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CE CONDIȚIONEAZĂ
APLICAREA JUSTĂ
a principiului conducerii 
cotectiwa în întreprinderi

Cum apreciați însemnătatea princi
pială și practică a măsurilor stabilite 
de Conferința Națională a P.C.R. pri
vind crearea comitetelor de direcție 
tn unitățile economice ? De ce prin
cipiul conducerii unipersonale nu 
corespunde variate privind rit- rentabilitatea produc- folosirea cu maximum de a capacităților de producție șl a timpului de lucru, orientarea activității de cercetare, promovarea progresului tehnic — într-un cuvînt tot ce definește desfășurarea Ia un nivel calitativ superior a întregii activități economice șl financiare a fiecărei întreprinderi, ridică probleme atît de complexe și multiple îneît un singur om, oricît de pregătit și capabil, oricîte eforturi ar depune, nu poate asigura rezolvarea lor în bune condiții. Menținerea dreptului de decizie în toate aceste probleme exclusiv în atribuția directorului crea condiții pentru manifestări de unilateralitate, voluntarism și subiectivism. Aceasta nu putea să nu se reflecte asupra a ceea ce aș numi calitatea deciziei, ■ivelul conducerii economice.Dacă șl pînă acum principiul con-

de prof. univ. dr. Vaier NOVACU
membru corespondent al Academiei

Aspectele micitatea, ției, randament

Intre rolul jucat de știință în trecut și cel care îi este rezervat astăzi există un puternic contrast. Astăzi, marile procese de producție solicită contribuția științei, dezvoltarea însăși a societății nepu- tînd fi concepută decît pe baze științifice. A- ceasta face ca statele cele mai avansate economic ale lumii să aloce științei fonduri importante, să-și mobilizeze forțele pentru a deschide și lărgi, cu ajutorul ei, calea progresului.In condițiile complexității vieții moderne, succesul în știință presupune un efort colectiv, îmbinarea unei multitudini de cunoștințe parțiale, îmbogățite fără încetare prin ralierea continuă a tot ceea ce apare nou pe frontul mondial al cercetării. Este astăzi un imperativ al dezvoltării ca informația științifică să circule între state și unități de cercetare, ca într-un uriaș sistem de vase comunicante. Orice defecțiune, oriunde s-ar produce, înseamnă cheltuire inutilă de eforturi și mijloace, deși asemenea cazuri nu sînt rare în competiția internațională a cercetării științifice. Se desprinde, ca o concluzie valabilă pentru cercetătorii din orice țară, necesitatea obiectivă a colaborării și cooperării tehnico- științifice internaționa-- le, avînd, firește, la bază dezvoltarea și perfecționarea continuă a sistemelor naționale de cercetare.Subliniind însemnătatea pe care o are în general dezvoltarea legăturilor de cooperare cu alte țări, conducerea partidului relevă totodată importanta acestor relații și pe planul în la Conferința lă a P.C.R.,

internaționale, au ținut cursuri, în cadrul colaborării internaționale, și profesori români și unde s-au specializat și tineri cercetători din țara noastră.Unul dintre cele mal eficiente mijloace de comunicare științifică s-a dovedit a fi contactul între ință. ji-a tactele pe tărîm științific, ea face parte din cele mai multe dintre uniunile oamenilor de știință, savanții români participă la numeroase manifestări științifice internaționale — congrese și conferințe. în a- ceste condiții se pune întrebarea : în ce măsură se valorifică acest capital prețios de idei, cum este el asimilat, absorbit, prelucrat ? In economie se vorbește despre însemnătatea deosebită pe care o are eficiența, dar, folosind același termen, care este gradul de eficiență al acestor frecvente confruntări și călătorii internaționale ?Reprezentînd tot atîtea ocazii nu numai de a expune propriile realizări, aceste relații științifice internațional® prilejuiesc participan- țllor contactul cu numeroase realizări noi, moderne : dar sînt acestea difuzate întotdeauna pe scară largă, astfel în- cît să devină un bun comun cercurilor largi de cercetători sau rămîn ele apanajul unui cerc îngust de specialiști sau al unor persoane ? Ar fi, ‘ să practică, la întoarcerea în tară, ca delegații la aceste întîlnirl de prestigiu să informeze colectivele de specialiști asupra noutăților științifice aflate.

Nicolae Ceaușescu arată că „partidul și guvernul acordă o atenție deosebită cooperării economice, tehnico-ști- ințifice și culturale cu toate țările, fructificării participării României la diviziunea internațională a muncii".Intr-adevăr, contactele între oamenii de știință din diferitele țări pot oferi nenumărate surse de inspirație în cercetare, de cunoaștere a ceea ce este nou în construcția de mașini, electrotehnică, electronică, automatică, energetică, chimie, fizică și numeroase alte ramuri — înlesnind soluționarea u- nor probleme pe care le ridică momentul actual în domeniul construcției socialiste.Ca expresie a necesității de a se dezvolta continuu aceste schimburi, au luat ființă, din inițiativa oamenilor de știință, mari uniuni științifice internaționale, avînd a- filiate diferitele uniuni naționale din ramurile respective. Funcționează astfel Uniunea internațională de biochimie, cea de fizică pură și aplicată, de mecanică teoretică și aplicată etc. Acestea, prin publicațiile pe care le editează, prin congresele pe care le convoacă, înlesnesc realizarea unul fecund schimb de informare, de stimulare a creației științifice. Merită subliniat rolul Agenției internaționale pentru energia atomică de la Viena, care, prin burse de specializare și contracte de cercetare, oferite țărilor membre, aduce o contribuție însemnată la lărgirea a- plicațiilor pașnice ale acestei importante surse da ză căTriest, instituție științifică înaintată, la care, printre mari somități

hotărîri privind activitatea econo- mico-financiară a întreprinderii trebuie să fie rodul gîndirii si experienței colective. Aceasta va asigura ca măsurile să fie realiste, să aibă o temeinică fundamentare științifică, să pornească de la sarcinile actuale, tinînd seama totodată de necesitatea unei viziuni de largă perspectivă.Mi se pare semnificativ faptul că directorii unor mari întreprinderi din Banat au ajuns, pe baza propriei lor experiențe, la tatii unor colective dre de conducere cu care se sfătuiau căilor de soluționare a celor complexe probleme ale perfecționării procesului de producție. Dacă astfel au putut fi adoptate la Uzina constructoare de mașini Reșița, Uzina de vagoane Arad, întreprinderea regională de electricitate Banat decizii temeinic fundamentate, a căror aplicare a contribuit la creșterea eficienței activității economice a întreprinderilor, nu încape îndoială că prin crearea comitetelor de direcție se asigură condițiile ridicării pe o treaptă mai înaltă a activității de conducere colectivă în unitățile economice.

ducerii unipersonale frîna ridicarea nivelului activității economico-finan- ciare a întreprinderii, este limpede că menținerea lui s-ar dovedi nu numai anacronică, dar si extrem de dăunătoare în condițiile perfecționării conducerii și planificării economiei naționale. Nu mai e nevoie de demonstrat că sporirea atribuțiilor întreprinderilor în organizarea activității lor, creșterea autonomie) și răspunderii lor în gospodărirea fondurilor de care dispun pun ca o cerință esențială ridicarea nivelului de conducere al întreprinderilor, participarea nemijlocită la exercitarea ei a celor mai competente cadre din unitatea respectivă. în condițiile în care avem azi un mare număr de specialiști, de cadre cu înaltă pregătire, este limpede că numai „contopirea" cunoștințelor și experienței a- cestora poate chezășui abordarea multilaterală a problemelor, alegerea celei mai bune soluții.Tocmai de aceea, în lumina hotă- rîrilor Congresului al IX-lea al partidului, măsurile vizînd perfecționarea derilor au o deosebită în contextul . _______ __dinamizare a întregii activități "economice și sociale adoptat de Conferința Națională a P.C.R. Relevînd că principiul conducerii unipersonale nu mai corespunde stadiului actual de dezvoltare a economiei tării noastre, volumului și complexității sarcinilor unei întreprinderi, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în raportul prezentat Conferinței Naționale : „este necesar să se promoveze forme de conducere colective care să permită cuprinderea șl rezolvarea multiplelor probleme ale vieții economice. înlăturarea arbitrariului în luarea deciziilor, fructificarea experienței specialiștilor, a cadrelor valoroase din întreprinderi, a masei oamenilor muncii".

(Continuare tn pag. a III-a)
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Interviu realizat de 
Tudor OLARU

Cum se va înfăptui aplicarea prin
cipiului muncii colective prin 
rea comitetului de direcție la 
Iul întreprinderii? direc-

răspund la întrebarea:

r 
lî

reportaj
de Ion ARIEȘANU

p Undeva, In țară, și dincolo de țară, pleacă trenurile for- 00 mate din aceste vagoane noi.Vagoane tinere, robuste, ele- ?,j gante, cu mirosul lor ascuțit de vopsea. Dacă le vei privi de la marginea acestei cîmpii înzăpezite, cu puțină imaginație, le vei vedea zburînd peste cîmpiile liniștite, pește poduri gigantice și suple viaducte aeriene, traversînd chei adînci sau lăsîndu-și ecoul de fier în lungi tuneluri. De oriunde le vei privi, vei încerca sentimentul plecării în necunoscut și, mai ales, sentimentul primei călătorii. Fiindcă există pentru fiecare vagon în parte o primă călătorie care, de altfel, nu începe din gară, ci încă din această gigantică hală industrială. din această pădure metalică vuind de lovituri, incendiată de artificiile sudurilor, unde el primește certificat de naștere pentru a circula prin țară și dincolo de țară. O primă călătorie, care începe la U.V.A. — Uzina de vagoane din Arad.De-aici, din această uzină, care a împlinit recent venerabila vîrs-tă de 75 de ani — dar întinerită din temelii în anii noștri — pleacă, așadar, trenuri întregi, formate din vagoane noi, comode și strălucitoare de pasageri, garnituri de vagoane refrigerente (veritabile uzine pe roți I), de basculante greoaie ca niște uriași bondari, aceste curioase vagoane-gondolă. țărmuri acvatice lungile vagoane-platformăamintind venetiene.
LUIlglie VclKUcUie-pidLLUL Lllcl ----- [toate produse ale uzinei de pe p.

i T'znc' /ni î-n cnri r'il i o IMF n H r» în H;Mures, cu inscripția „Made in România" și care semnifică pentru noi un important capitol de creație industrială.Cine sînt cei care pregătesc „prima călătorie" ? Mă aflu în căutarea cîtorva oameni... Peste peisajul hibernal, fumul u- zinei depune infime particule negre, maculînd imaginea primei zăpezi. Tn extremitatea vestică a acestei enorme incinte uzinale găsesc. în fine, atelierul electric. Jeturi luminoase de suduri electrice, de o incandescentă aproape albastră, șuierul unor motoare electrice supuse la probe, lumini scoțînd în evidență întreaga forfotă a unui atelier la începutul zilei de muncă.După ce îl cunosc pe Gheor-

iii

(Continuare în pag. a III-a)

Prin crearea comitetelor de tie se asigură cadrul organizatoric necesar realizării efective a condn- oerli colective Ia nivelul întreprinderilor. O cerință esențială a acesteia constă în faptul că principalele

Cred că aplicarea acestor măsuri este menită să determine schimbări calitative în munca de partid din unitățile economice. Aș releva, în primul rînd, că în felul acesta se a- sigură condiții pentru creșterea rolului conducător al partidului, a forței sale de mobilizare și organizare în fiecare unitate de bază. Este vorba, după părerea mea, între altele, de faptul că în calitate de, ca să spun așa, „coautor" al deciziilor conducerii colective a întreprinderii, exercitarea dreptului de control al organizației de partid asupra activității tehnico-administrative cîștigă în operativitate, capătă un caracter mai concret, mai fundamentat. Participînd la ședințele comitetului de direcție, secretarul organizației de partid nu va mai avea nevoie să ceară informări din partea directorului asupra felului cum a fost soluționată o problemă sau alta. Pe de altă parte, mi se pare important că el nu se va limita să controleze activitatea conducerii tehnico-administrative, să dea

EMILIAN NUCESCU, președintele Tribu
nalului Suprem al Republicii Socialiste 
Romania, VASILE GRADIȘTEANU, adjunct 
al procurorului general al Republicii 
Socialiste România, ROMUL OPRE, se
cretar genera] al Ministerului Justiției, 
GHEORGHE PAȘA, președintele Tribuna
lului Capitalei, D. POPESCU, procuror șei 
al Procuraturii orașului București, NICO- 
LAE LAZĂRESCU, președintele Tribuna
lului popular al raionului „16 Februarie" 
din Capitală, proi. univ. ILIE STOENESCU,

O perfectă funcționare a aparatului justiției este una din garanțiile cele mai de preț ale sănătății morale a unei națiuni, suport esențial pentru formarea unei conștiințe civice înaintate, a spiritului cetățenesc dezvoltat.Socialismul a realizat o restructurare fundamentală a justiției. Inlăturînd inegalitatea economică, orîn- duirea noastră a înlăturat. Implicit, și posibilitatea ca balanța dreptății să poată fi influențată de sacul cu bani. Socialismul a făcut ca vechea prevedere „oamenii sînt egali în fata legii" să devină o realitate de fapt, o stare firească.Mediind între individ și individ. între individ și societate, justiția este organic legată de dinamica perfecționării sociale. Ca orice organism viu, în perpetuă mișcare — iar un asemenea organism este și ea — justiția este supusă procesului de perfecționare. Ea înlătură unele carențe, își adaptează mai bine actele la procesul vieții, își îmbunătățește metodele de lucru.Care sînt, la ora actuală, zonele în care activitatea în acest sector de seamă al societății noastre se poate îmbunătăți ? Ce perfecționări i se pot aduce ? Acestea 
au fost problemele pe cara

Secfia de acid azotic a Combinatului chimic din Tg. MureșFoto : Gh. Vințilă
In funcțiune la Vaslui

A intrat în funcțiune noua fabrică de mobilă de la Vaslui. Ea se anunță ca una dintre cele mai moderne întreprinderi din țară și sperăm că produsele sale vor ilustra acest lucru. Fabrica din Vaslui este echipată cu mașini și instalații capabile să realizeze o înaltă productivitate. Furniruirea se efectuează cu prese mono- etajate, lăcuirea se face ia o linie cu bandă tată și realizată in țară. In etapa finală, cînd schimburi, fabrica va ajunge la o producție garnituri de mobilă. continuă, proiec- se va lucra în 3 anuală de 30 000
i (Agerpres)

științei, raportul Astfel, prezentat Națlona- tovarășul
de energie. Sub egi- A.I.E.A. funcționea- și Institutul de fizi- teoretică de la

de aceea, necesar devină o regulă

(Continuare 
în pag. a IV-a)

IUIhotărîre, pînă dreaptă, sînt se el laDar. practic, orice sentință casată de către Tribunalul Suprem, fiind repararea u- nei nedreptăți, confirmă că această nedreptate s-a făptuit. Cum se poate înfăptui o nedreptate ?Emilian Nucescu : Unele erori care se mai comit în activitatea de judecată își au originea în modul defectuos în care se efectuează ancheta judiciară. Stabilirea situației de fapt — a adevărului deci — se face pe baza probelor. Toate

la urmă, ne- Căile de atac deschise celui ce socotește nedreptățit, putînd ajunge pînă Tribunalul Suprem.
cate, fie pentru că s-a făcut o greșită apreciere a lor se pronunță sentințe nete- meinice și nelegale. Așa, de pildă, o inculpată fusese condamnată pe nedrept la trei luni închisoare pentru delapidare și Ia închisoare pentru stanța de recurs că inculpata nu nici un fals, dar i-a menținut pedeapsa pentru delapidare. Tribunalul Suprem, Colegiul penal, a admis recursul în supraveghere și a achitat-o pe inculpată, stabilind că din probe (aceleași probe administrate și la instanțele anterioare — n.r.), rezultă nevinovăția salariatei respective. Este adevărat

trei luni fals. In- a stabilit comisese

le-au dezbătut participan- ții la o „masă rotundă" inițiată de redacția „Scînteii".
Este vinovat 
acest om?Redacția : Credem că nu greșim măm că sigur al decător sentințe mate de către instanțele de justiție superioare. Un judecător bun este acela ale cărui sentințe sînt considerate întemeiate de către oricine le-ar cerceta. Teoretic nu poate exista o

atunci cînd afir- indicatorul cel mai activității unui ju- este numărul de ale sale confir-

probele administrate într-o cauză (declarațiile martorilor, mărturisirea inculpatului sau a pîrîtului, declarațiile părții vătămate sau ale părții civile, expertizele, probele materiale, înscrisurile) sînt apreciate, cîntărite în mod liber de către instanță, care stabilește adevărul pe baza convingerii sale intime, după analizarea fiecărei probe în parte și după sinteza ansamblului lor.Toate acestea teoretic, pentru că practic ne întîl- nim uneori cu situații fie pentru că nu s-au în considerație toate bele administrate, fie tru că ele nu au fost verifl-

că pînă la urmă în justiție adevărul triumfă, dar iată că totuși un om nevinovat a fost trimis în judecată și condamnat pe nedrept. Prejudiciile de ordin materia)

sînt mari, iar cele de ordin moral incalculabile.Gh. Pașa : Dintre probele enumerate, cea mai frecventă în practica judiciară este proba cu martori. De buna sau reaua credință, de corectitudinea sau incorectitudinea celui chemat în calitate de martor ca să a- jute instanța judecătorească la stabilirea adevărului și distribuirea justiției depinde, de cele mai multe ori, justețea hotărîrii care urmează să fie pronunțată.Avem, din nefericire, destule cazuri cînd martorii se dovedesc a fi de rea credință, oameni cu fibra morală alterată, traficanți de adevăr sau, pur și simplu, oameni slabi de înger care acceptă să-și „ajute" o rudă sau o cunoștință plătind prețul odios al minciunii. După opinia mea, noi nu dovedim destulă fermitate în aplicarea măsurilor prevăzute de lege împotriva martorilor mincinoși, care, chiar prinși, nu suportă consecințele actului lor ilegal. Fraza „legea pedepsește pe martorul mincinos", în aceste cazuri, judecătorul o spune, judecătorul o aude.D. Popescu : Trebuie a- plicate sancțiuni exemplare acestor cetățeni, pedepse care ar avea un mare rol educativ. Aici și presa ar putea aduce o contribuție
George-Radu CHIROVICl

(Continuare 
in pag. a ll-a)

cind luat pro- pen-

NIPONE
Fără să dispună de resurse naturale — pămîntul accidentat al insulelor fiind sărac — japonezii (al căror număr a sporit rapid datorită credinței lor că prosperitatea înseamnă mulți copii) au început să exploateze la umbra „copacului severenței" calitățile cu care înzestrat poporul. Ei și-au tins sursele de alimente pînă colo de țărmul insulelor, pe fundul oceanului și al mărilor, selec- tînd din fauna și vegetația apelor tot ce este comestibil Ei au creat, într-o perioadă scurtă de timp, o industrie puternică, unele dintre ramurile ei cunoscînd înalt grad de dezvoltare.Domeniul în care Japonia nu va. avea în viitorul apropiat un concurent serios este industria navală Japonia produce mai mult de jumătate din navele lansate anual la apă in întreaga lume Oțelul japonez a invadat piața internațională, avînd cel mai redus preț de cost. Pentru a dezvolta aceste sectoare, precum și industria. în general, s-a lansat „politica porților deschise pentru tehnica și tehnologia cea mai avansată" Dl Hayashi Shintaro, doctor în economie și primul expert al Ministerului Industriei și Comerțului Exterior al Ja-

per- 
este 
ex- 

din-

SCRISOARE DIN TOKIO 
DE LA FLOREA ȚUIU

un

poniei (M.I.T.I.), îmi spunea într-o discuție că în aplicarea acestei politici s-a pornit de la ideea că „cele mai bune mașini înseamnă de fapt cea mai bună calitate și cel mai redus cost al producției" Dar, cu inteligența și iscusința de a adopta tot ce apare mai bun în lume, japonezii au făcut din ceea ce au descoperit alții un „accelerator al tehnicii nipone". A- ducînd în țară mașini și instalații noi, ei nu s-au mulțumit cu nivelul tehnic a- tins de ci le-au ționat. „Boom-ul tehnicii a apărut din necesitatea de cît mai mult. Creșterearitm mediu anual de 9,9 la a economiei japoneze în ] oada postbelică ar fi fost neconceput fără un comerț exterior foarte dezvoltat. Acest ritm, fără precedent în lumea capitalistă, a fost favorizat și de abundenta forței de muncă cu o înaltă calificare, precum și de acumularea accelerată muncitori în oricare din lumea japonez aparte crescîndă din beneficii. Pesta acești factori s-au suprapus măsu-

acestea, perfec- nipone" a vinde într-un sută peri- ; de

a capitalului. Plătind pe mai ieftin poate decît altă țară industrializată capitalistă, patronatul putut să investească o

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
Cu piciorul 
pe frînăCu ultimul viscol n-a fost de glumit. Circulația era problema zilei. Orice deplasare auto în aceste condiții (vînt, troiene, vizibilitate redusă) cerea conducătorilor auto o mie și una de pre- cauțiuni, impunea multă prudență. Și totuși... Seara, pe șoseaua Pi- tești-Slatina circula cu viteză excesivă autoturismul 2-B-6094, condus de Richard Baier. în comuna Mogoșești, în fața unei troiene de zăpadă a frînat brusc, intrînd pe partea stingă a șoselei. Aici s-a tamponat cu un autocamion care circula din sens invers. Ioana Petrache (comuna Făurești) luată ocazional în autoturism, a decedat. Șoferi, a- tenție I Pe o vreme ca asta, prudența e mama înțelepciunii.
Trio 
Ianuarie

Elena Bucevschi, în vîrstă de 
26 de ani, salariată la filiala din 
Suceava a Băncii Naționale, a năs
cut, la maternitatea din localitate, 
trei gemeni: doi băieți și o fată. 
Tînăra mamă mai are un băiat de 
4 ani. Atît noii născuți cît și mama 
sînt sănătoși. Tatăl gemenilor lu
crează la Uzina de impregnat tra
verse din Suceava.

„Semne bune anul are"^

— Uniformizarea arhitecturală • localităților — ne spune arh. Nicolae Porumbescu, director tehnic la D.S.A.P.C.-Suceava — nu este numai supărătoare pentru vizitatorii cara ar putea să le confunde între ele ; lipsa de personalitate a unui oraș se răsfrînge negativ în primul rînd a- supra colectivității care îl locuiește, îi sărăcește și îi face mai searbădă viața.în măsura în care afirmația de mai sus își dovedește valabilitatea — și realitatea o confirmă — este adevărată și reciproca ei, anume că specificul unei urbe are premise de manifestare cu atît mai mari, cu cît viata materială și spirituală a colectivității de oameni ce o alcătuiește e mai bogată, mai animată. Există un specific al Sucevei ? Dacă există, a- tunci care sînt determinantele sale ? Cum se explică 61 în activitatea de astăzi a arhitecților și constructorilor.— Vederea de ansamblu a orașului, așa cum apare ea venind fie dinspre București, fie dinspre Rădăuți ori Botoșani, are un caracter aparte, este de părere prof. Alexandru Vasllescu, prorector al Institutului pedagogic. Așezarea edificiilor în terase succesive deosebește Suceava de alte localități din tară. Dar, privite mai de aproape, cu excepția cîtorva, printre care aș vrea să menționez casa de cultură a sindicatelor și clădirea întreprinderii regionale de electricitate, construcțiile noi. blocurile de locuințe. nu diferă cu nimic de cele realizate în alte orașe.Iată. în puține cuvinte, o opinie — deși a unui nespecialist — care se remarcă prin enunțarea cîtorva date esențiale. Pentru înțelegerea mai temeinică a coordonatelor actuale ale specificului Sucevei este însă necesară o analiză aprofundată, pe care, cu sprijinul cîtorva personalități, ne vom strădui să o întreprindem.încercarea de a defini caracterul unui oraș cu o existentă seculară o- bligă la cercetare, pentru a desluși aportul pe care vestigiile istoriei îl au în conturarea personalității unei așezări. Cu toate întreruperile inerente oricărei evoluții, monumentele reprezintă cel mai trainic nod al continuității, suportul în jurul căruia se grupează, sintetic, elementele cele mai stabile ale unei comunități ur-
El H EH @1

bane. Așa se șl explică de ce Parlamentul, Kremlinul ori Catedrala San Marco au ajuns să simbolizeze Londra, Moscova, sau Veneția. Fără îndoială, monumentele istorice își au rostul lor în orașul contemporan. Ele îi îmbogățesc conținutul cu dimen-
de pînă acum a orașului, accentuarea elementelor valoroase ale reliefului a constituit o preocupare serioasă pentru proiectanți. în ultimul timp însă — ne spune ing. Alexandru Manoliu, secretar al consiliului tehnico-științific al sfatului popular

recte nu numai asupra imaginii finale, ci în primul rînd asupra laturii economice. O opinie asemănătoare a exprimat și ing. Teodor Lebădă, directorul D.S.A.P.C.-Suceava, lăsînd să se înțeleagă că noua concepție în sistematizarea ansambluri-

¥ECHI

în arhitectura Sucevei
siunea de neînlocuit a tradiției și, prin destinațiile pe care le primesc, își aduc adeseori contribuția nemijlocită la desfășurarea vieții sociale.Pornind de la o asemenea înțelegere a raportului dintre. spiritul modern și tradiție, putem cerceta în ce mod au fost preluate și potențate datele specifice ale acestei așezări. Printre cele mai importante se numără relieful caracteristic Sucevei; se poate spune că. în reconstrucția

regional — ldeea sistematizării verticale. cu utilizarea la maximum a reliefului terenului, a fost abandonată și au început construcțiile pe curba de nivel. Nu numai că rezultă o monotonie, dar s-au cheltuit cu mișcarea pămîntului (este vorba de săpături, transport și umpluturi pentru nivelarea terenului), numai în cartierele Ana Ipătescu II și Arini, aproximativ trei milioane lei !“. Iată deci că nesocotirea sau nefolosirea reliefului în compoziția urbană are urmări di-

lor de locuințe nu este străină de avizele — duse uneori pînă în cele mai mici detalii — ale C.S.C.A.S. Stîrnește, de asemenea, mirare lățimea modestă a unor străzi importante, cum ar fi noua arteră de cornișă ce face legătura între principalele căi rutiere de penetrație în oraș.Alături de cadrul geografic, orașul de pe apa Sucevei se caracterizează prin prezenta unui număr însemnat de monumente istorice. Pentru întreținerea, conservarea și res

taurarea lor s-au depus în ultimul deceniu eforturi considerabile. Deși cîteva — ruinele curții domnești, biserica zisă a Coconilor — mai sînt încă prea puțin luate în atenție, principalele monumente, printre care se numără vestigiile cetății de scaun, hanul domnesc, mănăstirea Sf. Ion Nou sau Zamca — au cunoscut îngrijirea binefăcătoare a specialistului. Ce se poate totuși reproșa, în unele cazuri, este că pe parcursul sistematizării aceste păstrătoare ale tradiției n-au fost întotdeauna corespunzător puse în valoare. Prof. Al. Vasilescu afirmă : „Deși se spune că s-a căutat, prin modul de amplasare a blocurilor, să se scoată în evidență monumentele istorice, părerea mea este că personalitatea unora se pierde, cadrul în care au fost concepute își alterează calitatea". Prin închegarea noului centru, de exemplu, deși s-a urmărit în mod evident crearea unei piețe deschise către ruinele cetății de scaun, subliniind legătura dintre trecut și actualitate, nu s-a reușit deplin decuparea din panoramă a imaginii urmărite, cetatea nezărindu-se decît dintr-o margine a pieței.Realitatea este că,, invadînd imaginea de ansamblu a orașului, masa amorfă a construcțiilor noi a anulat practic caracterul deosebit, particular al vechii urbe, fără însă a izbuti să contureze o personalitate nouă, de sine stătătoare. Farmecul — desuet poate — al tîrgului inundat de verdeață și ritmat de turle s-a pierdut fără a fi înlocuit cu altul măcar echivalent. Aceasta se dato- rește atît organizării destul de confuze a blocurilor (lipsite și ele de personalitate), cît și absenței unor monumente ale contemporaneității, e- dificii moderne reprezentative care să se substituie, la scara actuală a orașului, vechilor elemente dominante. Desigur, nu este vorba decît de o primă etapă, dar rezultatele ei nu se află încă la înălțimea tradiției.Pentru cei care au trăit în ultima vreme măcar cîteva zile Ia Suceava este însă limpede că sistematizarea orașului nu se mai poate limita astăzi la conservarea unor siluete sau spații tradiționale. Dimensiunile sale contemporane sînt incompatibile cu o asemenea orientare paseistă, ele s-au

revărsat vertiginos din matca istoriei. Cu atît mai mult orașul do mîine va fi o cetate a noului, o redută a arhitecturii și urbanismului modern. Mai poate să existe, în asemenea condiții, o punte, o continuitate ?— Este necesară chiar, ne răspunde arh. N. Porumbescu. Consider că tema în jurul căreia s-a desfășurat compoziția orașului medieval rămîne fundamentul de la care trebuie să plece orice viziune. Axul major, alcătuit de cetatea de scaun, curtea domnească de pe versantul opus, cartierul negustorilor și Zamca, a- ceastă desfășurare în trepte tot mai înalte a legăturilor vitale ale așezării de odinioară reprezintă sîmburele continuității pe care funcțiunile de azi trebuie să-l îmbrace în forme corespunzătoare. De altfel, noul centru s-a amplasat tocmai pe acest ax major, accentuîndu-1, iar viitoarele dotări reprezentative se pot grupa, în continuare, pe terasa superioară. Consolidarea legăturii dintre elementele acestui ax. prin deschiderea unor vederi directe, printr-o circulație intensă, degajată, rezervată pietonilor, este, după părerea mea, direcția în care trebuie să ne orientăm. Cumpănit între cetatea de scaun și Zamca, nucleul viitoarei Suceve va polariza întreaga viață a orașului, dominînd-o și însuflețind-o în același timp.O asemenea viziune oferă cheia depășirii etapei actuale. Retușările nu trebuie căutate într-un decorativism de fațadă, așa cum, cu cheltuieli considerabile s-a încercat pe alocuri. Soluția pleacă de la sistematizare ; conturarea unui viguros ansamblu central, de-a lungul axului major descris mai sus, constituirea unor grupări reprezentative în textura blocurilor de locuit și a unor artere majore de circulație care să ordoneze și să ierarhizeze succesiunea de spații, ar putea dinamiza actuala panoramă suceveană. Rețete general valabile nu putem oferi : adevărul stă în cercetarea atentă- și exigentă a valențelor confirmate de tradiție, în valorile incontestabile dar prea puțin explorate încă ale arhitecturii și urbanismului contemporan.
Arh. Gh. SĂSARMAN 
Nistor ȚUICU
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(Urmare din pag. I)

Cine le 
paște ?Duminică spre luni, la ora 0,25, operatorul-regulator de pe secția C.F.R. Ploiești—Predeal era a- nunțat că în apropiere de stația Buda (Ploiești) dormea pe linie 

o turmă de oi; cîteva zeci fuseseră călcate de mărfarul 3554. Imediat, operatorul a transmis acceleratului 303, care la ora 0,33 urma să sosească în stația Buda, să evite noi victime. Mecanicul împreună cu cantonierul au eliberat linia de oile lăsate în voia soartei. Acceleratul și-a continuat apoi drumul, cu o întîrziere de cîteva minute. Cele 300 de oi vii au fost cazate la ferma Buda a I.A.S. Movila Vulpii. Le-au hrănit oamenii, dar acum nu mai 
au cu ce (ferma este profilată pe creșterea păsărilor). S-a dat sfoară în țară, însă nimeni nu vine să-și 
ia oile. Unde e stăpînul lor ? Cine 
»-a rătăcit î oile sau ciobanul ?

i pentru unitatea

și liberă, 
prin dreptul și datoria noastră, pentru binele nos
tru și al celorlalte nații, căci ■voim iericirea noastră 
și avem o misie a împlini în omenire”.

(Mersul
NICOLAE BĂLCESCU 

revoluției în istoria românilor, 1850)

Poșta dă 
erată ?Cum vîră poșta zîzanie în familie 1 Profesorul Sabin Morariu din Arad (strada Gh. Coșbuc 44) 

a primit din Botoșani, de ia cuscră (soacra fiului său) următoarea telegramă : „Nu am primit banii. Trimite". Au început discuțiile. „Despre ce bani este vorba ? Sîn- teți datori și mie nu-mi spuneți?" Pentru lămurirea lucrurilor, prof. Sabin Morariu a avut inspirația să ceară Oficiului telegrafic din Arad repetarea telegramei. Iată textul retransmis:,, Vă dorim la toți mulți ani fericiți, sănătate și sărbători fericite". Un salariat neglijent de la telegraf a înlocuit textul telegramei cu un altul. Se distrează cumva pe seama încurcăturilor pe care le provoacă astfel ?
Luatî-le

9

vîslele
Materiale în valoare de peste 

500 000 lei de la șantierul de 
locuințe ale microraionului nr. 1 
Țiglina III (constructor TRC Ga
lați) s-au dus pe apa sîmbetei, 
mistuite de incendiu. Vinovatul nu 
este încă cunoscut: gestionarul, 
paznicii șantierului, pompierii care 
au sosit tîrziu la locul incendiu
lui ? Toți au cîte un alibi. Poate 
de aceea se și caută acum o solu
ție de compromis. S-a și conturat. 
Zice-se că instalația electrică din- 
tr-un șopron alăturat magaziei de 
materiale nu a fost bine executată. 
Cine a făcut însă instalația nu se 
știe. Observați mișcarea de șah I 
Se lopătează vîrtos pentru a se 
ieși din perimetrul răspunderii. 
Desigur, vinovății nu vor ajunge 
la mal. (Vezi titlul).

EpilogIn urmă cu o lună ne întrebam dacă desele defecțiuni ivite la mobila (respectiv studioul tip Victoria) cumpărată de cetățeanul M. Stancu din București (str. Mozart 3) sînt simple întâmplări. întreprinderea producătoare, „Arta Mobilei", analizînd acest caz, ne răspunde că „defecțiunile au fost complet reparate. Angajații întreprinderii noastre din vina cărora s-a ajuns la sesizarea din ziar, au fost sancționați. Pentru înlăturarea pe viitor a deficiențelor privind calitatea produselor noastre s-au luat următoarele măsuri..." în continuare sînt enumerate pe puncte (1,2,3,) măsurile luate. Acum putem dormi liniștiți ? E bun studioul ?
de :Rubrică redactată

Stefan Z1DARITA
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Avîndu-șî rădăcinile adînc împlîn- tate în istoria frămîntată a veacurilor trecute, mișcarea de emancipare și unitate națională a poporului nostru a cunoscut, de pe la mijlocul primei jumătăți a secolului al 19-lea, un puternic avînt, făurirea statului național unitar constituind o necesitate obiectivă în procesul de dezvoltare istorică a societății românești.Prin apariția lucrării Lupta românilor pentru unitatea națională 1834— 1849, de Cornelia Bodea — sub egida Institutului de istorie „Nicolae Iorga", în Editura Academiei, — această realitate istorică își află o și mai solidă demonstrare științifică. Necunoașterea unor mărturii istorice de valoare, ermetismul unora din cele cunoscute — fapt firesc dacă avem în vedere condițiile vitrege în care au acționat mulți dintre fruntașii luptei pentru unitatea națională — ca și o interpretare insuficient de pătrunzătoare a materialului existent au constituit tot atîtea cauze care au făcut ca tei lupte studiate cum în zime.Anunțată prin cîteva articole premergătoare, publicate în revistele de specialitate, cartea recent zintă rodul unei îndelungate munci de cercetare, în arhivele din țară și de la Viena, de investigare și prelucrare critică a numeroase izvoare noi, ca și a altora, cunoscute, dar slab sau deloc valorificate pînă în prezent. Subliniem acest fapt deoarece el formează suportul material pe care autoarea a reușit să reconstituie și să împletească firul conducător comun, de multe ori complicat și subteran, al luptei pentru unitatea națională purtat în toate provinciile românești. Temă majoră a istoriei politice a neamului nostru, lupta pentru constituirea într-un singur stat a tuturor teritoriilor locuite de români ne apare astfel reînnoită și substanțial îmbogățită.Investigarea îmbrățișează cuprinzător ansamblul acțiunilor inițiate de revoluționarii români și puse în slujba acestui măreț țel, începînd cu mișcarea bănățeană pentru „republica română unită", în 1834, sau cu planurile de unitate și independentă națională concentrate în jurul personalității colonelului Ion Cîmpineanu, în 1838, și mergînd ascendent, pe multiple căi — culturale și politice, tainice și fățișe, pînă la pregătirea și desfășurarea revoluției din 1848.Pornind de la faptul că esența socială și națională a revoluției de la 1848 în țările române a fost una singură, autoarea are meritul de a fi tratat-o într-o lucrare de amploarea celei de față în mod unitar, subli- niindu-i. în același timp, notele specifice — urmare directă a unor condiții sociale și politice particulare, a unor influente externeDin cuprinsul lucrărn și fără echivoc faptul că tru înfăptuirea României fost slujită cu egal avînt versante ale Carpaților. greutate al mișcării — subliniază autoarea — a alternat însă dintr-o provincie în alta sau din afara în interiorul granițelor etnice românești, după impulsul împrejurărilor interne din fiecare țară în parte.Numeroase fapte și date noi privind programele politice și ideologice ale mișcării naționale, metodele și mijloacele preconizate a fi puse în acțiune ies acum cu pregnanță la lumină. Dintre programele de luptă a- nalizate menționăm în mod special documentul de valoare excepțională reprezentînd discursul înflăcărat rostit de tribunul națiunii române —

un șir de să nu fie pînă a- profun- aspecte ale aces-
recenzae

apărută repre-

deosebite. reiese clar lupta pen- unitare a pe ambele Centrul de

Nicolae Bălcescu — cu prilejul adunării tineretului revoluționar la Paris, în noaptea revelionului anului 1847. Intitulat : „Privire asupra stării de față, asupra trecutului și viitorului patriei", discursul este caracterizat, pe bună dreptate de autoare, ca semnificînd „manifestul politic, catehismul revoluționar, arma ideologică a luptei pentru revendicarea drepturilor sociale și naționale ale întregului popor român".Cartea evidențiază legăturile stabilite prin contacte personale între fruntașii luptei unioniste din cele trei țări române, planurile comune elaborate de ei. în acest sens, rețin atenția îndeosebi vizitele lui N. Bălcescu în 1839 în Banat, în 1844 în Transilvania, șederea sa timp de trei luni de zile, în 1846, în Moldova tocmai în toiul răscoalelor țărănești, ca și prezența sa în cursul anilor 1848 și 1849 în Transilvania, vizitele Iui Mihail Kogălniceanu în 1839 și 1845 în Țara Românească, a lui Costăchiță Fili- pescu în Moldova. în ianuarie 1845, întrunirea conducătorilor revoluționari munteni și moldoveni la Mînjina, în mai, același an, alături de călătoriile sau prezentele îndelungate ale mili- tanților transilvăneni în „Țara" de peste Carpați.Se relevă, de asemenea, semnificația națională, caracterul militant al asociațiilor culturale sau „de lectură" create de patrioții revoluționari români la București, Iași, Oradea, Cluj, Paris, Pesta, Viena etc.Galeria revoluționarilor proeminent!, de mult intrați în analele istoriei noastre, ca N. Bălcescu, Avram Iancu, S. Bărnuțiu, Costache Negri, Alecu Russo. G. Barițiu, frații Golești, frații Hurmuzachi, Ai. Papiu Ilarian, I. Maiorescu, M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, C. A. Rosetti, I. Ghica, Ef. Murgu, Generalul Ma- gheru, Constantin Roman, Aron Pumnu, A. T. Laurian etc. este mult amplificată cu personalități și nume rămase pînă acum parțial sau prea puțin cunoscute. Astfel, ne este înfățișată vibrant activitatea pătrunsă de un înalt patriotism, desfășurată, sub semnul unității naționale a românilor, de transilvăneni ca Axente Sever, loan Ursu, Nicolae Popeea ; bănățeni ca Vasile Maniu, Șt. Ber- ceanu sau dr. P. Vasici-Ungureanu, bihoreanul Ștefan Neagoe. moldoveni ca Iordache Mălinescu. Varlaam Bărănescu, L. Rosetti și de atîți alți fii credincioși ai națiunii române.Nu se omite, de asemenea, a se sublinia contribuția unor personalități progresiste străine, prieteni ai cauzei românești cum au fost J. A. Vaillant, Felix Colson, J. M. Maillefer, H. Desprez, A. Czartoryski ș.a.Desigur că ducerea mai muncii minuțioase de investigare în perioada de după marile evenimente din 1848—49 va putea oferi istoriografiei noastre noi date și _ aspecte care să întregească și să adîncească stadiul atins cu atît de bune rezultate în această monografie.înscriindu-se printre realizările valoroase. de înaltă ținută științifică obținute în ultimii ani de istoricii din țara noastră, volumul de față se a- dresează, firește, în primul rînd, specialiștilor care găsesc în el idei și date prețioase, inedite. Scrisă cu pasiune de erudit dar și cu deosebit talent, într-o formă vie, antrenantă, cartea dr. Cornelia Bodea întruchipează. totodată, o autentică și convingătoare operă de educație patriotică.

însemnată, făcînd publice măsurile punitive pe care justiția le aplică.Redacția : Un judecător din regiunea Argeș a relatat unui colaborator al ziarului că în raionul respectiv există martori care sînt recrutați din piața din a- propierea tribunalului contra a două sticle de vin.Gh. Pașa : într-un dosar civil, reclamanta se judeca cu ginerele și cu fiica sa, precum și cu părinții ei, cerînd restituirea unor o- biecte pe care pîrîții le ridicaseră în lipsa reclamantei din apartamentul său. Pentru a contracara probele ce urmau să fie administrate în instanță, pîrîții au chemat martorii la domiciliul lor și au început să-i „instruiască". Dar... toată această „instruire" a fost înregistrată pe bandă de magnetofon de către reclamantă. Banda a fost supusă unei expertize dispusă în instanță, expertiză care a stabilit că vocile înregistrate erau într-adevăr ale pî- rîților și ale martorilor. Bineînțeles că s-a dat o sentință corespunzătoareN. Lăzărescu : E limpede că fără probe, pronunțarea unei hotărîri judecătorești este imposibilă. O hotărîre judecătorească nu poate fi considerată ca temeinică și legală decît după exploatarea tuturor probelor. In cauzele penale, de modul cum a decurs strîngerea probelor în faza de urmărire penală, de abilitatea și conștiinciozitatea anchetatorului depinde temeinicia hotărîrii judecătorului. La rîndul său, judecătorul are datoria să descopere adevărul prin ordonarea din oficiu a oricărei probe materiale. Sarcina instanțelor judecătorești a fost mult ușurată atunci cînd dosarele penale erau complete. cînd situația de fapt era exact stabilită, iar încadrarea în drept a faptelor corect reținută. Cu regret însă, trebuie amintit că, datorită superficialității ce se manifestă în munca unor anchetatori penali în strîngerea probelor, se a- junge la trimiterea în judecată a unor persoane nevinovate. Condamnarea u- nor nevinovați este cea mai gravă eroare judiciară ; ea lasă urme ce nu mai pot fi șterse din viața unui om. Cîtă importanță au probele ne-o dovedește cazul cetățenei M. V. care a fost

trimisă în judecată pentru faptul că „fiind însărcinată a consimțit la întreruperea cursului sarcinii, efectuată de către o persoană neidentificată, lucru care a dus la avortarea fătului în Spitalul Giulești în cursul acestui an". La baza învinuirii, organul de urmărire penală a avut în vedere doar constatările unui medic, care a pretins că a observat urme de violență pe colul uterin. în faza anchetei, femeia nu a recunoscut învinuirea, a- firmînd că ea nu si-a ascuns sarcina, că dorea să aibă un copil și că a pierdut fătul întrucît lucrează în mediu toxic. Cu ocazia judecării procesului, instanța judecătorească a ordonat și a primit rezultatele a două expertize : prima confirmă concluziile anchetatorului penal, a doua, expertiza Institutului de cercetări științifice medico-le- gale, consideră că expertiza inițială a pornit de la con-

Michelet, Woronicz,departe a

Gh. ZAMFIR

zuri care arată că soluțiile pe care le pronunță unele instanțe nu corespund gradului de pericol social al faptei și gradului de pericol social pe care îl prezintă făptuitorul pentru societate.Un exemplu privind o astfel de hotărîre îl constituie sentința penală cu nr. 500/1966 a Tribunalului popular Vatra Dornei, în care o gestionară, trimisă în judecată pentru că a delapidat suma de lei 3 700, a fost achitată, „vinovăția sa nefiind stabilită cu certitudine". Instanța respectivă nu putea să-și întemeieze soluția pe o astfel de motivare, rolul activ al judecătorului obligînd instanța ca, chiai- dacă exista o incertitudine cu privire la împrejurările de fapt, să stăruie pentru a stabili care este situația reală. în fapt însă, din dosar rezulta vinovăția neîndoielnică a celei trimise în judecată, din

Vasile Grădlșteanu : Consecințele unor soluții ne- juste aduc prejudicii deosebit de grave atît societății, intereselor statului, cît și intereselor cetățeanului. Soluțiile nedrepte au o influență negativă și asupra opiniei publice, în sensul că opinia publică — în fond, conștiința cetățenească — aprobă sau dezaprobă o anumită soluție iar dacă ea nu este conformă cu adevărul știrbește autoritatea justiției.Ilie Stoenescu : Pentru ca Instanțele să poată împărți dreptatea, este necesar ca în primul rînd să stabilească raporturile juridice reale dintre părțile în cauză. Această operație implică reconstituirea faptelor care stau la baza litigiului așa cum ele s-au petrecut în realitate. Stabilirea situației de fapt — a adevărului deci, de către instanța judecătorească se face de foarte multe ori
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F

statări inexacte și că s-au făcut afirmații total neștiințifice. Mai mult chiar, că există o totală confuzie între noțiunile de avort incipient și avort complet, avort provocat și avort spontan. Plecînd de Ia a- cest caz, putem trage concluzia că datorită superficialității, incapacității și lipsei de răspundere din partea unor oameni de specialitate, coroborate cu ușurința anchetatorului penal, se poate ajunge Ia condamnarea unui om nevinovat, cu tot cortegiul de negre consecințe ce urmează.Romul Opre : în activitatea instanțelor noastre judecătorești există și ca-

NOI CONSTRUCȚII 

TURISTICE
Noul complex hotelier „Bulevard" din Sibiu găzdu

iește primii săi pasageri. Prin construirea unei noi 
aripi și modernizarea vechii clădiri, complexul are 
acum 250 de locuri. Camerele sînt prevăzute cu 
instalații speciale de condiționare a aerului, mobilier 
elegant, aparate de radio și telefoane. Saloane, baruri, 
restaurant, braserie, săli pentru micul dejun, grădină 
de vară, salonul pentru corespondenți și conferințe 
de presă completează condițiile de confort ale hote
lului. Lucrările au fost executate de un colectiv al 
Trustului regional de construcții Brașov.

Un alt hotel, cu 140 de locuri, a fost dat recent 
In folosință la Poiana Brașov. Președintele Sfatului 
vopular al regiunii Brașov, tov. Ion Mărcuș, ne in
formează că în curînd se va construi un hotel mo
dern și pe Tîmpa. Legătura cu orașul se va face 
cu ajutorul unui teleferic. De asemenea, la „Clăbu- 
cet" și la „Trei Brazi" se află în consțrucție două 
hoteluri alpine, iar la Poiana Brașov două vile. 
La Dumbrava Sibiului se va construi un motel, se va 
extinde campingul, amenajîndu-se și un „Sat de 
vacanță" pentru elevi și studenți.

(Agerpres)

probe reieșind că aceasta, deși a predat o singură dată banii factorului poștal, a scăzut însă de două ori suma respectivă din gestiune. Aceasta a făcut ca în recurs sentința să fie casată, iar inculpata să fie condamnată la 1 an și 2 luni închisoare corecțională.într-un alt caz, cuprins în sentința penală cu nr. 393/1967 a Tribunalului popular Băilești, neexami- narea cu toată seriozitatea a dovezilor administrate în cauză a dus la condamnare, care ulterior a fost infirmată de instanța de casare. Inculpatul, contabil-șef la o unitate, a fost condamnat la 6 luni închisoare pentru complicitate la înșelăciune în dauna avutului obștesc, reținîndu-se, în mod ne- just, că ar fi confirmat în mod fictiv trei foi de parcurs pentru efectuarea unor transporturi. Apreciindu-se just probele de recurs, inculpatul a fost însă achitat, nerezultînd că ar fi fost complice la comiterea infracțiunii.Redacția : Cum vă explicați, în afara celor ce s-au discutat pînă acum, soluțiile injuste ? De ce a- nume ține apariția lor ?Romul Opre : După părerea mea, ele sînt determinate în primul rînd de anumiți factori subiectivi. Mai întîi, m-aș referi la lipsa de maturitate profesională a unor judecători care nu apreciază la justa lor valoare faptele, făptuitorul și consecințele infracțiunii respective.D. Popescu : Apare apoi, în alte cazuri, superficialitatea cu care este studiat dosarul cauzei respective. Uneori, judecătorul o- mite, din grabă, aspecte g- sențiale ale cauzei pe care o judecă. El „uită" că ace în fața sa un recidivist — ca să dau un exemplu — și pronunță o sentință ca și cum ar fi vorba de un cetățean care pentru prima oară a încălcat legile. Sau invers : nu ia în considerație o serie de împrejurări, de circumstanțe ușurătoare care sînt în favoarea inculpatului și aplică o pedeapsă necorespunzătoara.

pe baza unor probe indirecte.în alte cazuri, chiar dacă a fost în mod corect stabilită situația de fapt, se mai comit unele greșeli în interpretarea și aplicarea legii. Pentru evitarea unor astfel de situații, capătă o însemnătate tot mai mare perfecționarea pregătirii profesionale a judecătorilor. în afara faptului că exigentele profesiei îi obligă pe judecători să aibă un nivel cultural deosebit, ei trebuie în același timp să se pregătească în mod temeinic pentru fiecare ședință de judecată, să studieze amănunțit dosarele, să cerceteze în permanentă doctrina juridică și juris- prudența numai astfel puțind să asigure înfăptuirea justiției și să contribuie la întărirea legalității și ordinii de drept socialiste.Em. Nucescu : Se înțelege că pentru atingerea acestor înalte țeluri este necesar să fie create și condițiile o- biective pentru desfășurarea unei activități de calitate a instanțelor judecătorești, prin echilibrarea numărului de cauze judecate într-o ședință și degrevarea judecătorilor de unele sarcini care îi sustrag de Ia principala lor îndatorire, a- ceea de împărțitori ai dreptății.Redacția : Viața este mult, mult mai complicată decît paragrafele unui cod și tocmai aici apare caracterul uman al judecății. Altfel, ar putea să fie judecător și o mașină în programul căreia s-au înscris dispozițiile legale și căreia i se prezintă probele, ea ur- mînd să aplice mecanic o sentință.N. Lăzărescu : Aveți dreptate ! Cred că textele legii din temeiuri devin, în destule cazuri, fetișuri, că aspectul formal își spune, în destule cazuri, cuvîntul. Judecătorului de la „fond" i se întîmplă să vadă, să „simtă", dacă vreți, că dreptatea, în ciuda probelor, nu este de partea lui X.. ci de partea lui Y., dar cu toate acestea, nu dă soluția corespunzătoare. El știe că un avocat abil, bizuindu-se

pe aspectul formal — aspect care atîrnă greu 1 — îl va „răsturna" la instanța de apel. Uităm prea adesea că munca judecătorului are și un aspect creator.D. Popescu : Trebuie acordat un loc mai important personalității judecătorului, trebuie scoasă în relief figura jude- cătorului-creator, a judecătorului care știe să facă una din conștiința sa și textul legii. Trebuie analizate, cu mult mai mare grijă, în toate cauzele, valoarea probelor, în special a celor cu martori. Să se \ termine o dată cu procesele în care trei martori spun „albă" și trei „neagră", cu martorul care miercuri spune „albă" șl joi „neagră" ! L-am auzit în sala pașilor pierduți pe un cetățean spunîndu-i altuia : „Dacă ai martori buni, e-n regulă !“ Din ton și din clipirea ochilor er,a, limpede ca prin „buni" înțelegea „abili, mincinoși".Gheorghe Pașa : Vreau să semnalez și eu, înainte de a trece mai departe, unul din motivele pentru care judecătorul este uneori silit să fie superficial : aglomerarea instanțelor. Problema este vastă și rog conducerea Ministerului Justiției să mediteze asupra ei. De asemenea, socotesc că recentele modificări a- duse orarelor tribunalelor au nevoie de o urgentă și temeinică reconsiderare.Em. Nucescu : Unul din principiile înscrise în Constituție este : judecătorii sînt independenți, ei se supun numai legii. Acest principiu este menit să asigure condițiile pentru o- biectivitatea deplină și imparțialitatea judecății.Romul Opre : Nu se poate vorbi despre un „a- mestec" în activitatea judecătorilor. Nimeni nu spune „Să faci cutare lucru, să dai cutare sentință !“ ; dar un amestec indirect poate avea loc. Să mă explic : Omul comite o faptă penală. Iată-1 însă că vine cu o dovadă de la întreprinderea unde lucrează și în care se spune că el este indispensabil întreprinderii, că a adus economii unității socialiste etc. etc. ! Grav este că. deși întreprinderea a fost prejudiciată, totuși vine jurisconsultul în instanță și declară : „Noi (întreprinderea) nu ne constituim parte civilă !“. Șl atunci se pune întrebarea : Cum dumneata, director. contabil-șef, jurisconsult, împotriva actelor care arată categoric că a- cesta este un hoț și că a delapidat, vii și spui că nu există prejudiciu ? !Redacția : Care sînt consecințele practice ale acestui fel de intervenție în activitatea justiției ?N. Lăzărescu : Vreau să arăt, mai înainte de a răspunde, că avem de-aface și cu situații, în care se cere să se amîne executarea pedepsei tinuia care este condamnat definitiv, „întrucît are de predat gestiunea" !Bineînțeles, noi respingem astfel de cereri. Dar dacă le-am admite ! Sancțiunea, care trebuie să se aplice prompt, nu și-ar mai atinge efectul nici preventiv nici represiv ! Și oamenii ce-și spun? Am avut scrisori care sunau cam așa : „Tovarășe președinte, cum este admisibil ca X care a făcut fapta cutare... să fie nepedepsit ?".Redacția : Am atins în convorbirea noastră cîteva din problemele principiale importante ale justiției noastre. Ou o ocazie viitoare vă vom propune discutarea unui alt aspect al activității tribunalelor, și anume atmosfera ce domnește în ședințele de judecată.
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de muncă
Uzina de mecanică fină din Sinaia își realizează de multă vreme în mod exemplar, lună de lună, sarcinile de plan. In anul care a început — dezvoltînd această bună tradiție — colectivul uzinei pune în valoare noi rezerve interne prin perfecționarea continuă, pe baze științifice, a producției, în cadrul căreia folosirea ra

țională a timpului de lucru ocupă un loc principal. Despre experiența acumulată în acest domeniu și modul în care s-a „demarat" în 1968 ne vorbește tov. Mihail Simionescu, inginerul șef al uzinei.— Mai întîi, o precizare. Aplicarea 
hotărîrii de partid și de stat în do
meniul întăririi disciplinei în muncă 
și respectării programului de lucru a permis ca în ultimele trei luni ale anului trecut coeficientul de folosire a timpului de lucru să se ridice la 97,2 la sută. Nivelul se datorește reducerii pierderilor de timp determinate de întreruperi la mașini (defecțiuni mecanice și electrice), învoiri și absențe nemotivate, întîrzieri la lucru. Durata e- fectivă a zilei lucrate se situează în medie, în prezent, la 7,78 ore, în condițiile în care valoarea producției exe
cutate într-o oră — fapt demn de reținut în mod deosebit — s-a mărit în 
ultimii 10 ani de circa 2,4 ori.

— Ce măsuri concrete se 
vor aplica — în cadrul studii
lor întreprinse — pentru re
cuperarea pierderilor în tim
pul orelor și programului de 
lucru ?

— Am întreprins studii de obser
vare instantanee a modului de utili
zare a timpului productiv. Din ana- 
a- ,.a rezultatelor au fost scoase în evidență rezerve de circa 8 la sută. în esență, observările s-au conceput în așa fel încît să permită formarea unei imagini clare asupra consumului de 
timp pe elemente componente. Prin acest sistem, observările instantanee au cuprins — în cazul nostru — uti
lizarea timpului de lucru în secțiile 
auxiliare, folosirea rațională a ucenici
lor și a muncitorilor de bază la ma
șini. Calculele se referă la : timp operativ, de pregătire și încheiere, de deservire tehnică și organizatorică, pentru odihnă și necesități firești, timp de întreruperi condiționate de tehnologie și de organizarea muncii, precum și cele dependente de executant. Pe baza măsurilor luate, s-a acționat pentru a închide robinetele pe unde se mai scurge timpul productiv. Mai întîi, s-au asigurat condiții cît 
mai bune de muncă. Astfel, s-au în

zestrat locurile de producție cu utilaje tehnologice necesare unei deserviri ușoare și rapide. S-au echipat a- poi locurile de muncă cu S.D.V.-uri perfecționate, eficace și productive, printre care menționez întinsa gamă a 
aparatelor pneumatice și electronice 
de control. în sfîrșit, au fost asigurate condițiile generale ale mediului de muncă în limite optime.— Distribuirea judicioasă a utilajelor în cadrul liniilor de fabricație este un mijloc de 

prim ordin pentru prevenirea 
întîrzierilor, „încrucișărilor" 
în fabricație, a timpilor lungi 
de transport de la o operație 
la alta.— Specificul fabricației uzinei și caracterul ei de serie au permis spe

cializarea strictă a liniilor și adopta
rea unor forme superioare de organi-

tribuna 
experienței 
înaintate

zare. Astfel, liniile pieselor de precizie au fost organizate în flux tehnologic. Pe acestea, circulația pieselor urmează riguros direcția și continuitatea procesului tehnologic. Unele sînt alcătuite pe principiul cumulării reperelor înrudite ca formă sau natură a materialului (piese de aluminiu, piese turnate de precizie, corpuri și capace), iar altele grupează mașini de același tip (linia de strunguri automate). în toate cazurile, dimensionarea și organizarea liniilor de fabricație au avut 
în vedere asigurarea unei corelații cît 
mai riguroase între circuitul redus 
al pieselor și încărcarea cît mai com
pletă a utilajelor. Două studii recent elaborate tratează la un nivel complex reorganizarea a două etaje ale principalei noastre secții de producție — secția I. La începutul acestui an ideile și concluziile celor două studii vor începe să fie materializate în practică.

— O sursă care mai provoa
că pierderi din timpul de lu
cru în industria constructoare 
de mașini este existența stran
gulărilor în procesul de pro
ducție. Sînt ele depistate la 
timp și înlăturate operativ ?

— Noi nu prea avem locuri strangulate. Dar dacă se ivesc se procedează la o analiză complexă, prezentată sub forma unui studiu consiliului tehnic al uzinei. Un exemplu îl constituie reorganizarea liniei de pompe 
de alimentare. Inițierea acestei acțiuni își găsea originea în strangularea constantă la secția de strunguri automate — linia de continuări. Studiul amănunțit elaborat în acest sens de grupa de organizare științifică a producției și a muncii a ajuns la concluzia că soluția cea mai indicată constă în transferarea la secția I a unei familii de repere (reperele componente ale ansamblului pompă de a- limentaie) și constituirea unei linii separate pentru acestea. Pe lîngă eliminarea strangulării existente în secția de automate, noua măsură a per
mis reducerea circulației pieselor și 
semifabricatelor între secții și o mai 
bună utilizare a capacității mașinilor.Interes prezintă și modul de deservire simultană a mai multor utilaje. Nu întotdeauna este rentabilă o asemenea deservire, ca în cazul mașinilor speciale de rectificat interior pulverizatoare. Deservirea a două mașini de către un muncitor determină o pierdere de aproximativ 20 la sută din capacitatea mașinilor, din cauza duratei scurte a operației. Cît privește pierderile de timp sub formă de întreruperi și stagnări, valoarea lor variază între 1—3 la sută din timpul de lucru al unui sector. Ele vor fi reduse mult prin extinderea depozitării pieselor pe cărucioare etajate mobile și perfecționarea organizării în flux a liniilor de fabricație, prin reglementarea și mecanizarea transportului între secțiile productive, în prezent, se realizează un studiu 
referitor Ia organizarea judicioasă a 
transporturilor în uzină.

— In ce mod se asigură a- 
sistența tehnică, în special 'în 
schimbul III ?

Uzina de pompe București. Un ultim control pe bancul de probăFoto : M. Cioc

— Am considerat că cu cît schim
burile sînt mai omogene, cu atît re
zultatele în producție vor fi mai bune, în acest sens, 8 ingineri din secții a- sigură asistența tehnică necesară în toate schimburile. Cei 55 de maiștri ai uzinei, prin rotație, dau asistență tehnică în schimburi. în plus s-a creat un colectiv de 25 de șefi de servicii, secții și ingineri principali, bine pregătiți profesional, care asigură, tot prin rotație, asistența tehnică în schimbul II, urmărind și preluarea schimbului. Membrii acestui colectiv au program de lucru, în ziua cînd sînt de serviciu, între orele 11—23. Din colectivul de conducere al uzinei o persoană este de serviciu zilnic pentru rezolvarea problemelor deosebite, care depășesc competențele obișnuite. Remarc că respectarea strictă a orei de 
începere și de terminare a programu
lui de lucru este un fapt împlinit. Criteriile noi de acordare a premiilor (în cadrul experimentărilor) au constituit și constituie stimulente puternice pentru utilizarea cît mai completă a fondului de timp de către toți salariații noștri. Dintr-o sumă de aproape 300 000 de lei au fost recent premiați peste 1 000 de oameni — aceia care au contribuit cel mai mult la creșterea 
productivității muncii și reducerea pre
țului de cost — prin efortul propriu. Ceilalți muncitori, maiștri, tehnicieni se străduiesc acum ca și ei să se numere în etapa viitoare printre fruntașii în activitatea economică și financiară. r

□ n □
Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii*

Institutul de Cercetări Economice al Academiei a inițiat o colecție denumită sugestiv „Bibliotheca oeconomica". Pînă a- cum, în cadrul acestei colecții au apărut 4 volume. Este vorba mai întîi de lucrarea „Eficiența economică a investițiilor" cu-

prinzînd capitole despre indicatorii valorici ai eficienței economice a investițiilor și utilizarea lor în analiza economică, investiția specifică — cu privire la determinarea și utilizarea ei cu a- jutorul balanței legăturilor între ramuri, semnificația economică a factorului timp etc.Al doilea volum se referă la „Elasticitatea cererii populației*1 și poartă semnătura lui M. C. Demetrescu. Cartea dezbate unele probleme privind măsurarea nevoilor populației de mărfuri și servicii, studierea dependenței consumului populației fată de venituri șl de prețuri, determinarea cererii cu ajutorul coeficienților de elasticitate. Un alt volum privește „Metodele statistice de cercetare a corelațiilor în economie"; în cele 7 capitole ale sale, sînt înfățișate diverse aspecte legate de metoda corelației dintre fenomenele economice, punînd accentul pe productivitatea muncii, pe funcțiile de producție.Volumul IV este dedicat „Eficienței economice a comerțului exterior" — problemelor teoretice și metodologice, care reflectă lucrările colocviului din 27 a- prilie 1967. La alcătuirea acestor lucrări, apărute în Editura Academiei, au contribuit cercetători și specialiști ai vieții noastre economice.

PRIMA
CĂLĂTORIE

(Urmare din pag. I)
*ghe David, am sentimentul că trebuie să mai fi intrat cîndva într-un atelier asemănător. Caut în amintire și fără mult e- fort descopăr asociații între acest om și tatăl meu, între atelierul de aici și locul unde muncea el.Simt că existența lui Gheorghe David stă sub semnul unei înalte . răspunderi și dăruiri față de meserie. David Gheorghe este electrician și bobinator, fiindcă complexitatea motoarelor electrice l-a fermecat de la începuturile meseriei. De atunci s-a stabilit legătura de-o viață dintre om și uneltele sale. Am mai întîlnit, apoi, la uzina de vagoane, ne- numărați asemenea meseriași, muncitori, tehnicieni, ingineri de înaltă clasă și compa- rînd, adesea, mi-am format convingerea că ceea ce lipsește neori omului mai năr, încă neformat deplin, este tocmaiceastă întrepătrundere totală cu meseria, osmoza om-meserie.Atrăgătoare și parcă pe măsura acestui om plin de un tineresc avînt este cea de-a doua pasiune a sa, căreia îi dedică ceasurile de răgaz: lansarea porumbeilor călători. îi verifică, ani de zile, înainte de a le da drumul la distanțe de sute de kilometri.

Trenuri și porumbei... Le împrumută deopotrivă ceva căldura mîinilor sufletului său. din și a
a

marea lor ,se cos" locul de ni-
u- tî- pe a-

★Secția „finisaj" uzinei este, de fapt, și inima ei. Piesele venite de la „pregătire" se asamblează — și în fața mea se încheagă viitoarele vagd'âhe, Trimise apoi la vopsit, la probe, la rodaj. în mulțimea muncitorilor de aici, sentimentul convingător al unei activități comune este mai acut decît în altă secție. Jeturile albastre ale aparatelor de sudură au luat aproape total locul păcănituri- lor pașnicelor pistoale de nituit. Vagoanele, înmajoritate, cu sudură, în bulbilor lăsați turi.în urmă cu ani, cunoscusem aici un inginer, tovarășul Pontoș. îl regăsesc acum inginer-șef. In schimb, am dat tot aici de noul inginer- șef adjunct, Alexandru Căpățînă. Fost lăcătuș ceferist în 1952, absolvă Facultatea de mecanică din Timișoara, în ’57. Zece ani de inginerie, sărbătoriți de curînd. Văd îmbinate în profilul lui elanul muncitorului, trecut prin școala vieții de atelier, cu minuția și iscusința inginerului. Mă reține îndeosebi respon

patru

sabilitatea lui matură, gravă, față de bunul mers al secției. Nu este omul soluțiilor cu orice preț u- șoare.Dacă îl întrebi care au fost cele mai fericite momente ale vieții sale el îți răspunde simplu : „Cînd am intrat la facultate... am visat mult să învăț ! Apoi... ziua cînd am realizat un mare număr de vagoane, în decembrie anul trecut. Acele vagoane au însemnat nopți albe, petrecute aici, în secție, respectarea unui cuvînt de onoare. în ajunul Anului Nou, al revelionului, ultimul vagon pornea în prima sa călătorie...".Cu mulți, cu foarte mulți asemenea oameni, Uzina de vagoane din Arad a înscris an de an o traiectorie ascendentă. Cîțiva dintre „parametrii" anului ’67 o demonstrează: economii la prețul de cost — circa 8 milioane, beneficii peste plan — 23 milioane, inovații aplicate — în jur de 200. Semne ale unor energii omenești în plină desfășurare. încît ori de cîte ori privesc vagoanele nou-nouțe purtînd marca uzinei arădene am în față imaginea acestor oameni energici, care le-au trimis în marea călătorie pe magistralele de oțel.„Cale liberă" în 1968 1

Fabrica „Refractara" 
își confirmă numele 
și nașul (Ministerul 
Industriei Metalur
gice) o oblăduieșteDe doi ani șl jumătate, la Alba Iu- lia a intrat în funcțiune cea mal mare fabrică de materiale refractare din țară. Ce arată, pe scurt, bilanțul acestei perioade ? După un start economic nemulțumitor, se părea că „Refractara" a ajuns anul trecut pe linia de plutire. Pledează în favoarea acestui aparent reviriment faptul că în 1967 producția globală și marfă planificate au fost Îndeplinite cu 10 zile înainte de termen, iar sporul productivității muncii s-a ridicat la aproape 6 la sută.Cum se prezintă restul indicatorilor, cei care se referă la economicitatea producției ? „Aici — ne spunea ing. Ion Banu. șeful serviciului ® planificare, treburile se schimbă. Cheltuielile la 1 006 Iei producție- marfă au fost mai mari decît cele planificate cu 54 lei. La beneficii am rămas datori cu 6 756 000 lei. Volumul prețului de cost s-a depășit și el cu 5 086 000 lei, datorită risipei la materialele directe, rebuturilor, cheltuielilor exagerate la energia electrică și combustibil". Cu alte cuvinte, procentele în plus la producție și productivitatea muncii nu au avut un corespondent economic, fiind negate de slaba activitate financiară.Este dăunătoare și surprinzătoare această discrepanță între cantitate șl economicitate, repetată sistematic în bilanțurile lunare negative — și ele sînt pînă acum în număr de 31. La fel se poate califica și poziția conducerii fabricii „Refractara", care, împrumutînd probabil din calitățile materialelor pe care le produce, a devenit... refractară la cerințele economiei moderne. De altfel, în analizele întocmite de Comitetul regional Hunedoara al P.C.R. nu s-au spus nici o dată cuvinte de laudă la a- dresa întreprinderii. Dimpotrivă, tov. Victor Bertalan, directorul fabricii, s-a obișnuit să fie citat în fruntea listei cu întreprinderile care frînează îmbunătățirea rezultatelor activității economice a regiunii.Acum cîtva timp, conducerea fabricii și-a propus ca în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii să asigure pînă la finele a- nului trecut un beneficiu suplimentar de 819 000 lei, urmînd ca în 1968 investițiile făcute de stat să se regăsească într-un volum mult mai mare de beneficii. Inițiativa este lăudabilă. O observație se impune, totuși. Beneficiul de mai sus a rezultat „pe hîrtie", în urma a 15 studii de rentabilizare la care s-a mai adăugat încă unul, „de sinteză". Ce a urmat apoi se cunoaște — pierderi de aproape 7 milioane lei. Punînd fată în față aceste fapte, se nasc în mod firesc întrebările : studiile au fost într-adevăr realiste și științifice, sau simple dosare frumos alcătuite, dar lipsite de valoare 7 Dacă măsurile de ordin tehnic, organizatoric și economic înșiruite în dosare, cu termene și responsabilități precise au eficiență, de ce nu au fost aplicate ?— Cauzele sînt numeroase — ne relata recent ing. Ștefan Cornea, din secția economică a comitetului regional de partid. în primul rînd, e vorba de lipsuri proprii colectivului fabricii, conducerii ci, care neglijează disciplina tehnologică și a muncii și chiar disciplina economico-financiară. De pildă, este inadmisibil ca o astfel de întreprindere, modern utilată, automatizată în bună parte, să realizeze un procent de rebuturi — 6 la sută — mai mare decît la cea mai rudimentară fabrică de refractare din țară. Numai din această cauză, la Alba Iulia beneficiul a fost diminuat cu aproape 2 milioane lei. Alti vino- vați — de mare calibru — sînt proiectantul, IPROMET din București, furnizorii utilajelor, care lu- crînd după scripte și imaginație, ne- glijînd practic modul de funcționare

(Urmare din pag. I)indicații generale sau să critice neajunsurile constatate, ci va participa nemijlocit la munca de conducere, purtînd astfel o răspundere efectivă pentru rezultatele acesteia.
Formele organizatorice au, desigur, 

importanța lor, hotăritor este însă fe
lul cum sînt folosite, calitatea, nive
lul activității propriu-zise. In ce di
recție ar trebui să acționeze organi
zațiile de partid pentru ca pretutin
deni comitetul de direcție să-și ma
nifeste de la început superioritatea 
asupra sistemului conducerii uniper
sonale ?După părerea mea, principalul sprijin pe care organizațiile de partid sînt chemate să-1 acorde comitetelor de direcție — cînd acestea vor fi create — constă în a le ajuta să deprindă modalitățile practice de aplicare eficientă a principiului conducerii colective. Experiența bogată acumulată de organizațiile de partid în acest domeniu trebuie fructificată prin îndrumarea comitetelor de direcție în vederea însușirii „din mers" a cerințelor muncii colective, prevenind apariția unor manifestări de formalism în stilul de muncă al comitetelor de direcție.Nu se va schimba în fapt nimic și nu vom obține nici un avantaj, dacă directorul va continua să decidă de unul singur. în concepția partidului nostru, comitetul de direcție este un organ de conducere colectivă, nu de confir

mare și ratificare a hotărîrilor directorului. O calitate superioară a deciziilor se va realiza nu prin simpla ridicare a mîinii de către membrii comitetului de direcție, ci prin elaborarea hotărîrilor pe baza sintetizării experienței și înțelepciunii colective. Bineînțeles, aceasta impune antrenarea tuturor membrilor comitetului de direcție la activitatea a- cestuia, stabilindu-se răspunderi concrete pentru fiecare dintre ei.

în valoare experiența tuturor, cînd se vor confrunta mai multe puncte de vedere, cînd din analizarea cîtor- va variante, fiecare cu avantajele specifice, va fi adoptată varianta optimă.Pentru aceasta este nevoie, în primul rînd. ca fiecare membru al comitetului de direcție să fie pătruns de sentimentul răspunderii față de sarcinile care-i incumbă, să înțeleagă că nu are o funcție onorifică, reprezentativă, ci că este membru cu de

și de stilul de muncă pe care-l va 
adopta. Ce ar trebui făcut pentru a 
evita, pe de o parte, unilateralitatea 
preocupărilor, iar, pe de altă parte, 
supraîncărcarea care ar duce la o 
funcționare greoaie ?Totul depinde aci de discernămîn- tul cu care comitetul de direcție — și în această privință îndrumarea organizației de partid este deosebit de importantă — se va feri să se

La Conferința Națională s-a subliniat că organele de conducero colectivă au un caracter deliberativ, de lucru, nu reprezentativ, formal, fiind chemate să ia hotărîri cu valabilitate legală în toate problemele e- sențiale ale activității economice.De aci decurge rolul organizației de partid de a milita pentru încetă- țenirea unui climat propice dezbaterii efective a problemelor, a unui spirit democratic care să asigure dreptul fiecăruia de a-și susține părerea chiar dacă e în divergentă cu a altora. Numai atunci comitetul de direcție va acționa realmente ca un organ de conducere colectivă, cînd în cadrul ședințelor sale va fi pusă

OUCERU COLECTIVE
pline drepturi șl îndatoriri al unui organ de lucru, răspunderea sa personală fiind angajată față de întreaga activitate a comitetului de direcție, a fiecăreia din deciziile acestuia, în al doilea rînd, este necesar ca în cadrul comitetului de direcție să fie relevate toate laturile și implicațiile problemelor luate în discuție, inclusiv aspectele negative. Calitatea deciziilor adoptate va depinde de felul în care ele vor fi rezultatul unui asemenea schimb de idei, sintetizînd experiența, înțelepciunea colectivă a membrilor comitetului de direcție.

Rezultatele activității comitetului 
de direcție vor depinde fără îndoială

aglomereze nu numai cu probleme de însemnătate minoră, dar și cu altele a căror rezolvare revine în mod firesc diferitelor verigi din structura organizatorică a întreprinderii. în același timp, este important ca în soluționarea diferitelor probleme, comitetul de direcție să nu se ghideze exclusiv fie de considerente de ordin tehnic-organizatoric, fie de cele de ordin economic. Trebuie avută permanent în vedere strînsa lor interdependență și condiționare reciprocă.
în concepția partidului nostru crea

rea unui organ de conducere colecti
vă a întreprinderii se îmbină cu mă
surile vizînd stimularea inițiativei

creatoare a masei muncitorilor și 
tehnicienilor, a participării lor active 
la conducerea activității întreprinde
rilor. Cum vedeți în această pri
vință rolul adunării generale a sala- 
riaților ?Prin atribuțiile ce-i sînt acordate adunarea generală a salariaților creează cadrul propice unui stadiu mai înalt de participare a oamenilor muncii la organizarea și conducerea producției, la controlul activității economice, Ia dezbaterea și rezolvarea problemelor legate de bunul mers al acesteia. Astfel ea va constitui un factor important al dezvoltării democrației socialiste, al perfecționării relațiilor socialiste de producție. Așa cum s-a arătat în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu la Conferința Națională, comitetele de direcție vor trebui să prezinte în aceste adunări dări de seamă asupra activității conducerii și a rezultatelor muncii, a măsurilor luate pentru sporirea continuă a eficienței economice a unității respective. asupra bilanțului general, a situației beneficiilor si a modului de repartizare a lor. a recompensării suplimentare a oamenilor muncii pentru eforturile depuse în întreprindere.Datoria organizațiilor de partid este de a acționa atît direct, cît și prin intermediul sindicatelor, spre a asigura eficiența maximă a lucrărilor adunărilor generale ale sala- riaților. controlînd ca materialele prezentate în fata acestora să nu se limiteze la simple înșiruiri de cifre și fante, ci să ofere o bază temeinică de discuții, prin analizarea aprofun-

dată a laturilor pozitive, cît și a deficientelor activității întreprinderii, solicitînd aportul experienței masei salariaților la rezolvarea celor mai importante probleme actuale.
Ce concluzii s-ar putea desprinde 

în această privință din experiența 
pozitivă, ca și din deficiențele sem
nalate în activitatea consfătuirilor de 
producție ?Acolo unde rolul șl funcțiile lor au fost înțelese așa cum trebuie, ca o pîrghie a progresului în economie, o manifestare a rolului activ al maselor muncitoare în conducerea întreprinderilor, ele au adus o contribuție pozitivă în activitatea unităților economice. Autoritatea, influența consfătuirilor de producție au fost însă în multe locuri diminuate de manifestări de formalism în pregătirea și desfășurarea acestora. Sindicatele s-au mulțumit deseori să înregistreze propunerile făcute în cadrul consfătuirilor, fără a se îngriji de aplicarea lor, neglijînd să informeze pe muncitori cît s-a realizat din propunerile lor.Cred că organizațiile de partid și sindicale trebuie să vegheze ca a- dunărilor generale ale . salariaților să li se imprime un caracter de lucru, și nu bilanțier sau festivist. Prin dezbaterea în cadrul acestora a principalelor aspecte ale activității economice. prin aplicarea propunerilor valoroase ale salariaților, prin atenția acordată observațiilor și criticilor, se va stimula spiritul de răspundere al fiecărui om al muncii pentru întreaga activitate a unității unde lucrează.

a unei fabrici moderne de materiala refractare, au conceput greșit o seamă de utilaje cheie. în fine, vinovată de eșecul economic al „Refractarei" este însăși conducerea Ministerului Industriei Metalurgice. A- ceasta a tărăgănat, din diverse motive, soluționarea problemelor majore ale întreprinderii.Am vizitat fabrica în punctele cheie, în momentul intrării ei în funcțiune. Acum, a doua oară nu am mai recunoscut-o. Se vede de departe că a îmbătrînit înainte de vreme. Imense cantități de praf s-au așternut peste tot. Tablourile de comandă automate stau inerte, fără să mai ofere vreun serviciu. Ing. Mircea Lișcu ne spunea ; „Automatizarea fabricii a murit de mult, pentru că ea nici nu corespundea condițiilor de producție specifice. Din această cauză, numărul locurilor de muncă a trebuit sporit și ocupate cu oameni necalificațl, care n-au răspunderea cuvenită pentru soarta producției. Cuptorul rotativ nr. 2 abia lucrează cu 50 la sută din indicele de utilizare proiectat, iar presele fabricate Ia uzinele „23 August" din București nici nu funcționează decît cu 40 la sută din capacitatea proiectată. La aceasta sa mai adaugă pierderile exagerate da alumină calcinată, datorită sistemului de dozare necorespunzător, dereglarea fluxului tehnologic și folosirea incompletă a timpului de lucru".Dar, în balanța negativă a activității economice a întreprinderii din Alba Iulia o contribuție serioasă o aduc și furnizorii de materii prime. Ing. Bujor Boșca, șeful serviciului producție, ne-a relatat în acest sens: „Uzina de alumină din Oradea, ca principal furnizor, ne trimite alumină puțină și neritmic, nesocotind contractele, din care cauză fabrica este pusă în situația de a schimba mereu rețetele de fabricație. Al doilea furnizor, Exploatarea minieră Suncuiuș, aparținînd Trustului minier Cluj, ne livrează o foarte mars cantitate de argilă necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului de alumină și oxizi de fier. De aici rezultă procentul mare de rebuturi".Cu ce a contribuit forul tutelar din ministerul de resort ? Conducerea Ministerului Industriei Metalurgice, Direcția generală a produselor refractare și alte organe au fost la Alba Iulia de nenumărate ori în anul care a trecut (în luna noiembrie, de pildă, a fost aici un colectiv de specialiști condus de secretarul general al ministerului și de directorul general al Direcției generale a materialelor refractare). S-au întocmit o mie și unul de planuri de măsuri și totuși treaba nu merge bine. „Cum o să meargă, se întreabă tov. Gheorghe Tătaru, secretar al Comitetului raional Alba al P.C.R., dacă organele centrale competente provoacă ele însele, în mod curent, încurcături. La ora actuală, fabrica nu are director adjunct, contabil-șef, inginer-sef, energetic-șef, mecanic- șef si șef de producție stabili. Ce să mai spunem atunci de alte cadre ? Muncitorii de bază trec prin fabrică ca și cum ar fi simpli pasageri pe un peron de gară în așteptarea... trenului următor. Noi am preconizat multe măsuri pentru stabilitatea specialiștilor. dar fără un ajutor hotă- rît al ministerului nu se poate face mai nimic".De mai multă vreme, ministerul tărăgănează remedierea defecțiunilor de proiectare și construcție a agregatelor de bază, fără de care nu este posibilă creșterea producției și reducerea procentului de pierderi și rebuturi. Totodată, Direcția generală a materialelor refractare privește cu nepăsare cererile fabricii de a primi de la uzinele siderurgice deșeuri de cărămizi pentru a Ie reintroduce în procesul de fabricație. Soluționarea operativă a acestei probleme prezintă, incontestabil, avantaje economice. Astfel, după un calcul sumar, rezultă că o tonă de deșeuri de cărămizi este cu anroape 100 lei mai ieftină decît argila, oferind în plus posibilitatea obținerii unor cărămizi de înaltă calitate. De ce atunci forul tutelar nu rezolvă problema care ar influența extrem de favorabil rentabilizarea fabricii ?Acum, Ia început de nou an, o serie de probleme importante ale fabricii rămîn, în continuare, nesolu- ționate. Principalele măsuri — ridicarea indicelui de utilizare a cuptorului rotativ nr. 2 la nivelul rezervelor si al cerințelor, intrarea efectivă în producție a 4 prese de fabricație indigenă, reducerea pierderilor de alumină, lichidarea stocurilor su- pranormative — se află tot în stadiul de proiect.Atunci cînd statul a investit la Alba Iulia sume importante pentru construirea fabricii s-a avut în vedere obținerea unei înalte eficiente economice. Oare conducerea fabricii. a direcției generale tutelare și a Ministerului Industriei Metalurgice consideră că acest imperativ nu este aplicabil fabricii „Refractara" ? Recentele sarcini trasate de Conferința Națională a P.C.R., obiectivele planului de stat pe 1968 impun pentru acest an valorificarea sunerioară și intensivă a tuturor resurselor disponibile în scopul ridicării fiecărei întreprinderi In. un înalt grad de eficiență economică. Fabrica de la Alba Iulia, conducerea și colectivul său trebuie să se înscrie cu toate forțele în acest efort general, să acționeze cu maximă hotăvîre si operativitate în scopul rentabilizării producției.
Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii*
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»©fif wwîifea Biea
a lectorului modern

In poezia realului citito
rul se regăsea pe el însuși, 
universul său si aspirațiile 
sale cele mai nobile, în 
expresia poetică. In mo
mentul în care poetul mo
dern, de la Poe și Baude
laire, a început să-și 
elaboreze un univers pro
priu cu ajutorul fante
ziei creatoare (definită de 
autorul „Florilor răului'’ 
drept „capacitatea de a 
produce irealul”), armonia 
dintre poet și lectorii săi a 
fost tulburată. Cititorul 
obișnuit este adeseori șo
cat, intrigat și revoltat de 
poezia modernă. Rolul de 
a forma, pe măsura creării 
poeziei moderne, un pu
blic cititor receptiv re
vine, indiscutabil, criti
cii literare. Personal, ne 
amintim cu emoție per
spectiva pe care ne-a 
deschis-o asupra înțelegerii 
poeziei noi, în anii adoles
cenței, volumul „Pagini de 
critică literară" de Vladi
mir Streinu, în care am gă
sit, pentru prima dată, 
descifrarea — acesta e ter
menul propriu — poeziei 
„Dioptrie" de Ion Barbu: înalt în orga prismei cîn- tăresc / Un saturat •emn, poros infoliu...

Dar hermetismul lui Ion Barbu este expresia cifrată 
a unei restituiri destul de 
fidele a obiectului real. 
O dată ajuns în posesia cidrului, cititorul poate opera 
singur asupra unui text 
barbian încă necunoscut de 
el, cu șansa de a-l pătrunde 
pe deplin. Căci versul lui 
Barbu e încă un vers lo
gic, decupînd un univers 
de obiecte reale, dar ope- 
rînd — la nivelul expresiei, 
prin tehnica aparte a ima
ginii și metaforei, uneori 
prin elipse gramaticale și 
cuvinte insolite — o înci- 
frare a sensului; dar sen
sul există, și — mai mult — 
e univoc. Poezia modernă 
vădește însă adeseori ten
dința de a eluda univocita- 
tea semantică, speculînd 
virtuțile ambiguității ver
bale, cultivînd în mod voit 
echivocul, reactivînd zo
nele marginale — de magie 
sau de sugestie muzicală — 
ale cuvîntului: de aici, o 
obscuritate genuină, acea 
impresie derutantă că poe
zia se rostește nu pentru a spune, ci pentru a ascunde ceva. Desprinde
rea de datele concrete ale 
realului, prin indicarea 
doar a liniilor și mișcărilor 
ce le posedă niște obiecte 
vizate, uneori, prin titlu, 
alteori abia bănuite, pre
cum și anumite procedee 
sintactice — iată metoda 
prin care poetul modern 
tinde să atingă un prag de 
abstractizare a expresiei 
poetice.

Riscurile unei asemenea 
poezii sînt însă uriașe. Mai 
întîi, datorită caracterului 
ei de joc pur verbal, ea 
alunecă uneori, firesc, spre 
propria sa parodie : anga
jat pe drumul desprinderii 
de orice realitate, poetul se 
poate detașa treptat de sin
gurul suport al actului său 
— propria sa seriozitate — 
tentat de libertatea absolută 
de a manevra cuvintele 
după bunul său plac, fas
cinat de abisurile care i se 
deschid printre tîlcuri. In 
al doilea rînd, o asemenea 
poezie antrenează o vseu- 
doproductie lirică extrem 
de abundentă, si ex
trem de ușor de con
fecționat prin tehnica unui 
mimetism rudimentar. La 
noi, contrafăcătorii acestui 
gen de poezie nu întrec, 
desigur, ca număr, pe cei ce imită poezia lui Alec- 
sandri, Vlahuță sau Coș- 
buc ; dar imitatorii clasici
lor se autodivulgă imediat 
ca impostori, deoarece cad 
cu candoare în cea mai 
ieftină capcană poetică: 
aceea a locului comun; în 
timp ce imitatorii, să zicem, 
ai lui Nichita Stănescu sau 
Cezar Baltag secretă ver
suri aparent profunde și 
originale, care dau falsa 
impresie a noutății, stîrnind 
complexele cititorului nea
vertizat și făcînd ravagii

Ștefan Aug. DOINAȘ

printre snobii intelectuali. 
Am impresia că o revăr
sare de gîndire confuză sau 
pur și simplu de vid de 
gîndire, este evidentă, ade
seori, cu versurile ei albe 
sau libere, în paginile re
vistelor, propunînd atenției 
noastre niște deliruri lirice, cu pretenții de adîncime

ta

(Urmare din pag. I)
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de operetă : 
• 19,30. 

„I. L. Cara- 
: Eurldice —

trăindu-l cu since- 
adevăr artistic, vi- 
emofia spontană a 
fără a-l lipsi de 
de fină ironie și

„OMOR SCUZABIL?!"

11,30 ; 14 î 18,30 |

despre ce anume înseamnă 
aceste noțiuni: văduvit de 
ele, orizontul său e lipsit 
de deschiderea necesară 
unui om modem.

Același lucru ar trebui să 
se petreacă — după păre
rea noastră — și în cultura poetică. Experiențele poe
tice din ultima sută de ani.

puncte de vedere
filozofică sau existențiale, 
făcînd necesară intervenția 
sigură, discriminatoare în
tre talent și imitație calpă, 
a criticii literare.

Acelor poeți pentru care 
direcția liricii moderne 
la care ne-am referit 
este tot una cu viața lor 
spirituală, adică acelora 
pentru care această poezie 
e un fel de a fi și un crez 
de nezdruncinat, le datorăm 
atenția noastră, chiar dacă 
ne îndoim de rezultatele 
la care vor ajunge. In a- 
celași timp, însă, ne sim
țim datori să avertizăm 
împotriva unei mode poetice care s-ar putea cons
titui, din ce în ce mai evi
dent, din imitarea servilă 
a unor asemenea formule și maniere, producînd — 
în proporție de masă — 
prozeliți și epigoni. _

Să examinăm și celălalt 
termen implicat în socio
logia faptului poetic, adică 
reacția și datoria cititorului 
față de o atare poezie. După 
cum spuneam, în fața poe
ziei moderne marele pu
blic e șocat, derutat, ade
seori revoltat. Temeiul a- 
cestei atitudini trebuie cău
tat — așa cum am arătat
— în contorsionarea arti
ficială a multor producții 
lirice ce-și zic moderne, dar 
uneori si în educația cultu
rală, estetică — deci, și poetică — a cititorului mediu, 
educație formată, în primul 
rînd, pe băncile școlii. A- 
ceastă educație e de tip 
clasic, și socotim că nu este 
nevoie să insistăm aici asu
pra necesității unei educa
ții culturale clasice : dacă 
n-ar fi decît împrejurarea 
că ea transmite, în felul 
în care e practicată, res
pectul marilor valori ale 
culturii universale, că 
ascute simțul istoric al re- 
cepționării datului estetic, 
că-i face pe tineri să se 
înfrupte din memoria poe
tică a umanității — și încă 
ar fi o justificare suficientă. 
Dar, pe deasupra, ea con
tribuie la viața spirituală 
în general, invitînd con
știința socială să-și dea 
seama că se scaldă necon
tenit într-o vastă conștiință 
culturală și că roadele cul
turii milenare pot să stea 
cu mândrie alături de cele 
mai prodigioase cuceriri 
ale științei și tehnicii con
temporane. O admitem, 
deci, și o admirăm în nu
mele umanismului, 
dul cel mai nobil 
vității spirituale.

Dar umanismul 
nu poate face abstracție — 
și nici nu face de altfel — 
de cele mai noi teorii ela
borate în cadrul unor dis
cipline de specialitate, de 
la geometriile non-eucli- 
diene și teoria relativității, 
pînă la recentele postulate 
în legătură cu structura 
materiei. Instrucția și edu
cația științifică în școli 
și-a încorporat, ca bunuri 
inalienabile, matematicile 
superioare, fizica nucleară, 
biologia modernă și vastul 
domeniu al ciberneticii. Un 
elev de liceu și un student
— indiferent de facultatea 
pe care o absolvă — nu e 
un autentic intelectual dacă 
nu are măcar idee (ca să 
folosim o expresie de rînd)

stindar- 
al acti-

•modern

devenite azi fapte ale isto
riei literare, cred că nu mai 
pot fi ignorate de sistemul 
de învățămînt: ele trebuie 
predate în școli, pentru ca 
tinerii să fie în cunoștință de cauză în ceea ce pri
vește stadiul actual al fe
nomenului poetic. Abia 
într-o asemenea situație, 
cred că ne-am putea aștep
ta ca cel de-al doilea termen 
sociologic al faptului poe
tic, adică publicul larg, să 
aibă o reacție avizată și 
eficientă asupra creatori
lor de valori poetice. Căci, 
atîta timp cît poetul mo
dern are impresia că 
cititorul mediu nu se află 
la același nivel de pregă
tire intelectuală, culturali și gust estetic — el, poe
tul, ajunge să se refugieze

într-o zonă de orgolioasă 
superioritate, practicînd in
diferența față de aria 
ecoului său poetic, mulțu- 
mindu-se cu aprecierea 
unui număr restrîns de ci
titori. Admițînd însă dificultatea reală a poeziei 
moderne, marele public 
este chemat să încerce să-i 
răspundă cu instrumente de 
receptare apropiate. In a- 
ceeași măsură în care poe
tul — departe de a se izola 
în turnul de fildeș — tre
buie să mențină o legătură 
vie cu cei mulți, cărora, de 
fapt, li se adresează. Dacă 
este adevărat că poetul 
trebuie să scrie pentru hra
na spirituală a maselor, 
nivelul receptivității cultu
rale a maselor trebuie să 
evolueze neîncetat.

Intr-o cultură socialistă, 
ca a noastră, setea de va
lori artistice a marelui 
public e un fapt de netă
găduit. Unei atari mișcări 
culturale în extensie tre
buie să-i corespundă o edu
cație și o instrucție estetică 
intensivă, inclusiv o apro
fundare cît mai deplină a 
fenomenului poetic mo
dem. Această aprofundare 
cred că poate să înceapă 
încă din anii de învăță
mînt, pentru a se desăvîrși 
ulterior cu ajutorul criticii 
literare la zi. Accesul citi
torului la anumite valori 
poetice este un act spiri
tual, intim, de opțiune: 
să-l punem, așadar, pe ci
titor în situația de a pu
tea într-adevăr să aleagă. 
Numai în felul acesta poe
zia — și arta, în general 
— poate deveni pentru toți 
o bucurie a spiritului.

• Opera română :
19.30.
0 Teatrul de stat de op< 
Secretul Iul Marco Polo —
0 Teatrul Național 
giale" (sala Comedia)
19.30, (sala Studio) : Martin Bor
mann — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Capul 
de rățol — 20.
0 Teatrul „Luda Sturdza 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Candida — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților 
— 19,30, (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" i 
Vinovați fără vină — 19,30.

Ît Teatrul evreiesc de stat : Zece 
rați am fost — 20.

0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Ulciorul sfărîmat ; 
Cîntăreața cheală — 20.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Așa se 
joacă pe la noi — 20.
0 Circul de stat : Selecțlunl de 
iarnă — 19,30.

t
18,00 — La ordinea zilei. Orga- 

nizarea științifică a producției și 
a muncii. 18,30 — Studioul pio
nierilor. 19,00 Mult e dulce și fru
moasă... Emisiune de limbă ro
mână. 19,30 — Telejurnalul de
seară. 19,50 — Buletinul meteo
rologic. — Publicitate. 20,00 —
Film serial : „Ivanhoe". 20,26 — 
întrebări la care s-a răspuns, în
trebări la care nu s-a răspuns 
încă... Emisiune de știință. 21,00 
— Teleglob. Emisiune de călătorii 
geografice — Finlanda. 21,20 — 
Dicționar de personaje. Litera „Z“. 
21,50 — Cîntă Brigitte Bardot. 
22,20 — De la Giotto la Brâncuși. 
Prezintă Dan Hăulică. 22,40 —
Telejurnalul de noapte.

Fireste, o condiție foarte Importantă este stabilirea judicioasă a componenței delegațiilor, astfel incit acestea să cuprindă oameni de strictă specialitate care să fie în măsură să participe cu toată competența Ia referate și comunicări, Ia discutarea lor, la depistarea de teme de interes pentru economie, de noi direcții de dezvoltare in domeniul respectiv.în acest fel, participarea la asemenea reuniuni va prezenta un interes real pentru dezvoltarea științei și nu unul pur turistic.în ultimul timp a apărut și în domeniul congreselor internaționale un aspect nou. Trezind tot mai mult interes în cercurile de specialitate, a- semenea reuniuni întrunesc un număr impresionant de participants uneori chiar de cîteva mii de oameni — cum a fost cazul congresului cancerului de la Tokio, de pildă. în asemenea condiții, pentru delegații țării noastre, participarea Ia ședințele tuturor secțiilor și urmărirea tuturor comunicărilor devine practic imposibilă. Se impune ca imensul material informativ care îl oferă un asemenea congres științific să fie fructificat ulterior. în colocvii și simpozioane consacrate unor teme de deosebită actualitate. Acestea, cu participarea mai restrînsă. de cel mult duieSe plan mondial tendința de cui congresele cu asemenea și simpozioane, avînd ca unele probleme mai puțin te, dar prezentînd anumite perspective. Organizarea unor astfel de manifestări în tară s-a dovedit foarte utilă, deoarece a oferit si cercetăto-

rilor tineri prilejul unui contact direct cu specialiști renumiti din străinătate. Astfel, la recentul colocviu asupra semiconductorilor amorfi, organizat sub egida Academiei, au sosit în tară 40 de specialiști străini care au relatat despre interesante cercetări teoretice si aplicații industriale în domeniul respectiv. în a- ceastă ramură lucrurile sînt abia Ia început, dar schimbul de experiență și verificarea concepțiilor vor stimula desigur cercetările ce se efectuează în tară.

cîteva sute de persoane. îngă- un mai eficient contact direct, conturează, de altfel, Si pe a înlo- colocvii subiect lămuri-

• Un bărbat șl o femele : PATRIA — 9 ;
19 ; 21,30.
• Escroc fără voie : REPUBLICA — 9,30 ;
19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
FEROVIAR - 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,30 ;
- 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

«Lordul din Alexanderplatz : LUCEAFĂRUL (completare 
epubllea Ia 20 de ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

e Război și pace (seria I) : CAPITOL — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 | 
17,30 ; 20,30.
• Regina zăpezii : UNIREA (completare Vacanța lui Bonl- 
faciu) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Billy mincinosul : CENTRAL (completare Scoarțe din 
Rodope) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ; 19 ; 21
« Marile speranțe : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
• Dosarul XII : SALA PALATULUI (seria de bilete 219» 
— orele 17,30 și seria 2199 — orele 20,30), FESTIVAL (com
pletare Orizont științific nr. 10/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, GRIVIȚA (completare Republica la 20 de ani) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
o Corlgența domnului profesor : VICTORIA (completare 
Despre fumat) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf ; GIULEȘTI (completare Labo
ratorul vieții) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, POPULAR ■ • ■
Orașul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus — ambele serii : LUMINA — 9,15 ;
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
e O sută unu dalmațlenl : DOINA (completare 
canța mare) — 12 ; 14 ......................... .............
I.aLLa ț, vsrcuța/ -- i> j XX,JL9 ', 1O,OV IO , 1O,1U -,
• Cerul șl Iadul : UNION (completare Gigantul înaripat) — 
15,30 ; 20,30. Desene animate : UNION — 18.
C Republica la 20 de ani — Prin satul românesc — File din 
istoria sportului românesc — Orizont științific nr. 11/1967 — 
Viața începe la 40 de ani t TIMPURI NOI — 0—21 In conti
nuare.
• Loana : DACIA (completare Orizont științific nr. 9/1967) 
— 9—21 în continuare, RAHOVA (completare O fabulă mo
dernă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« O fată fericită : BUZEȘTI — 15 ; 17 ; 19 ; 21, MOȘILOR — 
15 ; 17 ; 19 ; 21.
O Un taxi pentru Tobruk ! DRUMUL SĂRII (completare 
Efemere) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cînd tu nu ești : TOMIS (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 21, AURORA (comple
tare Mihail Kogălniceanu) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
FLAMURA (completare Orizont științific nr. 10/1967) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic i FLACARA (com
pletare Scuzați, atracții) — 15,30 ; 18 ; 20,30, MUNCA ' 
pletare Legenda) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
a Treizeci de ani de veselie : VITAN — 15,30 ; 18 ;
• Cea mal lungă noapte : MIORIȚA (completare Românii șl 
marele octombrie) — 9,30 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.
• Romanță pentru trompetă : ARTA (completar» Dacă • 
Iubesc) — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Cerul începe la etajul HI : COLENTINA (completară 
Douăzeci de ani de comerț) — 16 ; 18 ; 20, COSMOS (com
pletare Opt minute de vis) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Jocuri neschimbate : MELODIA (completare Orașul fără 
străzi) A, 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
e Martin soldat : VOLGA (completare Orizont științific nr. 
9/1967) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, LIRA (com
pletare Micii înotători) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Profesorul distrat : FLOREASCA (completare Dacă aș fi 
știut) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Marele restaurant : PROGRESUL (completare Ceramica 
de Oboga) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Inserat pe o copertă de 
cendiului în amurg, titlul 
parafa aplicată pe certificatele de deces 
ale miilor de țărani ce au pierit în pri
măvara lui 1907 pentru „vina" de a fi 
cerut pămîntul pe care-l udau cu su
doarea frunții, ca și în alte momente 
de reprimare a luptelor revoluționare. 
Romanul își deapănă firul într-o epocă 
extrem de frământată din istoria noastră : 
sfîrșiiul primului război mondial, pacea 
înrobitoare de la Buftea, ocupația ger
mană, manifestațiile 
Capitală culminînd cu 
strația tipografilor din

Romanul debutează
Un om, în hainele zdrențuite de mizeria 
detențiunii, se întoarce din prizonierat. 
Lumea satului îl credea de mult mort. 
Sosit acasă, Niculae Godovană schimbă 
primele cuvinte cu 
o santinelă germană. 
Era în perioada de 
după pacea de la 
Buftea și germanii își 
instalaseră posturile
lor de jaf în toate satele. Godovană ia 
parte la împotrivirea sătenilor față de 
dările tot mai greu de împlinit. Un epi
sod violent duce la uciderea a doi soldați 
germani. încercarea de represiune a unui 
detașament de ocupație este anihilată 
de riposta armată a țăranilor. Războiul, 
prin plecarea moșierilor, a oferit pălma
șilor primul an în care și-au adus acasă 
integral bruma de recoltă. Printre oameni 
circulă zvonuri despre o iminentă îm
proprietărire. In această atmosferă, Go
dovană este iarăși mobilizat. Peregri
narea prin București îi dă posibilitatea 
să urmărească și să participe la eveni
mentele vremii. Vede o lume săracă, 
înfometată, demonstrații muncitorești, 
starea de asediu și parada regală. Ajuns 
într-un 
dovană 
țiunii: 
deci a 
credea,
ționare. Gestul său de aderență la re
voluție, ", . • - •tea a zeci de muncitori, femei, copii și 
chiar a prietenilor săi.

Firul principal al narațiunii este am
plificat de altele, paralele, aducînd în 
scenă chipuri aparținînd unor pături 
diferite : țărani, soldați și ofițeri, aren
dași, moșieri și gospodine, oameni politici 
și intelectuali, muncitori. Romanul, con
ceput în trei părți, mută treptat acțiunea

muncitorești din 
greva și demon- 

13 decembrie 1918. 
în mediul rural.

■

In curînd vom putea viziona și celelalte două sprii (a IlI-a și a IV-a) ale 
filmului lui Serghei Bondarciuk, dis
tins cu Marele Premiu „ex aequo" la cel de-al IV-lea Festival Internațional 
al Filmului de la Moscova. Pentru 
realizarea acestei epopei cinematogra
fice în patru serii, după romanul lui 
Lev Tolstoi, s-a folosit o distribuție 
de actori de prestigiu printre care 
Liudmila Savelieva (Natașa), Serghei

Bondarciuk (Pierre Bezuhov), Viaces- 
lav Tihonov (Andrei Bolkonski), Vik
tor Stanițîn (contele Rostov), Kira 
Ivanova Golovko (contesa Rostova), 
Oleg Tabakov (Nikolai Rostov) și alții. 
Continuînd să înainteze în universul 
romanului lui Tolstoi, Serghei Bon- 
darciuk ne înfățișează de astă dată 
luptele de la Borodino și reîntîlnirea 
lui Pierre Bezuhov cu Natașa Rostova.

de dăruire totală, fără re
zerve, ci și o surprinzătoare 
luciditate în analiza proprii
lor sentimente, puterea de 
disimulare față de părinți ți 
hotărîrea sacrificiului con
știent, actrifa a creat un 
personaj de o feminitate cu
ceritoare, 
ritafe și 
brînd cu 
acestuia, 
resursele 
reflexivitate.

Alături de ea, Ion Cara- 
mitru a fost un Romeo foarte 
tînăr și avîntaf, care a rostit 
cu patos nobil versurile în al 
ripate ale eroului, fără totuț’ 
a marca toate momentele e- 
senfiale ale evoluției perso
najului.

Resurse noi de virtuozitate 
demonstrează Gh. Cozorici 
în rolul lui Mercufio, poetul 
fantast ți filozoful spadasin, 
care-și lansează jerbele de 
concetti cu o dărnicie inepui
zabilă pînă în clipa morții, 
cînd rostește adevărul reve
lator : „Da, neamurile voas
tre au făcut din mine ospăț 
de viermi". Tot în grupul ti
nerilor, Constantin Diplan a 
fost cu totul incolor în rolul 
lui Benvolio, povestind pla
cid duelul în care și-au găsit 
moartea Tybalt și Mercufio, 
iar Liviu Crăciun a fost la fel 
de insignifiant în rolul lui 
Paris, contribuind la scăde
rea intensității dramatice a 
spectacolului în partea a 
doua — îndeosebi pe scena 
cavoului. In schimb Damian 
Crîșmaru a dat relief și cu
loare rolului lui Tybalt.

Intr-un rol de factură cu 
totul nouă pentru ea, Eugenia 
Popovici își pune din nou în 
valoare calitățile de mare 
actriță, compunînd cu grijă ți 
știinfă profesională un tip da 
Doică șugubeață și tandră în 
același timp, plină de dra
goste pentru Julieta, dar 
meschină și conformistă, 
șireată și mărginită, comică 
și lirică.

La rîndul său, Mariefa De- 
culescu a compus cu sobrie
tate și prestanfă rolul 
doamnei Capulet, subliniind 
discret în relația mamă-fiică 
ignoranta totală a celei dinții 
față de frămîntările fetei. Din 
păcate, N. Brancomir a evitat 
caracterizarea pînă la capăt 
a lui Capulet, mulțumindu- 
se să-i dea acestuia demni
tate și tinută, lipsindu-l de 
atributele de violentă și se
veritate ale tatălui-despot ți 
senior feudal, cu care îl în
zestrase dramaturgul. Intimi
dat poate de rolul neobișnuit 
pentru dînsul, C. Bărbulescu 
a fost corect în rolul părin
telui Lorenzo, pe care pro
babil cu timpul îl va putea 
îmbogăți cu mai multă căldu
ră umană și, mai ales, cu în
clinația spre filozofare 
care Shakespeare i-a 
buit-o.

l-a revenit lui Matei Alexan
dru sarcina de a purta el 
singur atributele unei întregi 
categorii de personaje 
specific shakespeariene, lu
mea servitorilor, în care 
hazul se împletește din nai
vitate și șiretenie. Actorul a 
izbutit, dovedind o rară ex
presivitate a mimicii.

Spectacolul Teatrului Na
țional aduce o contribuție 
meritorie la dezbaterea des- 

„Shakespeare, contem- 
E bine 
care a-

Tomuri întregi s-au scris 
și se vor mai scrie despre 
opera aceluia pe care Emi- 
nescu îl numise „geniala 
aquilă a nordului*. Pentru că, 
asemenea tuturor geniilor 
creatoare, Shakespeare a- 
parfine omenirii întregi de 
oricînd și de pretutindeni, 
dar fiecare epocă și-l însu
șește de fiecare dată din nou, 
în spiritul ei propriu.

Dintre multele interpretări 
posibile, Vlad Mugur a op
tat în spectacolul său pentru 
tema tinereții, a tinereții care 
moare
eroare 
lor din 
talifăti 
doială, 
suficiente pentru o aseme
nea înțelegere. Acum vreo 
sută cincizeci de ani poetul 
englez Coleridge spunea că 
în Romeo și Julieta „totul 
este tinerețe și primăvară", 
explicînd astfel ceea ce pare

Al. Philippide, rosfife 
clarifafe și cu respect fată 
valoarea cuvîntului, ceea 
trebuie să 
se întîmplă 
noastră.

Aici însă
pericol. Căci, atent 
musefea plastică a 
și la sonoritatea 
regizorul neglijează uneori 
sensul adine al acestora, 
rămînînd la un frumos „în 
sine', de suprafafă. Așa se 
face, de pildă, că moartea 
lui Mercufio, a cărui 
se prelungește mult printr-o 
savantă demonstrație de a- 
rabescuri coregrafice, nu iz
butește să emoționeze altfel 
decît ca un moment de 
tuozitate actoricească, 
timp ce în dramă e un mo
ment cutremurător, care 
clănșează apoi tot lanțul de 
nenorociri, după cum spune 
chiar Romeo : „Restriștea 

- r- --- -<-. • zilei de azi plutește asupra /
de neexplicat, farmecul ine
puizabil al acesfei mereu 
tinere povești de iubire.

Ideea regizorală este fru
mos exprimată în decorul 
realizat de Jules Perahim. 
Jocul neîntrerupt al grilaje
lor aurite dinamizează spa
țiul scenic creînd o am
biantă poetică și prelungind 
totodată semnificațiile 
țiunii scenice, în care : 
tegrează organic, < 
functional.

Rămîn în memoria 
de o mare expresivitate 
poetică unde se manifestă 
pe deplin colaborarea crea
toare dintre regizor și sce
nograf, ca de pildă scena 
primei înfîlniri, în care tine
rele vlăstare ale celor două 
familii învrăjbite au revelafia 
iubirii totale și ireversibile. 
Despărfiti de șirurile de 
grilaje lucitoare, cei doi în
drăgostiți sînt eliberafi de 
orice piedică prin pasiunea 
uriașă care-i invadează de
odată. Scenele de ansamblu 
adaugă la armonia coloritu
lui compoziția echilibrată și 
grafia mișcării. Căci într-o a- 
semenea ambiantă plastică, 
mișcarea actorilor capătă gra
tie și eleganță, iar vorbirea se 
purifică de reziduurile graiului 
cotidian, ridieîndu-se spre 
culmile nobile ale declama
ției elevate. E o adevărată 
plăcdre să asculți versurile 
lui Shakespeare, în traduce
rea curată și cu virtuți 
ce datorată lui Șt. O.

către oraș, acolo unde de fapt aveau loc 
marile bătălii de clasă. „Omor scuzabil ?!“ 
devine astfel cartea care pune în centrul 
său evenimente deosebit de elocvente, le
gate de afirmarea proletariatului din Ro
mânia ca forță politică remarcabilă. Marii 
scriitori ca Mihail Sadoveanu, Liviu Re- 
breanu, Camil Petrescu sau Cezar Pe
trescu au încercat să descifreze sensul 
profundelor mutații din viața socială ge
nerate de război. Dacă în acest domeniu 
N. Popescu-Bogdănești nu se poate con
sidera un deschizător de drumuri, nu-i 
mai puțin adevărat că modul în care sînt 
privite evenimentele capătă, în perspec
tiva timpului și a analizei pe care el o 
întreprinde, semnificații noi. „Omor scu
zabil ?'.“ configurează imaginea unei lumi 
însîngerate și ruinate, obosită, stoarsă de 

care, în același timp, în- 
dîrjindu-se, 
să se 
caută 
Toate 
bleme
ca

suferințe, dar

note de lector

regiment de gardă, sergentul Go- 
începe să trăiască drama op- 

a-și respecta jurământul militar, 
apăra o lume în care nu mai 
sau a se alia noilor forțe revolu-

tardiv, nu poate împiedica moar

științific. Cit de utilă poate fi alegerea justă a candidatului, dovedește exemplul unui tînăr om de știintă, trimis acum cîtva timp la specializare în S.U.A., cu bursă primită din partea A.I.E.A. întors în tară, el a reușit să organizeze un modern laborator de rezonanță paramagnetică, îndrumînd un colectiv numeros de cercetători entuziaști. Noul laborator, în afara unor lucrări teoretice, a contribuit la introducerea în practică a unor importante rezultate științifice, în special. în industria chimică. în
SE

cronica
teatrală

începînd 
trezească, își noile idealuri, 
marile pro- 
ale timpului, 

reforma agrară, 
revoluția, drepturile cetățenești și pro
blema națională, sînt puse în discuție. 
Realizînd această bogată frescă socială, 
N. Popescu-Bogdănești se dovedește un 
observator atent al unor largi straturi 
sociale și, în special, al mediului rural, 
posesorul unui dezvoltat simț al nuanțe
lor și al gestului semnificativ. Cele mai 
reușite pagini ale romanului mi se par 
a fi acelea în care sublocotenentul re
servist Vasile Armașu surprinde starea 
de spirit a participanților la demonstrație. 
Proză obiectivă, cu o structură modernă, 
epica lui N. Popescu-Bogdănești se re
marcă prin dialogul vioi, replica uneori 
caustică, alteori sfătoasă, care menține 
permanent interesul cititorului. Ritmul 
alert, starea de tensiune, alternarea dia
logului cu narațiunea ca și comentariul 
ponderat asigură o lectură atractivă, an
trenantă. Uneori, autorul atras de mirajul 
faptelor senzaționale, al evenimentului co
lorat și pitoresc, insistă mai puțin asupra 
unor psihologii umane, plasînd personaje 
de mai mică importanță în zona misteru
lui.

„Omor scuzabil ?!“, abordînd o proble
matică majoră — legată de primele bă
tălii de anvergură ale proletariatului ro
mân — se înscrie, prin tot ce are mai va
loros, în rîndul lucrărilor izbutite ale prozei noastre de observație socială.

Emil VASILESCU

O atenție deosebită trebuie acordată și instrumentului principal de vehiculare a informației științifice care este la ora actuală revista de specialitate. Comunicînd lucrări și rezultate inedite, ea mijlocește cunoașterea unor noi tehnici de lucru, înlesnește calificarea cadrelor si permite sesizarea la timp a unor perspective noi. Ea poate acționa astfel și ca o utilă punte de legătură între teorie și practică.Publicațiile acestea apar astăzi în- tr-un număr enorm, numărul și tira- I

i ac- 
se in- 
deplin

scene

poeti- 
losif ;i

CONTACTELE ȘTIINȚIFICE
O formă a colaborării științifice internaționale care poate avea o mare eficiență sînt bursele acordate pentru specializare în mari centre științifice internaționale. Vreau să accentuez că și în aceste cazuri alegerea persoanelor trebuie făcută deosebit de judicios, trimițînd la specializare pe cei care posedă într-adevăr capacitatea necesară pentru a putea asimila aspectele înaintate ale ramurii respective. Totuși, se mai întîmplă încă să fie „selectate" persoane care nu posedă bagajul teoretic necesar. Se înțelege că astfel devine cu totul inoperantă a- ceastă formă de colaborare, fără a mai vorbi de timpul și fondurile irosite în detrimentul progresului

domeniul catalizei. După părerea noastră, pe lîngă cunoștințele teoretice și practice de specialitate, stă- pînirea unor limbi străine ar trebui luată în considerare și ca criteriu de încadrare. De asemenea, ar trebui acordate bursele. în primul rînd, acelora care au efectuat cercetări importante în țară, stagiul în străinătate urmînd a fi folosit nu numai pentru scopuri de informare, ci și pentru efectivă inuncă științifică, sub conducerea unor specialiști re- putați. Nu tiebuie uitat, totodată, că cel trimis într-o țară străină să participe la manifestări științifice inter- a naționale sau ca bursier, reprezintă în același timp și nivelul științific al țării, prestigiul științei noastre.

jul lor se multiplică pe an ce trece. Sarcina de a aduce și menține cercetarea noastră științifică la nivel mondial impune perfecționarea continuă a sistemului nostru de documentare, pentru a putea face față a- cestei avalanșe de informații și a le utiliza rațional. Trebuie evitată prelucrarea mecanică a informațiilor prin dirijarea către cercetare a unor „tone" de informații care nu au contingențe directe cu obiectivele lucrărilor întreprinse, organizîndu-se. cu mijloace documentaristice moderne, o triere judicioasă a lor încă la nivelul Centrului de documentare și ofe- rindu-se in extenso articole de interes pentru cercetare. Inițiindu-se și în acest domeniu relații pe

bază de contract, unitățile de cercetare de orice nivel ar putea obține o informație de specialitate utilă, rapidă și eficientă. Consider că în acest domeniu s-ar putea acționa pe bază de contract și de reciprocitate și cu instituții de documentare de reputație științifică din alte țări. Contribuția Centrului de documentare al Academiei sau a altor unități de a- cest gen la desfășurarea muncii științifice ar deveni astfel mult mai eficientă. S-ar scurta calea cercetării, asigurîndu-se nu numai evitarea paralelismelor. dar și o finalizare mal rapidă a lucrărilor.Sub aspectul accelerării cercetărilor, merită examinată și problema răspunderii organelor de difuzare a presei pentru întîrzierea sau rătăcirea publicațiilor de specialitate. Ar fi de dorit, de asemenea, să se inițieze și la noi, după sistemul practicat în unele țări, ca rezultatele unor anumite lucrări să parvină cercetării încă înainte de apariția lor în reviste, organizîndu-se și schimbul internațional al acestor materiale. Se impune totodată organizarea unei difuzări rapide a cărții științifice din alte țări, precum și a unei informări operative asupra aparițiilor, facili- tîndu-se și comandarea cărților necesare.Acestea sînt doar cîteva din multiplele posibilități pe care le oferă colaborarea internațională în domeniul științei. Puse în acțiune la timp și în mod judicios, ele reprezintă tot atîtea pîrghii de natură să favorizeze si să accelereze munca științifică în tara noastră, factori eficienți de promovare a progresului în știintă. de raliere la nivelul mondial, de întărire a potențialului nostru de cercetare.

Acelora ce vin și mai cum
plite". Este doar un exemplu.

In textul piesei, tragedia 
este pregătită chiar de la 
început. Nu numai prologul 
ne-o anunfă, ci chiar primele 
scene în care ura cumplită 
ce dezbină familiile Mon
tague și Capulet își arată e- 
fectele dezastruoase. Iubirea 
celor doi tineri se naște pe 
un sol minat de ură și tocmai 
asta îi asigură și tăria și 
pieirea. Om al Renașterii, 
Shakespeare a creat eroi ti
tani în care dimensiunile 
umane ating proporfii cos
mice. Adolescenții din 
Romeo și Julieta sînt uriași 
prin forfa pasiunii lor, ali
mentată de ura la fel de 
uriașă care le desparte fami
liile. Finalul tragic este de 
fapt explozia care se pro
duce în clipa cînd pasiunea 
incandescentă atinge polul 
opus al adversității inexo
rabile. Dar explozia e, de 
fapt, faza premergătoare 
restabilirii armoniei, iar tra
gedia se încheie în chip op
timist, prin împăcarea 
două familii deasupra 
mîntului tinerilor eroi, 
rea a ieșit biruitoare.

In spectacol tema finerefii 
exuberante și avintate ră
sună în mod convingător, dar 
nota tragică zbuciumată e 
mai puțin pregnantă. Tempe
rament liric prin excelență, 
înzestrat cu sensibilitate și 
simt al armoniei, Vlad Mugur 
evită asperitățile și violen
tele, căutînd puritatea de 
cristal a expresiei poetice. 
Urmărindu-și consecvent i- 
deea, el a încercat să pla
seze tragedia tinerilor în
drăgostiți într-un plan de ge
neralitate 
astfel, în intenția sa, de în
țelegerea spectatorului de 
azi. Netezirea unor asperități 
și eliminarea unor violente au 
dat însă, îndeosebi finalului, 
un ton mai mult elegiac. 
Eliminarea momentelor de 
viată concretă pe care le a- 
duceau în scenă servitorii, atît 
în tablourile de stradă, cît și 
în casa Capulet, a slujit poate 
la consolidarea unității sti
listice a spectacolului, dar a 
văduvit imaginea scenică de 
o latură importantă.

Ambianta 
de regizor 
susținută 
actoricești 
cadrate în 
ției spectacolului. In rolul 
Julietei, Silvia Popovici a 
adus mai mult decît sensibi
litate și gratie. Pornind de la 
datele reale ale eroinei, csfre 
se maturizează sub efec
tul miraculos al iubirii, dove
dind nu numai capacitatea

celor 
mor- 
lubi-

care s-o apropie

poetică realizată 
și scenograf este 
de interpretări 
remarcabile, în- 
general concep-

pre 
poranul nostru", 
venit un spectacol 
firmă biruința sentimentelor 
pure, a demnității umane, a 
eroismului în apărarea liber
tății de simțire, biruința 
dragostei asupra urii care 
schilodește omul, dezumani- 
zîndu-l. Poate că mîine vom 
asista la un spectacol în care 
tocmai condamnarea acestei 
uri dezumanizante să cons
tituie tema fundamentală. In 
orice caz, drumul interpre
tărilor shakesoeariene rămîne 
deschis. „Shakespeare și 
nici un sfîrșit" — cum spunea 
Goethe.

Margareta BĂRBUȚA ,
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SPORT
MÎINE LA ESSEN

Scor final 100-84

Dinamoviștii au cîștigat 
primul meci cu Olympia Ljubljana

viața internațională

în finala „mondialelor" 
studențești de handbal:
ROMÂNIA - U.R.S.S.La Darmstadt și Oberhausen (R.F.G.) s-au desfășurat aseară meciurile semifinale ale campionatului mondial studențesc de handbal masculin. în primul oraș s-au în- tîlnit reprezentativele studențești ale României și Cehoslovaciei. Partida, care a suscitat un mare interes în rîndul localnicilor, a ocazionat un bun spectacol handbalistic. Sportivii români au avut inițiativa,

terminînd în avantaj atît prima repriză (scor 10—7) cit și partida. Scor final i 18—12.Semifinala dintre echipele Uniunii Sovietice și Suediei a fost cîștigată de handbaliștii sovietici cu scorul de 25—19 (14—12).Așadar, în finala campionatului — programată pentru vineri seara la Essen — se vor întîlni selecționatele României și U.R.S.S.
STATU-QUO IN CAMPIONATUL DE HOCHEIIeri, în etapa a 12-a a campionatului de hochei pe gheață s-au înregistrat victorii scontate. Steaua însă, campioană pe 1967, a întrecut cu mult mai greu decît se presupunea pe Agronomia Cluj (scor : 4—3). Dinamo, lidera actuală a clasamentului, a avut la rîndu-i un meci dintre cele mai grele în fața Avîntului Miercurea Ciuc. A învins doar cu 4—1 (1—0, 0—1, 3—0).

în cursul dimineții, partida inaugurală a etapei (I.P.G.G. București- Tîrnava Odorhei) s-a terminat la egalitate : 3—3 (2—0, 1—3, 0—0).în urma acestor rezultate, primele două locuri în clasament sînt ocupate, ca și pînă acum, de echipele bucureștene Dinamo (cu 20 puncte) și Steaua (18 puncte).
Sub panou — ca de altfel pe tot te
renul — ambele echipe au luptat 

mult pentru fiecare minge(Foto : S. Cristian)

GRENOBLE ÎNAINTEA

OLIM P I C E"
Flacăra olimpică, pornită din Grecia, aleargă, în a- ceste zile, pe pămîntul Franței. Mii de sportivi francezi, tineri și tinere, o duc, dintr-o regiune în- tr-alta, spre Grenoble, unde va sosi la 6 februarie.Capitala turismului alpin — Grenoble — și-a schimbat înfățișarea, pentru cel măi mare spectacol spor- ti’ al lumii: a X-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Venerabilul orășel al lui Stendhal, înlănțuit de Alpii majestuoși, a intrat în faza finală a metamorfozei sale preolimpice.Timp de 3 ani, Grenoble a trăit sub invazia „căștilor galbene", muncitorii din construcții, care au dat un chipjiiou orașului șl; peisajelor din jur. „Munți" mutați din loc sau „rectificați". Ofensive neîntrerupte ale batalioanelor de buldozere. Un continuu dute- vino. Pămînt răscolit. Fră- mîntat. Schele, șantiere pretutindeni. Blocuri semețe ridicate peste noapte. La capătul celor 3 ani agitați — o metropolă modernă a zăpezilor.Astăzi, se pun la punct ultimele detalii. Orașul si satul olimpic, pîrtiile. stadioanele, șoselele. Casa Presei, mijloacele de transmisie, totul intră în „rodaj". Nu mai puțin de 7 ministere au fost mobilizate pentru Grenoble. Plus alte organisme și instituții franceze, diverse asociații internaționale. Decorurile încep a fi instalate. Străzile pavoazate. O imensă armată de servicii intră în funcțiune. Grenoble e febril.

peste 50 km de autostrăzi ; 200 km șosele ; 350 000 țevi metalice pentru eșafodajul unui stadion efemer de 70 000 locuri, ce va folosi doar 2 ore ceremoniei de deschidere ; 100 000 tone de beton — acoperișul unui „palat al gheței", cel mai mare și mai frumos patinoar din Europa ; peste 50

lioane de franci ! „Operația olimpică" înseamnă un salt record pentru Grenoble în viitor. Un avans de 10 ani față de celelalte orașe surori. Grenoble — în jurul căruia înfloriseră stațiunile alpine — s-a îmbogățit astfel cu masive și complexe construcții în stilul secolului XX. Ele îl vor face să

Grenoble — vedere parțială ; în centru : stadionul mu
nicipal și noul „palat de gheață"

d’Huez. Deoarece gheața de pe cele 12 pante de aici e prea mult săgetată de soare și în pericol de topire, sub mai multe viraje a fost instalat un sistem de răcire artificială.în fine, toate sporturile pe gheață (patinaj viteză, patinaj artistic, hochei) se vor desfășura în însăși inima orașului Grenoble. Un complex unic în lume a a- părut chiar în centrul orașului. în Parcul Mistral. în afară de un patinoar mai vechi, pe care se vor desfășura meciurile de hochei seria B, există acum și un patinoar „inel", de viteză : 40 m în diametru. O îndrăzneață realizare arhitecturală o constituie somptuosul stadion de gheată — un Palat al Sporturilor pentru 12 000 de spectatori. Pista artificială are 180 mp ; sub ea, 118 km de tuburi de o- țel frigorifice. E un imens templu din beton armat, a- vînd două bolți, mai grele ca giganticul turn Eiffel, fiind susținut de numai 4 piloni.
Rezultate 

electronice

Prima probă 

preolimpicăCei 300 de membri ai Comitetului de organizare a „Olimpiadei albe", ca și grenoblezii, secondați de 7 500 de militari francezi, 
au susținut deja prima „probă" preolimpică : poate cea mai grea și hotărîtoare. Eforturile lor gigantice le măsoară nu cronometrul. ci impresionante cifre : 1 milion metri cubi de pămînt și stînci mutate din loc ;

poduri, unele adevărate viaducte; o spectaculoasă Casă a culturii, gigantic pachebot zmălțuit în alb. Apoi, 2 500 de noi apartamente ; 20 de hoteluri; 30 de restaurante noi; 2 aerodromuri.„Orașul olimpic", cu cele 
8 turnuri imense, cu blocurile sale moderne, își așteaptă oaspeții. Peste 12 000 de persoane (între care1 800 de sportivi și sportive din 38 de țări, precum și2 400 de ziariști din întreaga lume), vor locui în „cetatea olimpică" — un adevărat orășel-satelit. O realizare impresionantă a gazdelor franceze. Sînt așteptați și 800 000 de spectatori.Respectivele eforturi e- chivalează cu 1120 de mi

prospere șl după căderea cortinei olimpice. Căci Grenoble are nu numai vocație turistică, ci și industrială și universitară.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI® A luat sfîrșit turneul de șah pentru juniori de la Groningen. Victoria a revenit tînărului jucător sovietic Anatoli Karpov, care a totalizat 5,5 puncte. El a fost urmat în clasament de Jocha (Ungaria) 5 puncte, Lewi (Polonia)4.5 puncte, Zara (România) 3,5 puncte, Timman (Olanda)3.5 puncte, Moles (Irlanda) 2 puncte, Hostalet (Spania) 2 puncte și Ligterink (Olanda) 2 puncte.
o La Hoogoven, în apropiere de Beverwijk, va începe un maie turneu internațional de șah organizat de federația olandeză. în prima rundă, campionul României, Florin Gheorghiu, va juca cu fostul campion mondial Mihail Tal.• La Liverpool, pe un teren acoperit de zăpadă, a avut loc returul meciului Liverpool-Ferencvaros, contînd pentru „optimile" de finală ale „Cupei orașelor tîrguri" la fotbal. Victoria a revenit fotbaliștilor maghiari cu scorul de 1—0, prin' golul marcat în minutul 19 de către înaintașul central Brankovics, care l-a înlocuit pe cunoscutul internațional Albert. învingătoare și în primul joc cu același scor, formația maghiară s-a calificat pentru sferturile de finală.• Echipa poloneză de box Gwardia Varșovia, a în- tîlnit la Belgrad formația locală Steaua Roșie. Pugiliștii iugoslavi au învins cu 11—9.
o Cuplul danez Lykke-Eugen a trecut la conducerea cursei de șase zile ce se desfășoară pe velodromul din Bremen. După 102 ore, perechea Lykke-Eugen parcursese 1 646,960 km ; actualii lideri, împreună cu cuplul vest- german Kemper-Oldenburg, au un tur avans asupra foștilor lideri Altig-Renz (R. F. a Germaniei), care ocupă acum locul trei.
e Turneul de fotbal de la Lima a revenit echipei locale Universitario, urmată de selecționata cluburilor din U.R.S.S., Sporting Cristal și echipa Cehoslovaciei.• Echipa de hochei pe gheață a U.R.S.S. a jucat laEdmonton cu selecționata de tineret a Canadei. Hocheiștii sovietici au obținut victoria cu scorul de 5—0 (0—0, 2—0, 3—0). \

Unde se vor dis

puta întrecerile?Competițiile sportive se vor desfășura în afara orașului. Centrul tuturor probelor de schi alpin va fi stațiunea Chamrousse. la 30 km de Grenoble. La Chamrousse. muntele a fost „re- modelat". Deși ideal pentru slalomul uriaș, batalioanele de buldozere l-au atacat vehement, efectuînd gigantice lucrări de terasament. Astfel, stațiunea a fost dotată cu o pistă olimpică de coborîre, cu un adevărat stadion de slalom special. Pista de coborîre pentru bărbați, ce pornește de la Croix de Chamrousse (2 252 m înălțime), are o lungime de 3 000 m.Pe platoul Vercors (Au- trans), ce va reaminti sportivilor scandinavi de admirabilele lor peisaje, se vor disputa probele de schi nordic, cele de fond pentru biatlon și releul-biatlon. Ultima probă va fi inovația Jocurilor de la Grenoble.O altă „minune" a J.O. : marea trambulină pentru sărituri (90 m), construită la Saint-Nizier — la poalele unui impunător grup de stînci „Trois pucelles". Aici se deschide o vastă panoramă, într-un decor silvestru ce are ca fundal eternul Mont Blanc. Singurele temeri pentru Chamrousse și Nizier sînt de ordin meteorologic : ceața. De obicei, februarie e luna cea mai senină din Alpii francezi. „Noi am făcut totul. Rămîne ca și „cerul" să facă restul" — spun grenoblezii glumind.La Bois du Frier, lîngă Villard de Lans, au fost a- menajate pistele de sanie : 1 000 m lungime cu 5 curbe, 6 viraje și... un „labirint" ! Este a doua apariție a săniei ia Jocurile Olimpice, prima fiind în 1962 la Innsbruck. întrecerile de bob vor avea loc la Alpe-

Pentru prima dată în istoria sportului, rezultatele celor 131 de probe olimpice, ce se vor desfășura în 11 locuri, vor fi calculate și transmise instantaneu, în 25 de puncte. Aceasta va fi posibil cu ajutorul unor puternice calculatoare electronice I.B.M. 360 — legate prin fire telefonice speciale cu toate locurile competițiilor. Cele două mașini electronice, inima acestui sistem de transmisie, pot efectua 400 000 de operații de secundă ! Ordinatorul electronic va răspunde la orice întrebare privind oricare atlet, probă sau regulament. EI va calcula automat clasamentele. pe măsură ce con- curentii se perindă pe piste, și va transmite instantaneu rezultatele spre zeci de panouri luminoase, mașini de scris, ecrane de televiziune : 400 000 de operațiipe secundă ! Publicul și ziariștii vor putea urmări astfel toate peripețiile fiecărei probe. Cei 2 400 de ziariști prezenți la Olimpiadă, reprezentînd — în afară de ziare și reviste, agenții de presă — și 43 societăți de radio și 25 de televiziune, vor primi rezultatele simultan în 4 limbi : franceză, engleză, rusă și germană.Jocurile Olimpice vor fi. de altfel, transmise de „Mondovision" prin relee- sateliți, precum și de ..Eurovision".Primii spectatori olimpici și-au rezervat camerele încă înainte de mai 1967. Sute de ghizi, interpret! se pregătesc să-și în- tîmpine oaspeții, 19 000 de persoane se pregătesc să a- sigure cazarea, organizarea, circulația, paza, transmiterea rezultatelor în timpul jocurilor.Numeroase spectacole de teatru, balet, concerte ale unor mari orchestre filarmonice, o „ploaie" de vedete franceze și străine, plus renumiți creatori de modă din lume vor completa mult așteptatul spectacol olimpic.Stegulețele cu cele 5 inele înlănțuite, simboli- zînd cele 5 continente ce se întîlnesc la „Olimpiada albă", flutură de pe acum pretutindeni, la Grenoble. Olimpicul Grenoble e gata să ridice cortina !
Gh. ALEXANDRUGrenoble, ianuarie 1968

La foarte scurt interval, sala Flo- reasca a găzduit o nouă confruntare internațională din cadrul competițiilor europene de club. Aseară, baschetbaliștii de la Dinamo București au întîlnit redutabila formație iugoslavă Olympia Ljubljana în me- ciul-tur al sferturilor de finală ale „Cupei Cupelor". Bucureștenii, alcătuind o echipă omogenă, bine pusă la punct atît tehnic cît si tactic, au dat o replică viguroasă adversarilor lor, reușind în cele din urmă să-și adjudece o victorie de prestigiu. Vrem să subliniem faptul că anul trecut, Olympia s-a calificat în turneul final al „C.C.E.".începutul meciului n-a fost într-a- devăr liniștitoi’ nici pentru dinamo- viști, nici pentru publicul spectator ; timp de zece minute oaspeții au avut fl inițiativa. Dinamoviștii au egalat la H capătul unor lăudabile eforturi și au condus apoi permanent. La pauză, tabela de marcaj arăta totuși un a- vantaj minim (46—44) pentru Dinamo.începutul reprizei secunde prilejuiește baschetbaliștilor noștri o foarte frumoasă evoluție ; cu o bună orientare tactică, demonstrînd în plus precizie în aruncările de la semidis- tanță, ei conduc cu autoritate (10—12 puncte), la jumătatea reprizei scorul arătînd 74—61 pentru Dinamo. Prin g jocul lor, dinamoviștii întrec cele | mai optimiste anticipări. Conducătorii de joc ai celor două formații — Daneu și Albu — fac totul pentru a-și dirija corespunzător colegii. Ca și pînă în aceste momente, întreaga reușită este de partea echipierilor lui Albu. înaintea ultimelor cinci minute, Dinamo are un avans substanțial • 87—71, ceea ce — la drept vorbind — le dă dreptul să aspire la victorie. Dinamoviștii n-au însă nevoie de o victorie oarecare ci de una Ia un scor suficient de mare, căci, după cum știu bine, .„urmează partida retur (și la Ljubljana, de trei ani Olympia n-a pierdut nic un joc).Echipa noastră are în vedere toate acestea și — deși trece prin momente dificile ca urmare a ripostei dîrze a adversarilor și a eliminării, pentru 5 greșeli personale a însuși conducătorului de joc, Albu — luptă din răsputeri pentru a nu pierde prea mult teren. în ultimele două minute, Dinamo își revine și, cu un final impetuos, stabilește scorul partidei la 100—84. Avansul de 16 puncte este substanțial, însă singur nu le poate asigura dinamoviștilor calificarea.Cosgeterii echipelor : Albu (35 de' puncte) pentru Dinamo ; Daneu (23 puncte) pentru Olympia.Au arbitrat : Cziffra (Ungaria) și Kitzberger (Austria).Partida retur va avea loc săptă- mîna viitoare în sala „Tivoli" din Ljubljana.
I. D.

Comunicat 
iugoslavo- 
italianROMA 10. — CorespondentulAgerpres, Nicolae Puicea, transmite : La Roma a fost dat publicității un comunicat cu privire la convorbirile care au avut loc între delegația guvernamentală a R. S. F. Iugoslavia, condusă de președintele Vecei Executive Federale, Mika Șpiliak, și delegația guvernamentală italiană, condusă de președintele guvernului italian, Aldo Moro.Cele două delegații au examinat evoluția relațiilor bilaterale dintre Iugoslavia și Italia, constatînd dezvoltarea favorabilă a acestora și și-au expus punctele de vedere cu privire la unele probleme internaționale actuale care interesează cele două state. Părțile — se arată în comunicat — au fost de acord cu necesitatea depunerii unor eforturi în continuare pentru înlesnirea a- doptării unor măsuri concrete în direcția dezarmării generale, complete și controlate și încheierea tratatului de nerăspîndire a armei nucleare care să țină seama în mod corespunzător de cerințele securității internaționale și interesele legitime ale tuturor țărilor. Italia și Iugoslavia — se spune în comunicat — vor continua să acorde sprijin acțiunii O.N.U. pentru restabilirea unei atmosfere de încredere, necesară instaurării unei păci durabile și respectării independenței, integrității și progresului liber al tuturor țărilor din regiunea Mării Mediterane. In ceea ce privește situația din Asia de sud-est, cele două părți au relevat că obiectivul lor este de a sprijini o soluție care să aibă la bază acordurile de la Geneva.Comunicatul scoate în evidență dorința celor două părți de a asigura în continuare evoluția satisfăcătoare a relațiilor economice și culturale bilaterale. Este relevată importanța recentului acord privind amînarea scadenței creditelor acordate de Italia în octombrie 1965, precum și interesul pe care îl manifestă Iugoslavia pentru un acord comercial cu Piața comună.
0 DECLARAȚIE
A BIROULUI POLITIC 
AL P. C. DIN BELGIABRUXELLES 10 (Agerpres). — La Bruxelles a fost dată publicității o declarație a Biroului Politic al Partidului Comunist din Belgia în care este criticată poziția guvernului față de măsurile adoptate de S.U.A. pentru echilibrarea balanței- de plăți.în declarație se arată că la sfîr- șitul lunii ianuarie între guvernele S.U.A. și Belgiei vor avea loc tratative referitoare la achiziționarea de către Belgia a unei tranșe de armament american și care vizează să impună Belgiei o parte din cheltuielile S U.A. pentru întreținerea organismelor N.A.T.O.Biroul Politic al P.C. din Belgia cheamă pe muncitorii și democrații belgieni, organizațiile lor, să întărească unitatea în lupta pentru a- părarea cuceririlor sociale ale oamenilor muncii, să ceară încetarea bombardamentelor americane asupra Republicii Democrate Vietnam, retragerea Belgiei din N.A.T.O. și promovarea unei politici de securitate europeană.

(Urmare din pag. I)rile statului care au facilitat dezvoltarea industriilor „cheie" și cele mai bune condiții de creștere.Nu se poate uita că, deși a înregistrat în perioada postbelică un ritm înalt de creștere a economiei, totuși Japonia a trebuit să înfrunte pe piața capitalistă o înverșunată luptă de concurentă, ale cărei consecințe au fost suportate de oamenii muncii. Beneficiarii înaltului ritm de dezvoltare a industriei și ai înaltei productivități a muncii au fost înainte de toate marile companii. Muncitorii japonezi continuă să primească salarii de peste două ori mai mici decît cei din alte țări capitaliste dezvoltate. în însuși sistemul de salarizare există diferențieri sensibile în funcție de vîrstă și sex (fiind dezavantajați îndeosebi tinerii și femeile), de mărimea întreprinderii, forma de angajare.Puternicele acțiuni revendicative organizate an de an de proletariatul japonez în cadrul cunoscutelor ofensive de primăvară și de toamnă, au ca principal obiectiv tocmai obținerea unor salarii la nivelul productivității muncii, abolirea discriminărilor existente. La ultimele acțiuni revendicative pe scară națională, peste 8 500 000 de oameni ai muncii au opus astfel patronatului frontul lor comun, ce- rînd satisfacerea acestor revendicări. Chiar în prezent organizațiile sindicale presează asupra monopolurilor pentru a le determina să sporească salariile în raport cu creșterea costului vieții.Ceea ce numim progres tehnic, în Japonia se realizează cu eforturi vizibile în toate domeniile și la toate nivelurile Dar locul în care aceasta se măsoară în termenii con- creți ai avantajului este uzina sau șantierul în uzinele orașului Kita- kyushu, unde utilajul nou se află a- lături de'cel vechi, progresul tehnologiei japoneze este evident Combinatul siderurgic „Tabota" — ne spunea un membru al consiliului de administrație — a fost organizat inițial pentru producția oțelului după sistemul austriac „L. D Converter". care presupune insuflarea oxigenului în convertizor la o înaltă

Cotremwe

de mina omului?
Cutremurul de pămînt care s-a produs la 11 decembrie în India, la sud-est de Bombay, a fost provocat, pare-se, de barajul din Koyna și de lacul său de acumulare. „La prima vedere — a scris ziarul „Le Monde' — poate să pară extraordinar să se atribuie muncii o- menești o mișcare a scoarței terestre. O- mul, sau cel puțin una dintre operele sale, ar putea deci declanșa energii enorme, ca cele puse în joc de cutremurul de pămînt de la Koyna. Institutul de fizică a globului, de la Strasbourg, a a- tribuit seismului din India o intensitate de gradul 6,4'.Opiniile diferiților specialiști coincid : corespondentul ziarului „Le Monde" la New-Delhi, Jean Wetz, a transmis părerea doctorului Krishnan, director general al serviciilor indiene de geologie. După părerea lui Krishnan, stabilitatea excepțională a platoului Dekkan nu poate fi pusă în discuție. Cutremurul de la Koyna s-ar datora tensiunii create de greutatea apei din lacul de acumulare al barajului. Capacitatea acestuia e de 2,8 miliarde de metri cubi. „Le Monde" aduce și argumentele altor sa- vanți. I. P. Rothă, directorul Institutului de fizică a globului de la Strasbourg, fără a cunoaște opinia dr. Krishnan, a confirmat stabilitatea excepțională a platoului Dekkan. „Rothă — arată „Le Monde' — a găsit, în arhivele institutului său (care adăpostește Asociația internațională de seismologie și de fizica interiorului Terrei), înregistrări ale unor seisme ce par să fi fost și ele provocate de lacuri de acumulare ; articole ale specialiștilor americani, greci, italieni, tratează și ele același subiect.Primul care a semnalat acest fenomen este dr. D. S. Cardex, care în octombrie 1945 a • scris, în buletinul editat de

„Seismological Society of America", despre coincidențele tulburătoare pe care le-a relevat după umplerea cu apă a lacului Mead — lac al barajului Boulder, care colectează 40 miliarde metri cubi de apă din Colorado. Ușoare seisme au urmat creșterii nivelului apei, mai a- les din 1938, cînd volumul stocat atinsese 35 miliarde metri cubi. Din 1935 pînă în 1945, au fost înregistrate 6 000 de șocuri.în mai 1960, umplerea lacului de acumulare de la Kariba, pe
Răsfoind 
presa 
străină

fluviul Zambezi, în- tr-o regiune cunoscută pentru stabilitatea ei, a fost însoțită de o vie agitație seismică. Lacul Kariba (160 miliarde metri cubi) este cel mai mare din lume. Din 1962, numele Karibei a început să apară în repertoarele de seisme de pe glob, înregistrate de Asociația internațională de seismologie. în septembrie 1963 se produc mai multe cutremure importante înregistrate de peste 150 de stațiuni, cam pe tot globul.După această criză, agitația de la Kariba pare să se fi calmat, în același timp, la 20 aprilie 1967 se mai înregistrează un cutremur de gradul 5,5. Dar în august 1967 nu mai sînt decît mici seisme, rareori mai puternice de gradul 3.Suprasarcina care reprezintă pentru scoarța terestră milioane sau miliarde de tone — 1 metru cub de apă cîntărește o tonă — ivită într-un lac de acumulare nu este, probabil, singura cauză a cutremurelor care se datoresc mîinii o- mului. Extracția minieră poate avea aceleași consecințe. Re

giunea minieră din Witwatersrand, din jurul Johannesburgului, este, de ani de zile, sediul a nenumărate mici șocuri; uneori se numără cîteva zeci de asemenea cutremure într-o singură lună. Minele europene nu sînt nici ele scutite de aceste fenomene, cu toate că natura exactă a cutremurelor de pămînt nu este bine definită.Povestea cea mal curioasă în legătură cu cutremurele de pămînt datorate mîinii omului s-a întîmplat, fără nici o îndoială, în Colorado. Doi geofizicieni americani, J. H. Healy și W. H. Jack- son, au relevat, înce- pînd din primăvara anului 1962, peste 900 de cutremure cu originea în apropiere de Denver. Majoritatea au fost slabe, dar unele mai violente, a- proape de gradul 5. Or, de data aceasta nu pot fi incriminate nici un lac de acumulare, nici o exploatare minieră. Cauza trebuie căutată în reziduurile apelor industriale poluate care se evacuează într-un puț adînc de 3 700 m. Numărul cutremurelor depinde, în mod foarte evident (cu o întîrziere de cîteva săptămîni sau luni), de volumul reziduurilor. O „injecție" lunară de 35 milioane litri a fost urmată, după un anumit timp, de 25 de cutremure care s-au produs în 30 de zile. Din septembrie 1963 și pînă în septembrie 1964, evacuările de reziduuri au fost oprite ; s-a constatat atunci o scădere însemnată — dar nu o oprire, ceea ce arată că un anumit dezechilibru a sub- sistat — a agitației seismice. Reluarea injectării de reziduuri a fost urmată, după cinci luni, de o nouă fază seismică.Pentru moment, nu se prea înțelege mecanismul ce provoacă aceste cutremure artificiale de pămînt. în același timp, nu poate fi negată realitatea acestor seisme provocate de om. Ele nu pot fi confundate cu „zgomotul din adînc", care se înscrie continuu pe toate seismografele.
presiune. Pe parcurs. In laboratoarele uzinei s-a investigat automatizarea întregului proces de producție prin comandarea lui cu ajutorul mașinilor electronice de calcul. Automatizarea a sporit productivitatea muncii de șase ori.Cineva nota, pe bună dreptate, că Japonia suferă de gigantism Orașul Kitakyushu este de fapt „oțelă- ria Japoniei", în jurul căruia se grupează una din marile zone industriale ale țării Complexul de combinate siderurgice — Tawata și Tobot — este al treilea din lume. Nu numai în industria oțelului Ja-

Clădirea de beton și sticlă din Ginza a firmei „Sony" invită la o incursiune în sectorul electronic. Aici este prezentată varietatea mare de produse, începînd de la circuitul integrat care nu se poate distinge decît la microscop, pînă la mașina electronică de calcul, de la intrare, cu ajutorul căreia se dirijează întreaga clădire de zece etaje, în orice moment cunoscîrrciu-se tot ce se întîmplă la fiecare nivel. Alte cinci mari societăți, de talia firmei „Sony" produc calculatoare electronice pe bază de circuite integrate. Japonia folosind în prezent cir-

ponia merge pe linia marilor construcții industriale, cu o mare productivitate în șantierele navale există docuri uriașe în care nu se pierde nici spațiu, nici timp Sudarea automată este principalul procedeu care se aplică în toate șantierele navale Ea a permis ca unul și același vas să se lucreze în doc, dar, în același timp, și în halele de fabricație, unde se confecționează a- cele ansambluri care apoi sînt aduse și montate după sistemul japonez „Bloc Wedding" Cine vizitează un șantier naval japonez își dă seama că navele construite aici încorporează în construcția lor descoperirile tehnice ale aproape tuturor celorlalte șantiere ale lumii Șantierul apare ca un mozaic al gîndi- rii tehnice din cele mai diverse țări, dar asamblajul se face după rețete japoneze, care s-au dovedit dintre cele mai eficiente Tocmai în aceasta constă secretul progresului atît de rapid al construcțiilor navale japoneze.

ca 2 600 asemenea „creere" în cele mai diverse domenii ale economiei și științei Despre nașterea primilor „computeri" (mașini electronice de calcul) japonezi ne-a vorbit, de asemenea, dl. Hayashi . Shintaro. In laboratoarele speciale ale „MITI", spunea el, s-au concentrat acum zece ani forțele cele mai capabile de ingineri și tehnicieni pentru realizarea primelor mașini electronice de calcul După experimentarea reușită a acestora, laboratorul „MITI" a devenit pepiniera de experți, care au fost apoi repartizați firmelor Acum, declara Kei- ichiro Hirata, președintele Institutului pentru extinderea folosirii mașinilor electronice de calcul japoneze rolul „computerilor" a crescut rapid, ele devenind indispensabile, atît pentru procesul de producție, cît și pentru dirijarea afacerilor. Deosebit de eficiente sînt calculatoarele electronice în culegerea și prelucrarea informațiilor necesare conducerii unei întreprin

deri, în aplicarea celui mai nou sistem de organizare și dirijare a producției.Am ascultat, cu diverse, ocazii, mai multe păreri potrivit cărora secretul ritmului înalt de dezvoltare al Japoniei s-ar afla în cele din urmă în sistemul special de angajare și de pregătire a cadrelor. în toate fabricile electronice pe care le-am vizitat — „Toshiba", „Matsushita", „Hitachi lmt.“ — ni s-a relatat aproximativ același lucru. La „Hokusin" — o uzină de mecanică fină și aparatură de precizie — am aflat, printre altele, că produsele sale impun o deosebită îndemîna- re și iscusință din partea tuturor categoriilor de muncitori De aceea, atenția este concentrată asupra pregătirii cadrelor Cînd un tînăr absolvent vine să se angajeze la a- ceastă uzină, el capătă de regulă „slujbă pe viață". Sistemul paternalist al „angajării pe viață" are însă unele aspecte specifice Avansarea după vîrstă și vechimea la locul de muncă a fost întotdeauna trăsătura de bază a organizării industriei japoneze. Acest procedeu are anumite neajunsuri. Așa, de pildă, avansarea făcîndu-se după vechime, o persoană tînără nu poate ocupa o funcție de conducere, chiar dacă este capabilă Se consideră însă că sistemul „angajării pe viață" compensează unele neajunsuri prin legarea salariatului de locul de muncă, prin străduința sa de a face ca producția și calitatea produselor societății respective să crească. Există o oarecare deosebire în atitudinea monopolurilor japoneze față de folosirea tehnicii noi, în comparație cu aceea din alte țări capitaliste, politica firmelor nipone urmărind nu numai obținerea unor produse de înaltă calitate, dar și calificarea permanentă a muncitorilor La „Toshiba" (o mare firmă de produse electrice și electronice din Tokio) fiecare sector de producție recomandă anual cîțiva angajați, pentru a fi supuși unui examen de admitere la institutul special al firmeiIată numai cîțiva factori, dintre cei mai importanți, care stau la baza progresului tehnic și economic al Japoniei moderne.
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Primele zile ale anului 1968 au oferit prilejul unui bilanț neliniștitor pentru administrația S.U.A.: escaladarea continuă a războiului în Vietnam, în pofida cerinței hotărîte a opiniei publice mondiale de a se pune capăt agresiunii, nu a adus decît pierderi sporite pentru trupele S.U.A., creșterea fără precedent a sumelor afectate acestui război.Agenția „France Presse*^ citind surse shington, 
soldaților 
Vietnamul 
anului 1967 a sporit cu peste 
90 la sută, față de anul 1966. 
în același timp, numărul mi
litarilor răniți a fost de 62 000 
în 1967, față de 30 093 în 1966, 
ceea 
tere de peste 100 la sută! Sînt cifre oficiale, dar cele reale — după cum afirmă unii comentatori — sînt cu mult mai mari. Pierderile americane în Vietnamul de sud au crescut considerabil, 'contrar prezicerilor optimiste făcute în 1966 de către fostul ambasador al S.U.A. la Saigon, Cabot Lodge, care încerca să liniștească opinia publică din Statele Unite.Paralel derilor în înregistrat caladare" a cheltuielilor înghițite de agresiune. Revista americană „U. S. News and World Report" arată că în 1967 cos
tul intervenției s-a ridicat la 
26 miliarde de dolari, adică 
71,2 milioane pe zi, sau 2,9 
milioane pe oră. Revista mai menționează că „aventura vietnameză" a costat pînă acum Statele Unite de trei ori mai mult decît războiul din Coreea. Au fost distruse sau avariate mari cantități de material de război american — tancuri, avioane, elicoptere, piese de artilerie, vehicule militare.Presa în 1966 de sud câni, în începutul lui 1968 — 486 000. Administrația de la Washington a anunțat o sporire considerabilă atît a numărului de tineri încorporați — 39 000 în martie efectivelor fi trimise Pentagonul sfîrșitul lunii iunie se vor afla în Vietnamul de sud 525 000 de soldați.Sporirea anunțată a efectivelor intervenționiste este în flagrantă contradicție cu declarațiile de intenții „pașnice" ale Statelor Unite, cu cererile cupiniei publice mondiale ca S.U.A. să pună capăt bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, să lase poporul vietnamez să decidă singur asupra destinelor sale.

oficiale de la Wa- 
arată că numărul 
americani uciși în 

de sud în cursul

ce reprezintă o creș-

cu creșterea pier- morti și răniți, s-a o apreciabilă „es-

americană arată că se aflau în Vietnamul 299 000 soldați ameri- 1967 — 448 000, iar la
a.c. — cît și a americane ce vor pe front. Astfel, a anunțat că la

In Norvegia și Turcia

N. A. T. O de urgențătintă
a criticilor în Guatemala

— „în consti- războiului 
cu

OSLO 10 (Agerpres). multe privințe N.A.T.O. tuie un produs al rece, de aceea se impune 
acuitate necesitatea reexaminării 
poziției noastre față de această 
organizație", se subliniază în- tr-un articol de fond publicat de ziarul norvegian „Dagbladet", organ al partidului liberal. Amintind că în 1969 expiră valabilitatea Tratatului nord-atlan- tic, ziarul scrie : „Ar fi primej
dios și regretabil dacă vom con
tinua, fără discernămînt, să fa
cem parte din această organiza
ție".

ANKARA 10 (Agerpres). — Agenția de presă Anatolia anunță că Partidul republican național țărănesc a hotărît să propună guvernului turc reducerea cu 50 la sută a trupelor turcești aflate sub comandamentul N.A.T.O., începînd cu anul 1969. După cum adaugă agenția menționată, partidul consideră că este necesar ca forțele 
N.A.T.O. din Turcia să fie puse 
la dispoziția statului major al 
armatei naționale și să se revi
zuiască acordurile încheiate cu 
Statele Unite și cu N.A.T.O.

CIUDAD DE GUATEMALA 10 (Agerpres). — Guvernul Guatema- lei a decretat starea de urgență în capitala țării, după ce mai multe comisariate de poliție au fost atacate și un număr de clădiri publice au fost incendiate. Starea de urgență va rămîne în vigoare pînă la sfîrșitul acestei luni. Decretul a fost publicat la puțin timp după o declarație guvernamentală în care se pretindea că activitatea partizanilor din regiunea de nord-vest a țării a încetat.
AFGANISTAN

vizitei 
președintelui TitoKABUL 10 (Agerpres). — Comuni-, catul comun iugoslavo-afgan dat publicității la Kabul, cu prilejul vizitei făcute de președintele Iosip Broz Tito în Afganistan, subliniază că schimbul de păreri care a avut Ioc între președintele iugoslav și regele Afganistanului în legătură cu relațiile dintre cele două țări și situația internațională a confirmat apropierea punctelor lor de vedere. Cei doi șefi de state au examinat rezultatele și perspectivele dezvoltării colaborării bilaterale pe plan economic și tehnic. Partea iugoslavă a declarat că este hotărîtă să contribuie, potrivit posibilităților sale, la realizarea celui de-al treilea plan cincinal afgan.Părțile și-au reafirmat hotărirea de a-și aduce și în viitor contribuția la înlăturarea urmărilor războiului arabo- izraelian și pentru găsirea unei soluții juste și trainice în această problemă.Părțile și-au exprimat îngrijorarea profundă față de intensificarea războiului din Vietnam. Ele consideră că o soluție trainică a acestei probleme poate fi găsită în spiritul acordului de la Geneva, pe baza respectării drepturilor legitime ale poporului vietnamez, fără intervenție străină, cu participarea la convorbiri, cu drepturi egale, a F.N.E. din Vietnamul de sud, prin încetarea prealabilă necondiționată a bombardării R. D. Vietnam.Regele Afganistanului a acceptat invitația de a face o vizită de prietenie în Iugoslavia.

In Adunarea Națională a R. S. Cehoslovace

Prezentarea proiectului
de buget pe 1968

PRAGA 10 (Agerpres). — După cum transmite agenția C.T.K., la Pra- ga s-a deschis miercuri cea de-a 18-a sesiune a Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace.Bohumil Sucharda, ministrul finanțelor, a prezentat proiectul de lege cu privire la Bugetul de stat pe anul 1968, care prevede venituri si cheltuieli în valoare de 144,8 miliarde coroane, adică cu 5,8 la sută mai mult decît anul trecut. La capitolul cheltuieli, proiectul alocă 44,2 la sută din totalul acestora investițiilor pentru dezvoltarea producției; volumul total al cheltuielilor pentru obiective culturale și sociale reprezintă 44.6 la sută ; pentru apărare — 8,9 la sută ; pentru administrația de stat — 2.3 la sută.Raportorul a subliniat că pentru prima dată cheltuielile pentru obiective culturale si sociale depășesc pe cele destinate dezvoltării economiei, în special pentru că întreprinderile industriale îsi finanțează dezvoltarea într-o mare măsură din resursele proprii. Potrivit datelor preliminare, în anul 1967 consumul personal a crescut cu 5 la sută față de 1966, și în același ritm a crescut salariul nominal mediu. Paralel cu creșterea costului vieții cu aproximativ 1,5 la sută, salariul real a crescut cu 3,5 la sută.După o stagnare temporară, a arătat B. Sucharda, venitul național și-a accelerat creșterea în perioada 1966— 1967. Se așteaptă ca, în comparație cu anul trecut, el să sporească cu 6,8 la sută, ceea ce se datorește și rezultatelor favorabile din agricultură.în vederea îmbunătățirii nivelului de viață și creșterii grijii față de om — a arătat raportorul — o mare aten-

ție va fi acordată construcției de locuințe, vor spori investițiile capitale în domeniul transportului și altor ramuri neproductive. în bugetul de stat s-a realizat echilibrul numai cu maii eforturi, a declarat B. Sucharda. O serie de cerințe, mai ales din domeniul noilor investiții capitale, în valoare de 2,7 miliarde coroane, nu au putut fi incluse în bugetul de stat.Ministrul de finanțe s-a oprit apoi asupra unor probleme privind dezvoltarea Slovaciei, arătînd că prin creșterea produsului social, ponderea Slovaciei în economia țării va crește.Venitul global al Cehoslovaciei în anul 1968 va spori, potrivit prevederilor, cu 7,1 la sută. Vorbitorul a menționat totodată că se prevede o încetinire a ritmului de creștere a salariilor în comparație cu creșterea venitului global. O atenție deosebită va fi acordată dezvoltării științei și tehnicii.Referindu-se la proiectul de buget al agriculturii. B. Sucharda a arătat că, în scopul asigurării unei creșteri a nivelului de trai, va fi nevoie să se mai importe o însemnată cantitate de produse, agrare, și alimentare.Principala problemă a politicii financiare a Cehoslovaciei, a arătat vorbitorul, o constituie restabilirea echilibrului în economia națională. Aceasta înseamnă nu creșterea mecanică a producției, ci înlocuirea u- nei producții neeficiente cu una eficientă. Este absolut necesar să se respecte cu consecventă criteriile rentabilității economiei naționale — a arătat el.Au început apoi discuțiile pe marginea raportului prezentat.Lucrările sesiunii continuă.

agențiile de presă
@ Crucea Roșie din România în sprijinul 
sinistraților din Algeria S Procesul de la 
Madrid împotriva unor conducători 
sindicali @ Aniversarea agenției TASS

Șerban BER1NDEI

*

Vietnamul de sud : o formație militarâ americană pusă pe fugă de tirul 
intens al forțelor patriotice

La Madrid se desfășoară procesul împotriva unui 
grup de 5 lideri sindicali, Manuel Traba, Juan Goicoechea, Luis Royo, Julian Ariza și Trinidad Garcia, pentru faptul că în aprilie 1967 au organizat o reuniune în cadrul căreia muncitorii din uzine au cerut adoptarea unei legi care să prevadă dreptul la grevă și independența sindicatelor. Procesul a prilejuit o demonstrație a oamenilor muncii adunați în fața tribunalului. Poliția a împrăștiat pe demonstranți.

La Alger, un avion special românesc, „IL-18", a descărcat 6 tone de alimente, medicamente, îmbrăcăminte, pături, corturi și alte articole de primă necesitate trimise de Crucea Roșie din România în sprijinul populației algeriene, sinistrată în urma inundațiilor care au avut loc în Algeria în ultimele săptămîni. Cu acest prilej, Bualem Busselub, reprezentant al Semilunii roșii algeriene, adresîndu-se însărcinatului cu afaceri ad-interim al României, Mihai Voicescu, prezent la aeroport, a mulțumit „poporului român prieten pentru sprijinul pe care îl acordă populației sinistrate algeriene, care trece prin momente de grea încercare".

mai îngrijorafi sînt consu
matorii. De la 1 ianuarie, 
după revelion, ei asistă 
continuu la acest „vals al 
etichetelor* — cum se ex
primă unele ziare. Deși 
oficial s-a spus că sistemul 
T.V.A. nu va determina de-

țărileși în foaie

pierde

creșteri de prejuri la prin
cipalele articole alimentare : 
pîine, carne, lapte, unt, 
brînzeturi, fructe și legume 
proaspete, băuturi spirtoase. 
O lungă listă de 2 600 ar
ticole de băcănie sînt afec
tate de T.V.A. S-au produs

CORESPONDENTE DIN
PARIS

T.V.A. Trei litere care au 
declanșat o adevărată fe
bră fiscală. T.V.A. (taxa va
lorii adăugate) nu înseamnă 
altceva decît o reformă a 
fiscalităfii privind impozitul 
indirect. Ce înseamnă cu 
adevărat se vede cel mai 
bine în magazine, brutării, 
măcelării, lăptării, garaje, 
frizerii, unde au și fost 
operate majorări de prefuri, 
de taxe.

Ziarele fac bilanful primei 
decade a noii reforme fis
cale, intrată în vigoare de la 
1 ianuarie. Televiziunea și 
radioul îi acordă ore întregi 
de publicitate. In magazine 
circulă o broșură specială 
cu instrucțiuni de aplicare 
a noii taxe.

Comercianfii sînt într-o 
continuă agitafie din cauza 
acestei reforme care-i obli
gă, după cum arată ei, la 
o contabilitate foarte com
plicată. Totuși ei nu se aleg 
cu pagube financiare. Cei

„ Valsul 
etichetelor11
cît o ușoară creștere de 
prefuri, ce ar urma să se 
„echilibreze" ulterior, con
sumatorii constată deocam
dată contrariul : etichetele 
indică majorări ale pretu
rilor la numeroase produse 
și ale taxelor pentru diferite 
servicii. înregistrat

O demonstrație împotriva șoma ului a muncitorilor 
tipografi din orașul Clicny (Franja)

HAVANA
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majorări și la spălătorii, 
vopsitorii, restaurante și 
chiar la populara colecție 
de romane „Livre de 
poche"... Automobiliștii vor 
plăti și ei mai scump servi
ciile la garaje, piesele de 
schimb. Paralel cu introdu
cerea T.V.A., sînt aduse la 
cunoștință unele majorări 
introduse de municipalitatea 
din Paris : preful apei, ta
riful taxiurilor, băilor muni
cipale, biletelor de intrare 
în muzee. Pe lista „reduce
rilor compensatorii" sînt 
trecute doar 12 articole, 
printre care ape minerale, 
cafea, mingi de ping-pong, 
șervefele de hîrtie.

Specialiștii economici ob
servă că noile creșteri se 
înscriu pe fundalul procesu
lui de scumpire a costului 
vieții, înregistrat în Franfa 
încă în toamna anului 1967 
prin sporirea preturilor la 
transporturile publice, la 
unele produse textile, in
dustriale, electricitate, tele
foane, gaze.

După cît se vede, deo
camdată consumatorii sînt 
aceia care acoperă diferen
ța de prețuri rezultată de 
pe urma noii reforme. Și 
aceasta în vreme ce bu
getul lor a rămas neschim
bat. T.V.A. nu e un termen 
nou în Franța ; de cîțiva 
ani el se aplică majorității 
industriașilor și unor comer- 
cianți angrosiști. Noutatea 
anului 1968 constă în aceea 
că acum el s-a generalizat 
și s-a extins la întreaga 
populație a Franței, ca de 
altfel 
Pieței comune.

Sfatul susține că, datorită 
aplicării reformei, pierde 
circa 2,5 miliarde franci. 
Cine va profita totuși ? In 
primul rînd marile între
prinderi industriale și co
merciale, unitățile de desfa
cere moderne. Ele vor be
neficia de o reducere a 
impozitelor pe venit. După 
cum se afirmă, noul sistem 
de impozite este menit să 
stimuleze investițiile. Apli
carea sa va accelera, pe de 
altă parte, dispariția acelor 
meseriași si mici comer- 
cianți slab dotați din punct 
de vedere tehnic, care vor 
fi înlăturați de concurență. < 

De remarcat că T.V.A. in- ' 
tră în vigoare înainte de , 
scadența Pieței comune (1 <
iulie 1968). E o reformă ce ' 
se înscrie de fapt în politi- , 
ca de armonizare fiscală a < 
celor șase țări membre ale - 
Pieței comune. Sindicatele ” 
C.G.T. și C.F.D.T. și-au ex- . 
primat nemulțumirea față de • 
aceste măsuri ce afectează 
direct nivelul de trai al 
maselor muncitoare. Obser- • 
vatorii politici prevăd pen
tru următoarele luni o spo- , 
rire a tensiunii pe frontul 
social.
Alexandru GHEORGHIU -

I 
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transmit:
Președintele Republicii 

Sud-Africane, Eben Theo- 
phil Donges, a decedat 
miercuri - anunță agenția France Presse. El avea vîrsta de 69 de ani.

In sprijinul recunoașterii R.D.G. Vicepreședintele fracțiunii parlamentare a Partidului liber-democrat din Bundestagul vest- german, William Borm, s-a pronunțat la Braunschweig pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane și a granițelor existente în Europa. „Piatra unghiulară a politicii noastre constă în relațiile noastre cu R.D.G.", a spus Borm.
La Moscova s-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare 

a Agenției TASS. La adunarea festivă au participat lucrătorii agenției, reprezentanți ai presei sovietice și ai vieții publice din U.R.S.S. Printre invitați s-au aflat directorii agențiilor de presă din mai multe țări socialiste Din țara noastră a participat Andrei Vela, directorul general al Agenției Române de Presă. In cadrul adunării, Serghei Lapin, directorul general al TASS. a. prezentat un raport despre activitatea agenției.
Delegațiile P. C. Francez 

și Federației Stîngii Demo
crate și Socialiste au hotărît să ceară convocarea Adunării Naționale franceze într-o sesiune extraordinară. La această sesiune ar urma să fie examinate situația economică și socială în urma aplicării ordonanțelor guvernamentale asupra securității muncii, precum și probleme de politică externă, în special cele referitoare la Europa. Textul asupra căruia au căzut de acord cele două delegații urmează să fie supus spre aprobare birourilor politice ale celor două partide.

„Manuscrisele mate
matice" ale lui Karl 
MaiX vor aPare la Moscova anul acesta în luna mai, în cinstea aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Marx. (Karl Marx a început să se ocupe de matematică la sfîrșitul anilor 50 ai secolului trecut).

Sw/wvor

In aceste zile de înce
put de an, Havana poartă 
încă podoabele sărbăto
rilor de iarnă. Maleconul 
— bulevardul care înso
țește țărmul oceanului 
de-a lungul mai multor 
kilometri — e încadrat de 
brazi, conturați în noapte 
de zeci și zeci de becuri 
albe. Pe Avenida 23, alte 
becuri multicolore su
gerează profilul unui co
coș, în vreme ce fațadele 
marilor blocuri se des
prind în noaptea tropi
cală prin mari panouri 
luminoase.

O animație plină de 
culoare domnește pînă 
noaptea târziu în holurile 
și saloanele, în restau
rantul marelui hotel „Ha
bana Libre". Varietatea 
vestimentară și lingvis
tică a celor prezenți su
gerează de la prima ve
dere caracterul larg al 
Congresului internațional 
al intelectualilor, deschis 
aci zilele trecute, în ca
drul căruia se întâlnesc 
oameni de știință, cultu
ră și artă, din Europa, 
America, Asia și Africa. 
Nu numai în sala de dez
bateri, ci și în holuri, 
în fața unei cafele sau 
unei oranjade au loc vii 
discuții, schimburi de pă
reri prietenești. I-am 
surprins în asemenea dis
cuții pe marele sculptor 
mexican David Siqueiros, 
sosit doar de cîteva zile 
la Havana, pe fizicienii 
francezi Jean Pierre Vi- 
gier și Pierre Lehman, 
pe artiștii plastici cu
banezi Rene Portocarrero 
și Vilfredo Lam. La o 
altă masă puteau fi vă- 
zuți cineastul spaniol 
Juan Antonio Bardem și 
colegul său italian Fran
cesco Rossi. Intr-una 
din pauzele lucrărilor — 
discuție animată într-un 
grup de scriitori. Distin
gem printre aceștia pe 
spaniolii Alfonso Sastre 
și Gabriel Celaya, pe so
vieticul Vadim Kojevni- 
kov, pe românul Pop Si- 
mion, pe cubanezul Alejo

Carpentier, pe italianul 
Pio Bardelli. Intr-un alt 
colt oameni de știință 
schimbă impresii. Remar
căm printre aceștia pe 
acad. Remus Răduleț, 
vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste 
România, pe Antonio Nu
nez Jimenez, președintele 
Academiei de Științe a 
Cubei, pe George Hutkin- 
son, atomist englez, pe 
profesorul Stanislaw
Turski, rectorul Universi
tății din Varșovia.

O prezență plină de

Russell, Jean Paul Sartre 
și Ernst Fischer — care din 
motive de sănătate nu au 
putut veni la Havana, au 
transmis congresului me
saje vibrante de salut si 
că o serie de alti oameni 
de cultură au fost împie
dicați de vitreaia unor re
gimuri reacționare să par
ticipe la acest forum.

Deosebit de important 
este faptul că, în pofida 
unor diversități de con
cepții si afinități, partici
panta la congresul de la 
Havana au reușit să sta-

Un forum
internațional
al intelectualilor

sensuri este și aceea a 
delegațiilor reprezentînd 
R. D. Vietnam și Frontul 
de Eliberare Națională 
din Vietnamul de sud, a 
scriitorului angolez Mario 
d’Angrade, a referendului 
budist Vipulasara din 
Ceylon, a scriitorului al- 
gerian Monderi Mouloud 
și a profesorului de filo
zofie Keita Mamadu din 
Guineea.

Dar și această succintă 
enumerare, înfățișînd doar 
o parte din numărul de- 
legaților (440 de partici- 
panți din 66 de țări), la 
care se adaugă peste 150 
de ziariști și corespon
denți de presă din a- 
proape 40 de țări, reflec
tă rezonanța pe care con
gresul a avut-o în rîndul 
intelectualității progre
siste din lumea întreagă.

Se cuvine de asemenea 
să amintim că trei mari 
personalități — Bertrand

bilească de la început acel 
limbaj comun atît de ne
cesar reușitei acestei în
tâlniri internaționale. încă 
o dată s-a verificat în 
practică utilitatea contac
telor și schimburilor des
chise si sincere de păreri, 
a confruntării lipsite de 
prejudecăți a punctelor de 
vedere diferite, dar ema
nate din aceeași dorință 
de a servi cauza țărilor 
în curs de dezvoltare.

Dezbaterile se desfă
șoară în cinci comisii, care răspund temei fundamen
tale a congresului : „Cul
tura și independenta na
țională", „Formarea inte
grală a omului", „Respon
sabilitatea intelectualului 
fată de problemele lumii 
subdezvoltate", „Cultura 
și mijloacele moderne de 
comunicație" și „Probleme 
ale creației artistice si ale 
cercetării tehnico-stiin- 
tifice".

Membrii delegației ro
mâne, prezenți în toate 
comisiile, au adus chiar 
din primele zile o contri
buție substanțială la dez
bateri, abordînd aspecte 
variate pe fondul tematicii 
generale, subliniind rea
lizările și experiența tării 
noastre în dezvoltarea 
economică, socială și cul
turală.

O contribuție valoroasă 
au adus în dezbateri și 
alți delegați care au luat 
cuvîntul pînă acum : A. 
Carpentier (Cuba), Pio 
Valdelli (Italia), Mario 
Benedetti (Uruguay), Cu 
Hay Can (R.D. Vietnam), 
Huynh Tu (F.N.E 
Vietnamul de sud), 
berto Silva (Chile), 
Santos (Mozambic), Fran
cesco Aguilar (Costa 
Rica), Roger Smith (An
glia), Josâ Iglesias (Sta
tele Unite).

Dincolo de problematica 
generală dezbătută în co
misii, atît de importantă 
pentru propășirea culturii 
pe plan mondial, și în 
special în țările în curs 
de dezvoltare. Congresul 
de la Havana oferă toto
dată un minunat prilej de 
contacte personale, de 
schimburi de opinii între 
oameni de cultură, sta
bilirea de legături priete
nești, un teren favorabil 
inițiativelor si acțiunilor 
de cunoaștere si coope
rare. In același timp, pre
zenta unui mare număr 
de delegați din patru con
tinente pe pămîntul Cubei 
socialiste reprezintă, așa 
cum spunea președintele 
Osvaldo Dorticos la des
chiderea congresului, un 
act de solidaritate cu 
poporul cuban, un prilej 
de a cunoaște direct rea
lizările înfăptuite de 
această tară în cei nouă 
ani de la izbînda revolu
ției.

La hotelul „Habana Li
bre" luminile ard pînă 
noaptea târziu. Se lu
crează, se discută, se sta
bilesc noi prietenii. Dar, 
mai presus de orice, aici 
se zămislesc idei gene
roase puse în slujba propă
șirii și demnității umane.

Paul DIACONESCU 
Victor STAMATE

din
Vm-
Dos

7“ pe Lună
Sonda lunară 

veyor-7", lansată 
ligonul de la Cape Kennedy (Florida), 
a. aselenizat miercuri noaptea la ora 
01,05 G.M.T., anunță Administrația 
națională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.). După ce sonda a stră
bătut distanta de aproximativ 400 000 
de kilometri, motoarele retroactoare 
au fost puse în funcțiune, permițînd 
așezarea ei lină într-o regiune foarte 
accidentată din apropierea craterului 
„Tycho", la o altitudine de 4 500 me
tri. Camera de luat vederi cu care 
este dotată sonda a transmis primele 
fotografii din regiunea aselenizării. 
Una din fotografii (cea reprodusă ală
turat) înfățișează imaginea orizontu
lui cu o mare proeminentă ce se pro
filează la o distantă nedeterminată.

americană „Sur- 
duminică de pe po-

Spre o comunitate 
I r 9"?a //

(Agerpres). — Se anunță că in timpul vizitei sale 
la Bonn, lordul Chalfont, ministrul de stat britanic însărcinat cu 
tratativele privind candidatura Angliei la C.E E., a prezentat inter-■ 
locutorilor săi vest-germani un plan care vizează crearea unei 
comunități economice vest-europene formată din 9 membri.
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Acest plan prezintă numeroase a- nalogii cu propunerea făcută marți în ziarul „Die Welt" de Ernst Majonica, președintele grupului de lucru pentru problemele externe al Uniunii creștin-democrate, care prevede crearea unei comunități vest- europene din care ar urma să facă parte membrii Pieței comune (fără Franța) și cei patru candidați la aderare (Marea Britanie, Irlanda, Danemarca și Norvegia). Planul britanic, sau planul WilȘon, cum i se mai spune, sugerează o colaborare cu „cei cinci" în domeniul tehnic, al industriei de armamente, brevetelor și societăților vest-europene, precum

și în domeniul ajutorului pentru dezvoltare. El prevede, de asemenea, consultări regulat? în domeniul politicii externe și militare.Actualmente, guvernul vest-ger- man se opune planului prezentat de lordul Chalfont vizînd crearea, paralel cu C.E.E., a unei comunități în „nouă", a declarat un purtător de cu- vînt oficial. El a adăugat că propunerea lui Majonica nu corespunde stadiului actual al politicii oficiale a cabinetului de la Bonn. Un asemenea p’an. a precizat el. ar putea fi luat în considerare, dacă va fi cazul, într-o fază ulterioară.
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