul mecanic de munca 

să pui întrebarea : dumneata ce propui ? — ca să-i vezi
■ ' căutindu-sl înfrigurați șefii, să le șoptească „ideea". De-i 

critici se vor ofensa răzbunător, convinși că ei „nu sînt plătiți 
pentru aceasta" (pentru cap).

Multă vreme am fost convins că asemenea oameni nu pot 
ghidi. că n-au idei, spirit inventiv. Ce să le ceri ? îmi ziceam. 
Mi s-a inlimplat insa sâ-i văd pe foarte mulți dintre cei amorfi 
la serviciu desfășurindu-și personalitaatea și utilizindu-și capa
citățile de gindire in propriile case. Uimire : ce planuri ! ce 
calcule ’ ce soluții ! Mișcați cu un centimentru o masă, așeza- 
ti-o. adică, puțin strimb : imediat, el, omul care n-a văzut ni- 

odată nimic care trebuie îndreptat cind este la muncă, va se
siza deranjamentul din culcușul lui. Nu așteaptă șefi, nu așteap
tă soluții ; nu doarme noaptea mutîndu-și mental șifonierul in 
o sută de locuri, să sosească colțul potrivit. Pentru ca, a doua 
zi. așezindu-și căciula în cuierul de la servici, să și-o pună cu 
cap cu tot.

Un caz. Frecvent. Altul (poate nu atît de des întîlnit, dar și 
mai grav) subșcful care-sl așteaptă șeful cu coșul cu idei. Dis
ciplinat. cum i se-ntinde tirna cu soluții se bagă pinr la coate, 
<a. aplica. Nu i s-a dat ? Zece, o sută de oameni conduși de el 
amorțesc ca poama ruptă din pom. Bănuțul rotund, strălucitor 
al ideii imediate, care trebuie să vilalizeze operativ lucrurile, 
nu se ivește pe fruntea lui. pentru că nici nu ostenește la aceas
ta. ..Ce vrei, dom’le, dacă n-a spus șeful ? Eu am fost aici..., am 
așteptat... Dacă zicea..."

Dintre miile de exemple care se pot da îmi vine în față 
unul care, de cîtăva vreme revoltă Bucureștiul : meschinele 
capsule pentru autosifoane produc vagoane de nervi întrucît, 
Tiind mai puține dec:i dublul lor. nu pot fi găsite permanent ca 
să le rs . ' pe cele descărcate cu unele încărcate. „Ce să
facem, tovarăși, se văicăreau la telefon, niște șefi ai respectivei 
întreprinderi de îmbuteliere. noi putem asigura de două ori can
titatea car. vedeți, capsulele.... lipsesc...“. Prin cap nu le trece 
însă să caute o soluție (una este sigură și la mintea oricui : ce- 

.1 să aducă azi cutia la centru, să i se dea in schimb o 
fișă de control, să ia miine cutia - încărcată).

Și încă un caz : acela al neinteligenței debordante, cate uită 
că prețuirea se face pentru minte, nu pentru ne-minte. Omul 
care sindește. spune proverbul, măsoară de o sută de ori și 
taie o dată. Specia de care vorbim aici face exact invers. Face 
și desface, organizează și reorganizează. Miine se demolează 
clădirea, fiind o antichitate de care măcar nu dorim să ne adu
cem aminte, dar el investește azi milioane ca s-o ultradoteze 
(vezi, de pildă, risipa făcută prin modernizările unor cooperative 
meșteșugărești situate-n clădiri în care azi-mîine vom băga bul
dozerele). Dar dacă vreți un exemplu tipic de ne-minte duce- 
ti-vâ la magazinul de încălțăminte situat alături de universalul 
„București“, magazin dotat în ultima vreme cu niște vitrine 
costisitoare care i-au înghesuit pe vînzători în așa hal îneît, de
seori, îi auzi țipind : „nu mai avem aer ! ieșiți !, iar pe cumpă
rători enervindu-se. la rindul lor: „unde v-ați ascuns, nu vă ve
dem Si a costat bani buni, această ne-minte I Bani tocați de
geaba. din banii munciți de alții.

...Dar dacă ..mintea" e recompensată de societate, tot socie
tatea are dreptul să-și .ceară paguba înapoi. Ia vedeți, tovarăși 
care—vă ocupați cta controalele utilizării fondurilor...

EUGEN FLORESCU
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INFORMAȚII

ACTUALITATEA
Vicepreședintele Consiliului 

le Miniștri, Gheorche RAdti- 
ipscu, a primit marți dimi- 
neaiă pe Kico Ngjcla. minis
trul comerțului al R. P. Alba
nia. care face o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire privind dezvoltarea 
cooperării economice dintre 
rele două țări.

• Subsecretarul do stat pen
tru agricultură al Tunisiei Mo- 
ham med Jeddi, și experții săi 
au părăsit marii dimineața 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Bâneasa, oaspeții au fost con
duși de Nicolac Gioșan, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii.

in Capitală tovarășul Pencio 
Kubadinski, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, pre
ședintele părții bulgare în Co
misia mixtă guvernamentală 
lomâno-biilgară de colaborare 
economică și tehnico-stiinți- 
fică. pentru a participa la în
tâlnirea r 
două părți

președinților
i ale Comisiei.

la amiază, 
al Republicii 
București, 1

celor

noul 
i Ar
ila fael 

coroană

• Marti dimineața a sosit

CALEIDÒSCO:
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CAMPIONATELE MONDIALE
DE BASCHET MASCULIN

ACȚIUNE

run?

CINEMATOGRAFE
- -   —  _____________________ •..fL- .* .tV.- .

SPARTACUS — film pentru 
ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9; 
e.45; 16,30; 20,15).
JNCH CAN-CAN

> rulează la Republica (orele 
9; 11,30: 14; 16,30; 19; 21.30),
Festival (orele 8,30; 13,30; 16; 

18.30; 21).
ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop

rulează la Luceafărul (orele 
9.15; 11,30; 14: 16.30; 19; 21).
București (orele 8.45; 11; 13.30; 
18; 18.30; 21). Excelsior (orele 
10 : 12,30 ; 15 : 17.30 ; 20). Fe
roviar ’ ’ “ " - - --
16.15 ; io,so ; jxiuaern
(orele 9.30 ; 11.45 ; 14 ; 18,30 ; 
18,45 : 21), Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13.45 ; 18 ; 18,15 ; 20.30). 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21).

DOAMNA DE PE ȘINE
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.30; 20,45).

DENUNȚĂTORUL
rulează la Capitol (orele
11,15; 13.30; 16; 18.30; 21).

SUCCES. CHARLIE ’ 
rulează la Floreasca 
9.15: 11.30: 14; 16.15:
20,15), Tomis (orele 9; 
13,30: 16; 18.15; 20,30).

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
rulează la Grixița (orele 9,30; 
12 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) Union
(orele 15,30; 18,30 ; 20,30).

(orele 8.45 ; 14,15 ; 13,45:
18.45 ; 21.15), Modern

21).
11.io , , —,— ,
Gloria (orele 9 ;

9;

(orele 
18,30: 
11,15;

COPIII LUI DON QUIJOTE 
rulează la Doina (orele 11,30: 
13.45: 16; 18,15; 20,30).

RIO CONCHOS ! — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9,15; 
12,15; 18; 20.45).

MONTPARNASSE 19 — 
rulează la Central (orele 9; 
11,45; 14.45; 17,45; 20,45).

OMUL CARE L-A UCIS 
PE LIBERTY VALANCE 

rulează la Dacia (orele 
15,15 în continuare; 
20,45).

COLIBA UNCHIULUI TOM 
rulează la Aurora (orele 8,45; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30).

ANGELICA, MARCHIZA 
GERILOR 
MINUNATA ANGELICA 

rulează la Flamura (orele 
9,30; 14,45; 19), Arta (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Glulești 
15.30; 18; 20,30).

ROBII 
rulează la înfrățirea 
10; 16; 18; 20).

JANDARMUL LA NEW
— cinemascop 

rulează la Bucegl (orele 9.30: 
12 ; 15,45 ; 18,15 , 20,45).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15.30, 18; 20.30), Volga (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

IN

(orele

(orele

YORK

PROTECTORI NEATENȚI 
Al PROTECȚIEI MUNCII

(Urmare din pag. I) 

însă viitorilor muncitori, alături 
de pregătirea de specialitate, cu
noașterea normelor de protecție 
$i securitate a muncii ?

Inspectoratul Suceava a efec
tuat în luna martie a.c. un con
trol asupra acestui aspect al 
procesului de invâțămint in 9 
școli profesionale și tehnice din 
regiune. Iată cîteva constatări. 
Centrul școlar forestier Vatra 
Domei. în programele analitice 
nu s-a pre\iizut nici o oră de 
protecția muncii pentru perioada 
practico în producție. Școala 
nici nu posedă manuale de pro
tecția muncii. La Grupul școlar 
profesional și tehnic Suceava și 
la Școala profesională de ucenici 
din Câmpulung, lipsește cu de- 
să'ârsire materialul didactic in
tuitiv (planșe, scheme, diafilme’) 
necesar lecțiilor de protecția 
muncii. Lucrurile se prezintă 
însă mult maj grav în școlile de 
mecanici agricoli. Există patru 
școli de acest gen : la Salcea. 
Fălticeni. Botoșani și Dorohoi. 
Obiectul de protecția muncii 
5* predă mimai în anul I de stu
dii, cîte o oră pe săptămînă.

Pentru anii II și III. cînd elevii 
fac deja cunoștința cu specificul 
viitoarei profesii cu materii de 
specialitate ca mașini agricole, 
instalații agricole, tractoare, pro
tecția muncii ca obiect de pre
dare lipsește.

Această deficiență care por
nește de la Consiliul Superior al 
Agriculturii, are repercusiuni u- 
neori grave. Terminînd școala 
și intrind în producție. tinerii 
mecanizatori cunosc prea puțin 
normele de protecția muncii. 
Faptul explică numeroasele ca
ruri de accidente înregistrate în 
rindurile acestora.

Problema are și un alt aspect. 
Unitățile agricole folosesc elevii 
oracticanți în executarea de lu- 
rări pentru care aceștia nu au 

experiența necesară. Tn loc ca 
acești tineri să fie dați pe lin
gă tractoriști cu experiență, să 
fie repartizați la lucrări cores
punzătoare volumului lor de cu
noștințe. ei sînt tratați ca niște 
mecanizatori veritabili. Sînt tri
miși pe tarlale fără să fie supra- 
vcgliiați. fără să li se indice ruta 
de circulație. Neglijența unora 
și „bravura“ proaspeților tracto
riști se soldează cu răsturnări de 
tractoare, lucrări de proastă cali

• Marți 
ambasador 
genți na la 
Tristanv, a depus o 
de flori la Monumentul Eroi
lor Luptei pentru Libertatea 
Poporului a Patriei. pentru 
Socialism,

(.Aeerpres)

I
8
I

Cea de-a cincea 
ediție a campionate
lor mondiale de 
baschet masculin se 
va desfășura anul 
acesta între 27 mai 
și 11 iunie în Uru
guay și Argentina. 
La întreceri vor lua 
parte 13 țări din 
America, Asia și 
Europa. Echipele 
participante au fost 
împărțite în trei 
grupe preliminarii, 
după cum urmează : 
grupa A (jocurile se 
vor desfășura la 
Salto, in Uruguay) : 
Brazilia. Paraguay, 
Porto Rico si Polo-

nia ; grupa B (me
ciurile se vor dis
puta la Mer cod os, 
n Uruguay): Iugo
slavia, Mexic, Ita
lia, S.U.A. : grupa (.’ 
(jocurile vor avea 
loc la Bahia Blanca, 
în Argentina) : Ar
gentina. Japonia, 
Peru. U.R.S.S.

Primele două e- 
chlpe clasate din 
fiecare grupă preli
minară, împreună 
cu reprezentativa 
Uruguavului, cali
ficată direct ca țară 
organizatoare, se 
vor întrece în ca
drul unui turneu fi-

nai, care va de
semna noua cam
pioană mondială. 
Jocurile turneului 
final se vor disputa 
in moderna sală do 
sport a orașului 
Montevideo, care 
are o capacitate do 
15 000 spectatori.

Primul campionat 
mondial de baschet 
masculin s-a dispu
tat in anul 1950 și 
a fost cisligat de 
Argentina. In ur
mătoarele trei edilii 
(1954, 1959 și 1963) 
victoria a revenit 
reprezentativei Bra-

Floreas- 
C'apitală 

mûrie 
cu

• Sala 
ca din 
găzduiește 
dupa-amiază 
începere de la ore
le 19,30 returul fina
lei „Cupei campio
nilor europeni“ la 
tenis de masă (fe
minin) între echipe
le Progresul Bucu
rești și Sparta Pra-

sportivele românce 
au terminat învin
gătoare cu scorul 
de 5—4.

meciul tur, 
disputat la Praga,

• In cea de-a doua 
rundă a turneului 
internațional de șah 
de la Moscova, ma
rele maestru inter
național român Flo
rin Gheorghiu l-a 
inlilnit pe campio
nul mondial Tigran 
Petrosian. Partida

s-a întrerupt cu a- 
vanlaj pentru Pe
trosian. Tal a cîști- 
gat la Filip, iar 
Boboțov l-a învins 
pe Uhlmann. Par
tidele Bronstein — 
Gipslis și Gligorici 
—Smislov s-au în
cheiat remiză. Cu 
avantaj au întrerupt 
Stein și Najdorf la 
Bilek și respectiv 
Pachman.

LEAC CONTRA DRAGOSTEI 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18).

OMUL FARA PAȘAPORT! — 
cinemascop —

rulează la Moșilor (orele 13,30; 
18; 20.30).

MONDO CANE — ambele serii 
rulează la Popular (orele 16;
19.30) .

REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT 
— cinemascop —

rulează la Miorița (orele 9.15; 
11.30 ; 13,45 : 16 ; 18,15 ; 20.30).

RELAXEAZA-TE DRAGA ! 
rulează la Rahova (orele 11,30; 
18: 20,30).

ÎN NORD, SPRE ALASKA 1 — 
cinemascop —

rulează la Colentina 
15: 17.30).

DOUA FILME PE ZI
JANDARMUL DIN 8AINT- 
TROPEZ — cinemascop — 

rulează la Flacăra (orele 14;
16.30) .

BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI 
(orele 18,30 ; 20,30).

RELAXEAZA-TE DRAGA ! 
rulează la Lira (orele 15,15).

ÎNDRAGOSTITn DIN MARO- 
NA

(orele 17,30; 20).
CEI ȘAPTE DIN TEBA 

rulează la Unirea (orele 11;
15.30) .

O emoție puterni
că, o supărare pu
ternică, o veste ne
plăcută, pot provoca 
dilatarea pupilei, ac
celerarea bătăilor i- 
nimii, zbîrlirca pă
rului. o secreție sa
livară și lacrimală 
intensă și alte modi
ficări fiziologice. Șo
cul resimțit în pri
mul rînd de sistemul 
nervos arc efect a- 
supra unor „stații 
glandulare". care 
printr-o seric de sub
stanțe chimice speci
fice, determină fe
nomenele arătate 
mai sus.

Importanța unor 
astfel de substanțe 
chimice de origină 
glandulară a putut 
fi pusă în evidență 
prin numeroase cer
cetări. Astfel, dacă 
se așează o pisică in 
prezența unui cîine, 
pe lingă „apatiția" 
binecunoscută, se ob
servă creșterea brus
că a cantității de 
adrenalină din sîn- 
gele ei. Injectarea 
de adrenalină deter
mină un „cortegiu“ 
de fenomene apro
piate de cele care se 
produc în stările de 
spaimă sau de furie. 
La om, asemenea e- 
fecte însoțite de pal
pitații și transpirație 
pot apare după doze 
relativ mici de adre
nalină (0,5—1 mg), 
în cercetări efectua
te pe studenți, in zi
lele premergătoare 
unor examene im
portante s-a consta
tat creșterea netă în 
sînge a hormonilor 
care dau „stare de 
alarmă".

Pentru ca 
nervos să 
organismul, 
că de la

I

LOCUL DE LANSARE
A PERFORMANȚELOR® TRACTOR
(Urmare din pag. I)CU TELECOMANDA

(totuși ordinul
submlligramclor) în 
acele regiuni ale 
creierului în care e- 
xisță cele mai inten
se activități psihice. 
Cercetările au arătat 
că această substanță 
are rolul de stimula
re a funcțiilor ner
voase superioare sau 
de „înlesnire" a ace- 
stor procese. Din pă
cate. substanța 5 IIT 
nu poate fi introdu
să ..din exterior" 
pentru a obține efec
te terapeutice. Dar 
există substanțe chi
mice din grupa hi- 
drazidei, care blo- 
eînd descompunerea 
5 HT-ului existent, 
produc o stare de 
euforie, de excitare. 
Dimpotrivă, dacă se 
„stoarce“ creierul de 
5 HT <’u ajutorul al
tor substanțe se poa
te obține calmarea 
celui mai furios bol
nav.

Chimia a realizat 
în ultimii ani pro
grese și mai mari 
prin elaborarea sub
stanțelor psihotrope, 
cu acțiune directă a- 
supra proceselor psi
hice. A fost creată 
astfel, o nouă ramu
ră a terapeuticii — 
psihofarmacologia. — 
care studiază efecte
le drogurilor asupra 
funcțiilor psihice de 

emotivitate, 
dispoziție

Firma 
„Ford“ a 
tractor telecomandat 
care trebuie să eli
bereze pe tractoriști 
de obligația de a șe
dea în cabina inco
modă a tractorului 
lor pe timp de ploa
ie sau de 
Noul tractor, 
rui prototip a

(orele

tate. Aici se resimte și lipsa in
struirii din timpul școlii.

Aspectele prezentate relevă 
consecințele nerespectării sau ne
cunoașterii normelor de protec
ția muncii. Formalismul, super
ficialitatea manifestate uneori 
față de instruirile periodice por
nesc din dezinteresul factorilor 
chemați să supravegheze modul 
în care se cunosc și se aplică 
normele de tehnica securității 
muncii.

Am prezentat aici, cîteva din

americană 
realizat un

caniculă, 
al că- 
și fost

încercat, este coman
dat de la distanțe 
mai mari sau mai 
mici.

Specialiștii compa
niei „Ford" afirmă 
că fermierii vor pu
tea conduce tracto
rul telecomandat fă
ră să părăsească ca
sa, citind ziare sau 
jucînd șah.

@ TIP NOU
DE TELEFON

Compania america
nă ..Western Elec
tric“ a pus la punct 
un nou tip ele tele
fon, care în loc de 
disc obișnuit. folo
sește un dispozitiv 
prevăzut cu butoane. 
El nu mai are nevo-

ie de receptor. De a- 
serrtenea noul tele
fon este mai rapid. 
Cînd se apasă pe bu
toane. tonuri muzi
cale activează echi
pamentul electronic 
accelerînd chemarea.

© MINIPOMP A
nou aparat 

de

influxul 
străbată 
să trea- 

o 
bră nervoasă la 
organ efectiv 
nevoie oa între 
minațiile nervoase și 
celulele efectoarc să 
existe o „substanță 
de legătură“. Ea u- 
șurează trecerea In
fluxului de la un cle
ment la altul și se 
numește de aceea 
mediator chimic. Tot 
mediatorii sînt nece
sari și pentru trece
rea curentului ner
vos de la o fibră 
nervoasă la alta. Au 
fost puse în eviden
ță mal multe sub
stanțe chimice de a- 
cest fel. Una din a- 
cestea este acetilcoll- 
na. în ultimii ani, 
numărul cunoscut al 
substanțelor media
toare s-a îmbogățit 
cu noul mediator nu
mit pe scurt — 5 HT.

5 FIT se află în 
cantități mai mari

fi- 
un 

este 
ter-

bază : 
vigilență, 
afectivă.

Unele din 
substanțe ca 
zina, lac să 
senzațiile de 
te, frică, nesiguran
ță. Sub acțiunea a- 
minazinei, pînă și ie
purele devine teme
rar !„.

Există însă și sub
stanțe cu acțiune o- 
pusă. Este vorba dc 
așa-numitcle sub
stanțe tranchilizante, 
substanțe chimice cu 
efecte sedative 
hipnotice, 
cunoscut 
zant 
matul 
care dă 
detentă 
euforie. _______
tranchilizantelor cre- 
scînd considerabil o- 
dată cu progresul 
farmacologiei, unele 
droguri necontrolate 
pot produce efecte 
toxice colective, cum 
a fost în occident că
zni Thalldoinidei.

Dirijarea emoțiilor 
pe cale chimică a de
venit deci, posibilă, 
dar ea trebuie făcută 
cu prudență, cu avi
zul și sub îndruma
rea specialistului.

aceste 
ainina- 
dispară 
ncliniș-

sau
Cel mai 
tranchili- 

este meproba- 
(carbaxin), 

o stare de 
psihică și 

Numărul

Dr. E. ROȘIANU

cauzele care conduc la nerespec- 
tarea normelor de tehnica secu
rității muncii, reieșite în urma 
controalelor efectuate în dife
rite unități economice din re
giune. Ele nu sînt din păcate 
singurele aspecte. Cu atît mai 
mult se impune intervenția ho- 
tărîtă a forurilor competente 
pentru a trage la răspundere pe 
cei care trec pe planul doi asi
gurarea celor mai depline con
diții de securitate la fiecare loc 
de muncă.

REPARTIZAREA VIITORILOR SPECIALIȘTI 
NU SE POATE FACE CU OCHII ÎNCHIȘI

(Urmare din pag. I) 

dențești. din care unii și-au 
extras chiar tema, sugestii 
pentru actualul proiect de 
diplomă. Fie că este vorba de 
proiectarea integrală a unor cal
culatoare electronice de către 
grupuri de 3—4 studenți fiecă
ruia revenindu-i sarcina de a rea
liza una din principalele părți 
componente (dispozitivul de co
mandă, dispozitivul aritmetic, 
dispozitivul de introducere — 
extragere sau memoria operati
vă), corelată organic cu ansam
blul, fie că studiază în condi

țiile unor locuri de muncă posi
bilitățile de utilizare a calcula
toarelor pentru rezolvarea pro
blemelor de producție, întreaga 
muncă de îndrumare exercitată 
în această ultimă etapă de că
tre cadrele didactice vizează 
perseverent, cu deosebită grijă 
— de altfel ca și în etapele an
terioare ale studiilor viitorilor in
gineri — pregătirea unor specia
liști de superioară competență 
Profesori și studenți, deopotrivă, 
doresc ca și această a doua pro
moție de ingineri români specia
lizați în construcția și utilizarea 
calculatoarelor electronice să fie 
„la înălțime“,

Un
pentru bolnavii 
rinichi, care pe vii
tor ar putea înlocui 
costisitorii rinichi 
artificiali, a fost ela
borat la Universita
tea din 
primele . .
făcute pe oameni au 
dat rezultate bune. 
Acest aparat, care 
cintărește numai o 
livră, poate fi purtat 
de pacient sub îm
brăcăminte pe piele, 
fără să-1 stînjeneas- 
că prea mult pe 
purtător. El se com
pune dintr-o pompă 
limfatică cu un fil
tru, care captează 
mai ales substanțele 
toxice din lichidele 
limfatice ale organis
mului.

Noul sistem de fii-

• TAPETE

Texas, și 
experiențe

TERDICE
In Franța s-a 

nunțat apropiata pu
nere pe piață a unui 
tapet care încălzește.

El este făcut din 
două fol de material 
plastic, care acoperă 
o rezistență electrică 
formată dintr-o pla
să de nailon împle
tită cu fire metalice, 
Destinat să 
plafoanele, 
va putea fi 
cu ajutorul unul clei 
special. în același fel 
ca și tapetul obișnuit. 
Randamentul lui este 
de 185 wați/m2.

Firesc, în preajma examenu
lui de stat cei 30 de viitori in
gineri își pun și întrebarea : Vom 
putea să ne valorificăm cu cel 
mai înalt randament cunoștințele 
și aptitudinile, ne vom realiza 
conform aspirațiilor ce ne-au că
lăuzit studiul în «nii de facul
tate ? Fără îndoială, economia 
noastră le oferă asemenea locuri, 
cu atît mai mult cu cît în pre
zent folosirea mijloacelor electro
nice moderne de calcul în pro
ducție constituie o problemă de 
mare însemnătate pentru multe 
întreprinderi și institute de cer
cetări din țară. Dar vor ajunge 
în acele locuri ? Asemenea sem
ne de întrebare ale studenților 
sînt explicabile și justificate de 
modul în care s-a făcut, anul 
trecut repartizarea celor 26 de 
absolvenți ai primei promoții dc 
specialiști români în construcția 
și exploatarea calculatoarelor e- 
lectronice. Doar cîțiva dintre ei 
au fost repartizați în locuri de 
muncă unde să lucreze conform 
acestei pregătiri. Majoritatea o- 
cupă acum posturi de ingineri e- 
lectromecanici sau electroenerge- 
ticieni... Valerică Condeescu la 
serviciul „aparate de măsură și 
control“ al Uzinelor sodice Go
vora... Florian Brînzan în secția 
„galvanizări“ a întreprinderii 
„Electro-Banat“... Ramiro Sasu 
la Centrala Grozăvești... Francisc 
Reiter la Fabrica de țigări din 
Timișoara... Alexandru Pop la

tru elimină, pe de o 
parte substanțele to
xice din limfă, și, pe 
de altă parte alimen
tează curentul san
guin cu mineralele și 
albuminele 
tante de care 
nismul are 
pentru menținerea 
echilibrului chimic 
în cursul schimbului 
de substanțe.

Medicul american 
a relatat despre ca
zul unui pacient, care 
a folosit minipompa 
cu filtru timp de 
patru luni și jumă
tate și și-a putut re
lua ocupația sa de 

camion.

impor- 
orga- 

nevoie

cu toate eforturile materiale 
nu a crescut pe măsura necesită
ților mereu mai mari determinate 
de dezvoltarea mișcării sportive, 
lată cîteva cauze: în prezent 
bazele sportive aparțin mai 
multor ministere și instituții 
iar grija pentru ocrotirea, dota
rea, repararea și întreținerea lor 
este diferită și în multe cazuri 
necorespunzătoare. Majoritatea 
deținătorilor de baze sportive nu 
se preocupă de buna lor gospo
dărire, nu le dotează cu inventar 
sportiv, nu le repară și întrețin 
la timp și în mod corespunzător, 
nu numai din lipsa fondurilor 
necesare, a personalului de în
treținere specializat ci și din 
cauza neglijenței ceea ce a dus 
și duce, în continuare, la degra
darea prematură a acestora.

Pe de altă parte, prin acțiunea 
de sistematizare a orașelor, cre
area noilor cartiere de locuințe 
și prin construirea și extinderea 
unor obiective industriale s-au 
desființat un număr important de 
baze sportive fără a se construi 
altele în locul lor. în orașul Pi
tești, de exemplu, prin acțiunile 
de sistematizare și de construire 
a noilor blocuri de locuințe, școli, 
complexe comerciale și altele, au 
fost desființate un număr de 17 

_ terenuri ele fotbal, 5 piste de a- 
tletism, 5 terenuri de volei, 3 
bazine de înot descoperite, 4 te
renuri de handbal, iar în orașul 
Constanța, din aceleași motive, 
au fost desființate 6 terenuri de 
fotbal, 4 piste de atletism, 7 tere
nuri de volei, 3 terenuri de hand
bal, 3 săli de sport pentru antre
namente și altele. Aceeași situație 
se prezintă și în alte orașe din 
țară. In orașul Oradea au fost 
desființate 18 baze sportive dife
rite, în orașul Tg. Mureș 11 baze 
sportive, în orașul Reșița 7 baze

acopere 
tapetul 
aplicat

D.R.T.A. — Brașov... Florian Si- 
mon la Topitoria de cînepă Ga- 
lata — Oradea ș.a.m.d.

„Practic în asemenea situații 
avem de-a face cu un proces 
treptat de descalificare a ingi
nerilor. Normal era ca cei 26 de 
absolvenți din grupa „Calculatoare 
electronice" să fie repartizați, da
că nu în locuri unde există deja 
sait vor fi introduse curînd cal
culatoare, măcar în acele între
prinderi care prezintă probleme 
susceptibile, a fi studiate șl pro
gramate pentru rezolvarea cu a- 
jutorul calculatoarelor electroni
ce" — este de părere prof. dr. 
AUREL NANU. prorector al In
stitutului politehnic din Timi
șoara.

Pentru ca economia națională 
să nu fie frustrată de contribuția 
necesară și totodată, în mod ca
tegoric. valoroasă, a celor 30 de 
absolvenți din noua promoție de 
„calculatori-electronjști“ este ne
voie ca Ministerul Învățămîntu- 
lui să ia din timp măsurile cu
venite, stabilind, în colaborare 
cu alte ministere și instituții in
teresate, cele mai potrivite locuri 
unde pot fi folosiți acești specia
liști și să asigure rigurozitatea 
repartizării pe acele posturi. în 
același timp, considerăm tot atît 
de oportună depistarea absolven
ților promoției de anul trecut și 
re-repartizarea acestora conform 
pregătirii lor de specialitate și 
adevăratelor necesități ale eco
nomiei țării.

MIERCURI 24 MAI 1967

18,00 — Pentru cei mici : 
„Ala-Bala"; 18,25 — Alriia- 
Mater. Emisiune pentru stu
denți. Transmisiune de la Ti
mișoara : 19,00 — Telejurnalul 
de seara ; 19,15 — Orașe și... 
orașe ; 19,30 — Recital poetic : 
Pudor Arghezi ; 19.45 — Me
moria peliculei; 20,10 — Tele
cronica economicii. Beneficiar, 
cumpărătorii ! 20,35 — Parada 
vedetelor ; 21,00 — FOTBAL : 
ROMANIA—ELVEȚIA Trans
misiune de la Ziirich. în pau
ză : Desene animate : 22.45 — 
Panoramic: 22.05 — Telejurna
lul de noapte; 23,15 — închi
derea emisiunii

A APĂRUT 
„PRESA NOASTRĂ“ 
REVISTA UNIUNII 
ZIARIȘTILOR DIN 

REPUBLICA SOCIALISTA
ROM ANI A
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etc. De altfel și în prezent se 
fac numeroase propuneri de des
ființare a unor baze sportive, 
fără a se prevedea construirea 
altora în locul celor desființate. 
Astfel, numai în anii 1965—1966, 
s-au propus spre desființare un 
număr de 26 baze sportive, prin
tre care bazele sportive „Elec
tromagnetica", Pipera șl Laromet 
din București, stadionul „1 Mai“ 
din Brăila, baza sportivă „Electro- 
putere" din Craiova, baza spor
tivă „Electromotor" din Timi
șoara" și altele. La desființarea 
stadionului din orașul Blaj s-a 
trecut chiar fără a mai fi anun

țat și Consiliul General al U.C.F.S.
De asemenea, unele 

sportive au fost destinate
unitățile pe lingă care sînt am
plasate, altor scopuri, lipsind ast
fel mișcarea sportivă de posibili
tatea de organizare a diferitelor 
activități. Spre exemplu, în orașul 
Cluj, în ultimii ani un număr de 
11 săli de sport au primit altă 
destinație (depozite de materiale, 
dormitoare, săli de curs etc.). Si
tuații similare se întîlnesc și în 
alte localități ca: Sf. Gheorglie, 
unde sala de gintnastică este fo
losită ca atelier pentru lucrări 
practice ale școlii profesionale. 
București — sala de sport a Clu
bului „Metalul" este folosită ca 
dormitor, orașul Oțelul Roșu — 
sala de gimnastică este folosită 
ca cinematograf etc. Din păcate, 
demersurile făcute de Consiliul 
General al U.C.F.S. pentru a re
nunța la folosirea acestor baze 
sportive în alte scopuri, au ră
mas fără efect.

— După părerea dv., cărui 
fapt se datoresc asemenea ano
malii de neconceput ?

— Situația relatată, este deter
minată de faptul că nu există un 
act normativ de stat care să o- 
blige pe toți deținătorii de baze 
sportive să le protejeze și să le 
întrețină în mod corespunzător. 
Totodată, se face din ce fn ce 
mai mult resimțită necesitato a- 
pariției unui nou act normativ 
care să reglementeze categorip 
desființarea sau schimbarea des
tinației bazelor sportive.

Ritmul intens al construcțiilor 
din țara noastră, impus de orga
nele de sistematizare, de proiec
tare precum și beneficiarii con
strucțiilor să țină seama de nece
sitățile mișcării de cultură fi
zică și sport, în continuă dezvol
tare, la amplasarea noilor o- 
biective industriale sau cartiere 
de locuit, evitîndu-se desființa
rea repetată de baze sportive 
și, de asemenea, aslgurîndu-se ca 
noile obiective să nu fie lipsite 
totuși de un minimum de baze 
sportive simple, de terenuri pen
tru recreare și de joacă pentru 
copii.

Avînd în vedere însemnătatea 
acestei probleme — o condiție 
primordială pentru răspîndirea 
sportului în rindul copiilor și ti
neretului, consider că este nece
sar o mai rodnică colaborare a 
organelor U.C.F.S. și sfaturilor 
populare regionale, raionale și 
orășenești pentru realizarea ba
zelor sportive din resurse și cu 
posibilități locale, prin participa
rea voluntar-patriotică a tinerilor 
la diferitele lucrări de. construc
ție. amenajare și întreținere. Sfa
turile populare pot să aducă. în 
această direcție, o foarte mare 
contribuție. Paralel cu stabilirea 
amplasamentelor pentru noile 
baze sportive simple, sfaturile 
populare pot ajuta mișcarea spor
tivă în protejarea bazelor spor
tive existente printr-o continuă 
întreținere și utilare a acestora, 
printr-o exploatare rațională. 
Este știut că principalii benefi
ciari ai bazelor sportive sînt ti
nerii. Tocmai de aceea consider 
că există posibilitatea ca organi
zațiile U.T.C. să ia sub patrona
jul lor întreținerea bazelor spor
tive simple de pe lingă școli, fa
cultăți, din întreprinderi și de la 
sate.

E datoria organelor și organi
zațiilor U.C.F.S. să colaboreze 
cît mai strîns cu organizațiile 
U.T.C. șl sindicale, cu sfaturile 
populare, să folosească toate posi
bilitățile materiale și de organi
zare de care dispun pentru asigu
rarea de condiții tot mai bune 
pentru creșterea continuă a bazei 
materiale a sportului din țara 
noastră.



• Știri insem 
nări comentarii

• Știri înseninări com 
entarii * Știri însemnări

ZILNIC

Vizita in Pakistan a ministrului 
de externe al României

CARACI 23 — trimisul special 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite Ministrul afacerile» externe 
al Republicii Socialiste România. 
Corneliu Mănescu, care se află 
într-o virilă oficială în Pakistan, 
a făcut la 22 mai o vizită minis
trului dr externe al Pakistanului, 
Sharif Uddin Pirzada. Cu acest 
prilej a avut loc o conx'orbirc 
prietenească prixind relațiile din
tre cele două țări.

Luni după-amiazâ. ministrul a- 
facerilor externe al României. 
Corneli»» Mănescu, a depus o co
roana de flori la mormântul lui 
Mohammed Aii Jinnah. întemeie
torul Republicii Pakistan.

Seara, ministrul de externe 
român a luat parte la un dineu 
oferit de Sharif Uddin Pirzada. 
ministrul afacerilor externe al 
Pakistanului. La dineu, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au participat președintele 
Ayub Khan și alte persoane ofi
ciale pakistaneze, decanul corpu» 
lui diplomatic, ambasadorul Bir- 
maniei, funcționari superiori di»i 
MAE • - • ■ - 
A fost, 
Mihai
Republicii Socialiste România în 
Pakistan.

După convorbirea avută cu 
prilejul primirii ministrului afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România. Corneli»» Mfi- 
nescu, președintele Pakistanului, 
Avub Khan, a făcut reprezentan
ților presei române următoarea 
declarație : „Sînt foarte mulțumii 
că ministrul de externe nl 
României a venit în Pakistan. 
Președintele Consiliului dr Mi
niștri al României ne-a vizitat 
țara acum cîțiva ani și păstrez 
o impresie puternică din timp»il 
acestei vizite. Pakistanezii, care 
au vizitat țara dv., au fost foarte 
impresionați de transformările 
care au avut loc în România. 
Primul ministru a avut amabili
tatea de a mă invita în România. 
Am intenția să răspund acestei 
invitații și să cunosc eu însumi 
minunatul dv. popor și fru
moasa dv. țară. PAKISTAN : Clădirea Băncii Naționale din Caraci

al Pakistanului, ziariști, 
de asemenea, prezent 

Maghe.ru, ambasadorul

I • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT » PE SCURT • PB SCURT • PE SCURT

In ultimul său număr, săp- 
tămînalul italian „L'Euro
peo" publică un interviu a- 
cordat de ministrul comer
țului exterior. Giusto Tolloy, 
pe tema utilității comerțului 
Est-\ st. In relațiile noastre 
cu țările răsăritene, declara 
ministrul 
năm să 
mai variate 
dat fiind 1 
toate 
pentru a se realiza — depă- 
șindu-se starea de lucruri 
incompatibilă cu evoluția lu
mii de azi — un schimb con
tinuu reciproc de mărfuri.

• SESIUNEA specială a Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite a început luni 
examinarea problemei operațiu
nilor O.N.U. pentru menținerea 
păcii. Au luat cuvîntul repre
zentanții Angliei. Irlandei. Nor
vegiei. Suediei. Uniunii Sovieti
ce și altor țări.

• POTRIVIT unor date statis
tice britanice, comerțul mondial 
a cunoscut in 1966 o creștere de 
aproximativ 9.5 Ia sută față de 
8,5 la sută in 1965. Producția in
dustrială a principalelor țări 
capitaliste membre ale O.E.C.D. 
a sporit numai cu 7 la sută, ceea 
ce înseamnă de fapt o menținere 
a ritmului anului 1965.

• PENTRU prima oară din 
1937, uzinele de automobile Opel 
vor exporta direct produsele lor 
în Anglia unde, începând cu 
toamna acestui an, va funcțio
na o sucursală de vînzare a a- 
cestci firme.

Noua tentativă dc pătrundere 
pe piața britanică a fabricanți
lor străini provoacă îngrijorare

în rîndul cercurilor industriale 
britanice, a căror desfacere de 
automobile cunoaște o scădere 
pe piața internă.

italian, intențio- 
creăm condiții cit I 
' • de schimburi, 

faptul că există | 
premizele necesare

• A LUAT sfârșit greva de o 
săptămână a celor 85 000 învă
țători peruvieni. Autoritățile au 
anunțat că vor examina reven
dicarea învățătorilor privind 
majorarea salariilor.

Liderii sindicatului învățători
lor au declarat că în cazul în 
care In termen de trei luni sa
lariile nu vor fi majorate, greva 
va fi reluată.

Casa din secolul XIV
Cu prilejul unor 

lucrări de fundații fă
cute într-un cartier 
din orașul polonez 
Plock au fost descope
rite rămășițele unei 
case din secolul al 
XlV-lea, care se pre-

supune că a aparținut 
unui cizmar. Presupu
nerea este fondată pe 
obiectele descoperite 
aici, printre care unel
te cizmărești, bucăți 
de piele, precum fi în-

călțăminte bărbăteas
că și de damă bogat 
împodobită. Descope
rirea se plasează în 
timp în perioada 
domniei regelui Kazi
mir cel Mare.

• DIN ȘEIFURILE unei bănci 
din orașul guineez Kankan au 
dispărut luni două casete ce 
conțineau 1 496 carate de dia
mante. Hoțul s-a descoperit a 
nu fi altcineva decît casierul 
băncii, Sano Kemoko, care, în- 
sușindu-și în plus suma de 23 
milioane de franci guineezi, în
cearcă în momentul de față să 
părăsească țara.

• UN CICLON violent 8-a a- 
bătut în ultimele zile asupra o- 
rașului birmanez Kyaukpyu. lă- 
sînd neatinse doar 20 dintre 
cele 3 900 de clădiri ale locali
tății. După cum au anunțat sur
se oficiale, peste 200 de persoa
ne au fost rănite. Vîntul violent 
a smuls acoperișul închisorii, 
permițînd evadarea a 280 deți
nuți.

„Afacerea Gibraltar" :

ÎNCĂ un episod...
îndată ce a decolat de pe aeroportul Internațional din capi

tala britanică, avionul de tip ..Cornet" care efectuează deoblcel 
cursa Londra — Glbraltar, a fost luat In urmărire de ntațiile ra
dar. Două avioane militare spaniole „Sabre" patrulau de partea 
cealaltă a frontierei. Se efectua primul zbor din metropolă spre 
ultima colonie engleză din Europa, după ce autoritățile spaniole 
impuseseră ..blocada aeriană" Intcrzlcind survolarea zonei Alge- 
slros (cuprinsă intre localitatea Favifa la Atlantic șl Estcmpona 
la Medllerană). de la frontiera cu Gibraltarul. După blocada eco
nomică - cea aeriană. La voluminosul dosar privind disputa 
hlspano-brltanlcă se adaugă o nouă piesă, ingreunînd și mal 
mult soluționarea problemei Gibraltarului.

Hotărîrca guvernului de la Madrid a intervenit la 12 apri
lie (șl a Intrat în vigoare la 15 mai) cu numai clteva zile înainte 
do începerea celei de-a cincea runde a convorbirilor anglo-spa- 
niolc. Rpnda patra fusese întreruptă în octombrie anul trecut ca 
urmare a blocadei economice Instituite de Spania împotriva Gi
braltarului. Ultima reuniune anunțată pentru 18 aprilie a fost 
amînată din inițiativa englezilor. Cele două tabere se acuză re
ciproc de tergiversarea negocierilor. După cum au transmis a- 
gcnțiilc de presă o nouă întîlnlre intre marchizul Santa Cruz, 
ambasadorul spaniol acreditat la Londra și reprezentantul Fo- 
reign Offlce-ului nu este de așteptat în viitorul apropiat. în
cordarea este agravată șl se exclude, pentru momerft, perspec
tiva ca interlocutorii să la loc la masa tratativelor. Guvernul 
laburist a apreciat interzicerea zborurilor spre Glbraltar prin 
survolarea teritoriului de la granița „stînCli", drept o nouă 
presiune a Madridului care urmărește trecerea Gibraltarului 
sub jurisdicția sa. C’erînd abrogarea hotărîrii privind ,,blocada 
aeriană", britanicii avertizează că în caz contrar ei vor invoca 
articolul 84 al Convenției de la Chicago asupra aviației civile 
(care preconizează în eventualitatea unui litigiu și în lipsa unei 
înțelegeri între statele implicate, recurgerea la Curtea interna
țională de justiție). Oficialitățile spaniole suRțin că litigiul Gi
braltarului este de competența O.N.U.

Deocamdată, un purtător de cuvînt al ministerului de exter
ne britanic a reafirmat intenția Angliei de a-și menține șl in 
viitor controlul asupra aeroportului din Glbraltar în ciuda in
terdicțiilor spaniole. Autoritățile engleze au luat măsuri ca să 
asigure securitatea avionului ,,Cornet". Patru aeronave militare 
de tipul „Ilawker-Hunter" au însoțit cursa Londra — Gibraltar. 
Timpul favorabil a permis pilotului (care a modificat itinerariul 
obișnuit trecînd prin Malaga) să păstreze distanța de 200 metri 
față de frontiera spaniolă. Alte avioane purtînd însemnele bri
tanice au decolat spre Anglia via Tanger și Maroc. După cum 
se vede, deși oficial Londra respinge acțiunile spaniole, manifes
tă prudență în scopul de a evita survaloarea zonei interzise. 
Gestul a fost apreciat în cercurile londoneze ca o „portiță" ne
cesară reluării dialogului. Din ce punct ? Pozițiile sînt acum și 
mai îndepărtate, iar perspectiva tratativelor și mai complicată.

La închiderea ediției agențiile de presă anunță că într-o 
notă adresată Marii Britanii, guvernul spaniol se declară dispus 
să ia cunoștință de punctul de vedere al Londrei în problema 
interzicerii de către Spania a tuturor zborurilor avioanelor în 
zona Algesiras. la frontiera coloniei britanice Gibraltar. Nota 
subliniază, însă, că guvernul spaniol nu va reveni asupra hotă- 
ririi sale privind zona amintită. Această subliniere este interpre
tată de observatorii politici. în sensul că guvernul de la Ma
drid nu acceptă, cel puțin în momentul de față, propunerea 
Marii Britanii de a participa la o reuniune anglo-spaniolă, în 
cadrul căreia să fie discutată problema sborurilor avioanelor 
către Gibraltar.

IOAN TIMOFTE

Încordarea 

din Orientul 

Mijlociu
NEW YORK 23 (Agerpre«). — 

Secretarul genera) al Organiza
ției Națiunilor Unite, U Thant, 
a părăsit luni «eara New York-ul, 
plecînd apre Cairo, unde urmea
ză să examineze cu președintele 
Nasscr situația din Orientul A- 
propiat și Mijlociu. înainte de 
plecare, el a refuzat orice comen
tariu cu privire la situația din 
această regiune. în cursul zilei 
de luni, secretarul general s-a în
treținut cu reprezentanții mem
brilor permanenți ai Consiliului 
de Securitate și cu reprezentan
tul Izraelului la O.N.U.

★

CAIRO 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Gamal Abdel Nasser a 
anunțat luni că guvernul Repu
blicii Arabe Unite a hotărft în
chiderea imediată a golfului Aka- 
ba pentru vasele izraeliene și 
pentru orice alte vase care trans
portă materiale cu caracter stra
tegic destinate Izraelului.

★

TEL AVIV (Agerpre«). — A-
• genția France Preese anunță că 

marți dimineața Consiliul de 
Miniștri al Izraelului a fost con
vocat pentru a examina situația 
creată în urma hotărfrii R. A. U. 
de a închide golful Akaba pentru 
vasele izraeliene și orice alte val 
care transportă materiale cu e* 
racter strategic destinate Israe
lului.

„Imperiul 
nedicanieiitelor“
„Subcomisia pentru lupta împotriva mono

polurilor" din cadru] senatului S.U.A. este o 
instituție care dă rareori semne de viață. Ea 
a reușit în ultimele luni să atragă atenția ge
nerală. Ea a examinat ceea ce presa ameri
cană denumește „afacerile scandaloase ale in
dustriei de medicamente". Pe parcursul a 
aproape trei luni de zile au fost interogați 16 
directori de firme farmaceutice, precum și 
numeroși medici, farmaciști, oameni de știin
ță. personal al instituțiilor spitalicești (in to
tal, aproape 200 de persoane).

Esența „scandalu
lui industriei far
maceutice“ o consti
tuie specula cu me
dicamentele pe baza 
celor mai brutale 
practici de monopol. 
Americanii cheltu
iesc anual pentru 
medicamente circa 
patru miliarde do
lari. Președintele 
aubcomisiei senato
riale a declarat că 
„poate nicăieri ca în 
domeniul acesta nu 
se atentează mai fla
grant șl mai neome- 
nos la buzunarul 
consumatorului, im- 
punîndu-i-se prețuri 
care n-au, adesea, 
nici un raport nor
mal cu cheltuielile

de producție ale fir
melor“.

Subcomisia a sta
bilit că preparatele 
medicinale breveta
te, care constituie 
marea masa a medi
camentelor pe piață, 
sînt vîndute consu
matorilor la prețuri 
care depășesc de 
20—50 de ori cheltu
ielile de producție. 
Firma „Parke Da- 
vis", de pildă, vinde 
antibioticul Cloromi- 
cetină la un preț de 
20 de ori mai ridicat 
decît prețul de cost. 
Calmantul cel mai 
„la modă" actual
mente, „Miltown" e 
cumpărat de consu
matori la un preț de 
50 de ori mai mare

Demonstrații 
ale tinerilor 

italieni
Luni au avut loc in în

treaga Italie noi manifes
tații împotriva extinderii 
agresiunii americane în 
Vietnam, pentru pace.

La Roma au loc aproape zilnic 
manifestații de amploare. După 
cele din fața Ambasadei S.U.A. 
și a sediului președinției Consi
liului de miniștri, luni s-au în
trunit în Piazzetta Minerva stu- 
denți și profesori ai Universității 
din Roma pentru a protesta din 
nou împotriva escaladării ameri
cane. Apelul Comitetului Uni
versitar din Roma, spune printre 
altele : „Ne exprimăm solidari
tatea cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez și apărăm pacea, 
întrucît astfel ne apărăm pro
priul nostru drept la viață“.

La Florența a avut loc o 
grevă generală de o oră, în semn 
de condamnare a intensificării 
agresiunii americane. Răspunzând 
inițiativei Comitetului local 
pentru pace, în Piazza Strozzi 
g avut loc o demonstrație 
de solidaritate eu poporul 
vietnamez.

decît prețul de cost. 
In multe cazuri pre
țul de vînzare depă
șește de 70—80 de 
ori cheltuielile de 
producție. La una 
din audierile subco
misiei a ieșit la 
Iveală că firma „Up- 
john" a produs Pro
gesteron (hormon fe
minin) la 13,5 cenți 
gramul șl l-a vândut 
cu 15 dolari gramul 
(de peste 110 ori 
mai mult).

In cursul anchetei 
8-a relevat, așa cum 
a subliniat într-un 
interviu acordat te
leviziunii președin
tele subcomisiei, că 
„actuala legislație 
favorizează înțele
gerile de monopol și 
specula în dome
niul farmaceutice
lor". Monopolul fir
melor e protejat de 
brevete acordate pe 
o durată de 20 de 
ani. (ceea ce, în do
meniul respectiv e- 
chivalează cu un 
termen nelimitat). 
Folosind brevetele 
și încheind conven
ții secrete între ele, 
monopolurile au 
transformat progre
sele farmacologiei 
într-o sursă de profi
turi neîngrădite. 
„Dintre toate mono
polurile — constată 
revista TIME — aces
ta îl lovește poate 
cel mai puternic pe 
consumator. Bolna
vul n-are de ales. El 
e lipsit de libertatea 
de a se orienta după 
prețuri, fiind nevoit 
să cumpere speciali-

tatea prescrisă de 
medic. Este un veri
tabil jaf". In acest 
context, un aspect 
semnificativ dezvă
luit în cursul audie
rilor subcomisiei a 
fost cel referitor la 
așa-numita „presiu
ne psihologică asu
pra medicilor". De 
fapt, e vorba de o 
presiune prea puțin 
psihologică, de o a- 
devărată mituire în 
masă a medicilor de 
către companiile 
farmaceutice. Firme
le acordă medicilor 
diferite „atenții“ (in
strumentar, lucrări 
de specialitate, can
tități de medicamen
te „de probă") pen
tru a-i determina 
să prescrie prepara
tele lor. Pentru a- 
ceastă acțiune sînt 
cheltuițl anual 300 
milioane dolari (mai 
mult decît cheltuie
lile necesitate de în- 
vățămîntul medical 
în întreaga țară).

Președintele sub
comisiei s-a declarat 
indignat, după cum 
a declarat textual, 
„de metodele de su
grumare a micilor 
concurenți, de pre
turile exagerat de 
mari precum și de 
vînzarea la prețuri 
exorbitante a unor 
preparate fără nici 
un efect sau, și mai 
grav, a unor prepa
rate dăunătoare or
ganismului". El n-a 
avut însă curajul să 
meargă mai departe. 
Aceasta. pentru că 
în spatele companii-

lor farmaceutice în 
cauză stau alte cor
porații industriale și 
bănci și mai puter
nice. Diferite legă
turi financiare și de 
ordin personal unesc 
firmele farmaceutice 
de marile uniuni 
monopoliste. Preșe
dinte al Consiliului 
de administrație al 
firmei ..Merck" — 
de pildă — este 
Walt Bush care o- 
cupă, totodată, pos
tul de director al u- 
nei serii de corpo
rații printre care 
faimoasa „American 
Telephon and Tele
graph Company" 
controlată de Mor
gan. La rîndul lui, 
grupul Rockefeller 
controlează o mare 
parte din întreprin
derile chimico-far- 
maceutice din Cali
fornia.

Așa se explică 
'faptul că, după a- 
proape trei luni de 
audieri, ancheta se
natorială s-a înche
iat fără nici un re
zultat palpabil. S-au 
făcut doar cîteva re
comandări generale 
adresate firmelor 
care se ocupă cu 
producerea medica
mentelor. Recoman
dări răsunătoare ca
re nu vor împiedica 
firmele farmaceutice 
să „prepare" în con
tinuare aceeași „re
țetă" : jefuirea mi
lioanelor de oameni 
nevoiți să recurgă 
la medicamente.

E. R.

Incendiul

de la bruxelles
In tot cursul nopții de luni 

spre marți au continuat o- 
perațiunlle de stingere a incen
diului care a izbucnit luni la 
marele magazin „Innovation“ 
din Bruxelles. Marți diminea
ță, cifra oficială dar provizorie 
a morților se ridicase la 39. To
tuși, direcția .administrativă a 
magazinului a alcătuit o listă a 
dispăruților din care reiese că 
bilanțul victimelor pare să fie 
mult mai tragic : 204 din cele 
aproximativ 1 000 de persoane 
care se aflau în clădire în mo
mentul izbucnirii incendiului nu 
au reapărut la domiciliile lor.

Accesul în cartierul sinistrat 
este interzis ziariștilor și popu
lației. Postul de radio belgian a 
difuzat ieri dimineață numai 
muzică simfonică întreruptă 
doar de buletinele de știri.

0 nouă 
dispariție...
La mai puțin de o lună 

după ce săvtămînalul e- 
conomic englez „The Sta
tist” și-a încetat apariția, 
la Londra s-a anunțat fu
ziunea a altor două prin
cipale săptămînale. Este 
vorba de „Investors Chro
nicle" și „Stock Exchange 
Gazette" care au un tiraj 
de 30 000 de exemplare 
fiecare. Primul aparține 
grupului „Financial Ti
mes", iar celălalt grupului 
„Daily Mirror". Noul săp- 
tămînal creat în urma fu
ziunii se va numi „Inves
tors Chronicle and Stock 
Exchange Gazette".

Fuziunea a survenit ca 
urmare a lipsei de fonduri 
și a puternicei concurențe 
care se manifestă în pre
zent în presa britanică.

însemnări 
din R. P. Ungară

B.UJL : Tineri din Houston molestați de poliție pentru „vina** de a fi participat la demon- 
itrația Univareft&ții din localitate pentru apărarea drepturilor civile.

—W

La 30 de kilometri 
de Budapesta

Szaszhalombatta, oraș în vîrstă de numai 6—7 ani, se află la nu
mai 30 km de Budapesta. Aflat intr-o perioadă de definire a perso
nalității sale ca oraș modem, nou, Szaszhalombatta e încă la faza 
„șantier“ în plină construcție, în plină creație. Dar șantierul a 
căpătat contur și te lasă și pe tine, simplu vizitator al acelor 
locuri, să-i descrifrczi perspectiva a ceea ce va fi, definitiv, curînd. 
Un oraș în care două mari obiective industriale au început să 
colaboreze, pentru prosperitatea economică a Ungariei, Cîmpia 
dunăreană și-a așternut la temelia noului oraș o parte din întinde
rile sale și-și poartă cu demnitate, alături de vestigii ale trecutului 
istoric, trofeele industriale ale prezentului.

...O termocentrală care-i dă Budapestei, de vreo doi ani, ener
gie electrică ; ei, și întregii țări. Am „văzut" această energie cum 
străbate distanțele purtată de acei uriași care și-au înfipt pașii de 
metal pe un traseu greu măsurabil. Nu mi s-a părut nici o clipă 
deplasată mîndria demnă de constructor. Dimpotrivă. Ceea ce a 
început să fie de pe acum termocentrala Szaszhalombatta s-a luat 
la întrecere cu ceea ce este astăzi cea mai puternică centrală elec
trică din țară — Tiszapalkonya. Ori cît de profan ai fi în materie 
de tehnică, cuprinzînd panorama termocentralei, cu imensele-i co
șuri care îndrăznesc mult spre cer, cu instalația în întregime în 
aer liber, și așezînd această panoramă alături de cifra 600 000 kW, 
— înmulțită în viitor cu trei — alături de cele trei milioane de 
apartamente pe care le-ar putea ilumina curentul electric — 
gîndul te duce imediat la talentul, competența și îndrăzneala 
tehnică a proiectanților și constructorilor.

...Peste drum, o rafinărie, care îi dă noului oraș însemnele de 
citadelă a petrochimiei. Rafinăria se ia fi ea la întrecere cu ter
mocentrala, avînd fi ea mîndria de a fi „cea mai mare din țară".

Din peisajul industrial al tinărului oraș Szaszhalombatta

E o întrecere echitabilă : se înalță în același ritm, dau, încă în 
faza de șantier, primele produse, se ajută, reciprocitatea fiind per
fectă, Rafinăria îi furnizează centralei electrice combustibilul ne
cesar, din leziduuri, iar termocentrala îi dă rafinăriei lumină, 
aburi, căldură.

Am zăbovit ceva mai mult pe șantierul rafinăriei. Poate și pen
tru că îmi amintea un peisaj din țară pe care-1 vedem ade
sea din fuga trenului, apropiindu-ne de Ploiești. Sau poate pentru 
că ni-a impresionat ritmul in care se muncește pentru a se apropia 
momentul cînd rafinăria va da Ungariei un milion de tone de 
petrol pc an. E un ritm în care se află, îngemănate, tinerețea și 
entuziasmul. Tinerețea sutelor de oameni care lucrează aici și a 
căror vîrstă medie să tot fie 20 și ceva de ani. Entuziasmul aces
tora aflați in întrecere cu timpul și cu ei înșiși. Ghidul nostru 
prin labirintul greu de descris al rafinăriei — tehnicianul Lajos 
Mezei, secretar al organizației de tineret — ne explică, deținînd 
„secretul“, ce determină atracția tinerilor spre orașul care se 
înalță aici. Chimia 1 Mirajul acestei științe îl face pe tînărul venit 
prin aceste locuri din satele din împrejurimi, și de pretutindeni în 
țară, să facă efortul paralel de a construi și învăța. Chimia e 
tînără în Ungaria. E tinără poate ca ei. Și se maturizează odată 
cu maturizarea competenței celor care-i devin slujitori.

...Lăsăm în urmă, străjuind șoseaua, rafinăria și termocentrala, și 
ne îndreptăm spre Budapesta cu gîndul la noul oraș care ne-a 
dezvăluit prin prezența lui „la roșu" cum se traduce în fapt verbul 
„a construi" azi în Ungaria socialistă.
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