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în aceste zile, în agricultură se desfășoară cu intensitate lucrările de întreținere a culturilor, de asigurare a umidității necesare dezvoltării normale a acestora. De Ia un capăt xla altul al țării, pe tarlalele cultivate cu cereale și plante tehnice, în grădinile de legume, în vii și livezi Se remarcă aceeași preocupare pentru efectuarea unor lucrări de calitate superioară menite să compenseze lipsa de umiditate din sol cauzată de primăvara secetoasă. Principalul mijloc prin care se combate lipsa de apă îl constituie irigațiile și udatul culturilor. In ultimele zile a plouat în cea mai mare parte a țării. Din datele Institutului Meteorologic rezultă că în cursul lunii mai au căzut precipitații mai abundente în toate zonele transcarpatice și în cea mai mare parte a Olteniei. Cele mai mari cantități s-au înregistrat în zona deluroasă a Olteniei, în podișul Tîrnavelor și al Someșului, ca și în partea" de sud a Banatului, umiditatea solului fiind refăcută. Cantități îndestulătoare de apă au căzut și în celelalte zone din Transilvania, în Moldova și nordul Bărăganului. A plouat, de asemenea, în bună parte din cîmpia Bărăganului și mai puțin în Dobro- gda. Important este că și umiditatea atmosferică este mai ridicată. Toate acestea, alături de extinderea irigațiilor, au creat condiții mai bune de vegetație pentru plantele agricole. Ținîndu-se seama că rezerva de umiditate din sol nu a fost refăcută peste tot, este necesar să se continue aplicarea măsurilor menite să ducă la acumularea și păstrarea a- pei în pămînt. Trebuie continuată, cu toată hotărîrea, acțiunea de irigare și udare, executate, fără întîrziere, lucrările deIrigarea deosebită pe baza xecutiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri cu privire la prevenirea și combaterea efectelor secetei, au fost luate măsuri de

întreținere a culturilor, culturilor a cunoscut o intensitate după ce, Hotărîrii Comitetului E-

CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

mobilizare în acest scop a tuturor resurselor agriculturii, ale întregii economii naționale. Pe baza hotărîrii, diferite ministere și alte organe centrale au pus la dispoziția agriculturii aproape 700 utilaje de pompare, iar livrarea altora continuă pe măsură ce sînt identificate. De asemenea, industria și-a suplimentat livrările la instalații de aspersiune, grupuri de pompare, pompe, motoare și conducte. In perioada 15—18 mai Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și Ministerul Industriei Alimentare au pus la dispoziția agriculturii 100 autocamioane, 93 cisterne, 20 rezervoare și alte mijloace pentru transportul apei. De asemenea, s-au repartizat unităților agricole 91 instalații de forare pentru executarea unui număr de 524 foraje care vor asigura apa necesară irigării unei suprafețe de 4 750 ha. Pentru sporirea ritmului de aplicare a udărilor la legume, a plantațiilor tinere de pomi și a viței de vie, Ministerul Căilor Ferate a pus la dispoziția unităților agricole 14 garnituri de tren cu 650 vagoane cisternă pentru transportul apei. Pe această cale, la întreprinderile agricole de stat Odo- bești șl Panciu s-au udat aproape 1 000 ha de vie.în cooperativele agricole au fost trimiși, din stațiunile de mașini și tractoare, 1 763 mecanizatori, care lucrează ca motoriști la agregatele de pompare și de, aspersiune, iar peste 1 100 mecanici constituită în echipe de depanare acordă asistenta tehnică în exploatarea utilajelor de irigat. Tot în acest scop au fost organizate cu piese țiilor.Toate hărnicia rile agricole de stat și a țărănimii cooperatiste au făcut cu putință să se irige mari suprafețe de teren. Pînă la 17 mai s-a aplicat prima

186 ateliere mobile dotate de schimb necesare repara-aceste măsuri, alături de lucrătorilor din întreprinde-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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ANCHETA INTERNAȚIO
NALA A „SCÎNTEII"

SISTEMUL NERVOS 
AL OMENIRII

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit marți, 21 mai 1968, pe A. V.

Basov, ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al Uniunii Sovietice 
la București, la cererea acestuia.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească.

ÎNALTA EFICIENTA

caracteristici

a controlului
financiar

în cadrul programului de perfecționare a conducerii și planificării economiei, adoptat de Conferința Națională a P.C.R., sarcini de însemnătate deosebită revin controlului financiar — pîrghie de nădejde pentru lichidarea și, mai ales, prevenirea deficientelor din activitatea întreprinderilor si instituțiilor în gospodărirea fondurilor materiale și bănești. Asemenea sarcini privesc atît controlul financiar ierarhic exercitat din treaptă în treaptă în cadrul întreprinderilor și de către verigile superioare asupra întreprinderilor in subordine, cît și controlul de specialitate efectuat de Ministerul Finanțelor și organele bancare.Prima formă amintită, aceea a controlului ierarhic intern, integrîn- du-se în complexul activității economice desfășurate în fiecare întreprindere, constituie veriga de bază. In- trucît. însă, în exercitarea controlului ierarhic conducerile întreprinderilor și instituțiilor folosesc si ele organe de specialitate (servicii fi- nanciar-contabile și corpuri speciale de control) se consideră — în mod cu totul eronat — că efectuarea controlului financiar ar constitui o sarcină exclusivă a acestor compartimente. Se scapă astfel din vedere că serviciile respective nu sînt altceva decît verigi ale „auto- controlului“, ale controlului propriu, pe care unitățile economice trebuie să-l exercite prin fiecare lucrător, prin șefii de secții sau sectoare, prin membrii conducerilor tehnice administrative. în toate problemele legate de activitatea întreprinderilor și instituțiilor, fie ele organizatorice. tehnice sau financiare.Fapt este că nimeni nu poate sesiza mai bine deficiențele nici nu poate găsi soluții de chidare și prevenire a lor, de fructificare a rezervelor terne, materiale și bănești,

treprinderilor și Instituțiilor bugetare folosesc. în principal, resortul contabil pentru verificarea circulației valorilor materiale și bănești, atît în cadrul unității cit și în relațiile ei cu terții.Labilitatea să de exercitarea control ? Analizapăgubesc avutul obștesc arată că marea majoritate a acestora se datoresc unor neglijențe, necunoașterii dispozițiilor legale de către cei
(Continuare în pag. a IlI-a)
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI PROGRESIST

Marți seara a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Progresist 
al oamenilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, face o vizită în țara 
noastră.

Delegația este formată din tova
rășii Andreas Fantis, secretar ge
neral adjunct al Partidului 
A.K.E.L., director al ziarului 
„Haravghi", conducătorul delega
ției, Kyriakos Hristu, membru al

Biroului Politic, și Grigorios Spirit, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului A.K.E.L.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovară
șii Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Marți a părăsit Capitala delega
ția Partidului Socialist din Chile, 
formată din tovarășii Luis Jerez, 
secretar general adjunct, membru 
al Comisiei Politice a C.C. al P.S.C., 
Jaime Suarez si Mario Olea, mem
bri ai C.C. al P.S.C.

La plecare, oaspeții au fost con-

duși de tovarășii Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. Mihai
C.C. al P.C.R., 
membru al C.C.
viști de partid.

Dalea, secretar al 
Mihail Florescu, 
al P.C.R., de acti-

lege ® Raportul dintre estetica și industrie ® Sta

giunea teatrală la Piatra Neamț ® Sport

S® cadrai
schimbului de opinii

în viața noastră

Itinerar
iugoslav
Paul Alexandru GEORGESCU

și lisau in- decît conducerile întreprinderilor și instituțiilor. Dar, pentru ca un astfel de control financiar să funcționeze în condiții bune este necesară existenta unor evidențe corecte și ținute „la zi“, a unui sistem informațional judicios, capabil să înfățișeze prompt, operativ și complet datele aprecierii realiste a rezultatelor financiare din fiecare compartiment de activitate. în acest context, a devenit intolerabil ca o unitate productivă să aibă posibilitatea să depisteze factorii care îi urcă costurile de producție, de exemplu, numai după ce a efectuat anumite cheltuieli și cînd — de cele mai multe ori — intervenția nu mai are eficacitate.Deci, una din atribuțiile importante ale controlului financiar ierarhic este și urmărirea sistematică a felului în care sînt gospodărite fondurile bănești, pe care statul le pune Ia dispoziția fiecărei unități bugetare. Controlul se exercită preventiv pentru a împiedica, înainte de efectuare, operațiile ilegale, neoportune și neeconomicoase, dar se exercită și ulterior pentru a constata dacă operațiile efectuate corespund dispozițiilor legale. Conducerile în-
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„Opinia este un arbitru, o conștiin
ță, noi am spune că aproape este un 
tribunal, lipsit, desigur, de putere 
juridică, dar redutabil. Este forul 
interior al unei națiuni" — scria nu de mult reputatul demograf și sociolog francez Alfred Sauvy.Libertatea exprimării și confruntării opiniilor în probleme de natură social-politică este, desigur, gradată în funcție de caracterul fiecărei orînduiri sociale. în ciuda marii varietăți de opinii care apar la suprafața vieții politice în regimurile democrat-burgheze — ceea ce creează iluzia unei democrații largi — în aceste regimuri subzistă o mare discrepanță între ceea ce gîndesc, exprimă și cer masele și deciziile politice, care, aparți- nînd puterii dominante, jesc acesteia interesele ; între dreptul formal la opinii al cetățenilor și gradul redus de participare a maselor la stabilirea deciziilor politice. Se cuvine, de aceea, precizat că nu poate fi luat drept criteriu unic al democrației doar gradul de diversitate a opiniilor și de exprima- acestora societate ;

conf. univ. Ion DRÂGAN

hotărîtor pentru aprecierea democrației, din acest punct de vedere, este gradul în care opinia majorității se aplică efectiv în politica statului, găsește ecou și concretizare în ansamblul acesteia, în măsurile și hotărîrile cu caracter social-politic. Perspectiva transformării opiniei publice majoritare, a opțiunilor lective asupra problemelor

BRAIU

Brăila împlinește șase secole de existență. Străveche cetate pe malul Dunării, „schela Munteniei și Moldovei" prin care Țările Românești făceau negoț cu porturile îndepărtate ale Mediteranei, este astăzi un oraș modern, dinamizat de fluxul înnoitor al industriei socialiste. E o aniversare pe care localnicii o întîmpină cu însemnate înfăptuiri gospodărești, e o sărbătoare care prilejuiește un semnificativ bilanț, bilanțul celor 600 de trepte suite pe scara istoriei. Expoziții care evocă viața Brăilei, istoria orașului și a mișcării muncitorești de aici, o expoziție etnografică și una economică, o monografie a orașului, broșuri, pliante, stampe jubiliare, precum și un timbru omagial — iată cîteva din acțiunile consacrate acestei aniversări care va culmina cu o mare adunare populară pe faleza Dunării.Șase secole. O vîrstă venerabilă sărbătorită tinerește de vrednicii locuitori ai municipiului, creatorii Brăilei de azi, una din importantele cetăți industriale ale țării.

Așezată între Bărăgan 
și Dunăre — două reali
tăți de un specific pu
ternic — Brăila este ex
presia unui echilibru în
tre antiteze. Una o teres- 
trizează, cealaltă o împin
ge spre uis. Zi si noapte 
în port catargele vapoa
relor tot țes plasa seduc
ției, iar inima tînără ta
ce nodul la fiecare othi 
al plasei. Dar cu prezen
ta lui, solidă și telurică, 
Bărăganul oferă o con
trapondere tuturor febre- 
lor, prilejuiește necesarul 
„contact anteic". 
Sebastian 
un spirit 
despre o 
gentă a 
(care a 
poeți, artiști si oameni de 
știință), despre luciditatea 
pe care a deprins-o aici, 
din lumina albă a soare
lui de șes și din melan
colia descifrată in peisa
jul fluviului care se le-

Mihail 
vorbea despre 
al acestui loc, 
anumită inteli- 

acestui climat 
produs atîtia

neveste în dreapta orașu
lui.

Brăila are în ea 
geometric, pentru 
fost multă vreme o 
tate. Planul 
renumit în 
seamănă cu 
păianjen sau
tai. Iar străzile par „bra
țe arcuite ce-si înmoaie 
degetele în Dunăre", cum 
au remarcat metaforic 
poeții. Brăila are un as
pect major și citadin, de 
oraș bine întemeiat. Do
cumentele o menționează 
din totdeauna 
drept formație
consolidată încă din vea
cul al XlV-lea, dintr-o 
vreme cînd orașele țării 
erau puține la număr, iar 
evoluția multora din ele 
în spre 
începea.

Așezată 
răganului
marelui fluviu, ea 
din totdeauna aici.

plîntată din veci în argi
la secolelor, deși docu
mentele istorice îi iau în 
evidentă prezenta abia de 
600 de ani. In anul 1368, într-un privilegiu de comerț dat neguțătorilor brașoveni de către domnitorul valah Vladislav Vlaicu-Vodă, i se pomenește pentru prima dată numele, i se consemnează oficial existenta. Dar 
curiozitatea iscoditoare a 
arheologilor a împins me
moria noastră pină în 
neoliticul mijlociu. Dove
zile aflate — niște pie
tre șlefuite, cu găuri în 
mijloc, ce serveau pen
tru ancoratul năvoadelor 
— atestă prezenta pe a- 
ceste meleaguri a
populații protoistorice 
pescari.

(Continuare 
în pag. a VII-a)

code bază ale dezvoltării societății, în politică practică se deschide o dată cu edificarea societății socialiste, în care întreaga putere politică și economică se află în mîinile celor ce muncesc.Lichidarea dominației claselor exploatatoare în România, victoria deplină a socialismului au creat condițiile dezvoltării unei adevărate democrații, a democrației socialiste, a cărei _ esență constă în asigurarea participării active a tuturor cetățenilor la conducerea treburilor obștești și de stat, a manifestării libere, plenare a personalității fiecărui membru al societății. Opinia co
lectivă este investită, în societatea socialistă, cu funcții și atribute majore.în ultimii ani, după Congresul al IX-lea, P.C.R. a acționat consecvent în direcția creării condițiilor ca schimbul public de opinii să devină efectiv un _____țial al guvernării societății, a] stabilirii colective a politicii partidului și statului. Pe baza orientării stabilite de Congresul al IX-lea, Comitetul Central s-a preocupat necontenit să dea curs extinderii principiilor inalienabile ale democrației pe toate tărîmu- rile de activitate, lichidării tendințelor de rigiditate și anchilozare în viața economică și social-politică, a formelor, metodelor și practicilor care îngustau sfera de manifestare și de exprimare a inițiativei și părerilor maselor.Este un merit incontestabil al conducerii partidului nostru de a urmări și a se îngriji permanent de realizarea concordantei dintre funcționarea mecanismelor democratice în viata de stat și obștească și mersul ascendent al construcției economice, culturale, maturizarea relațiilor sociale socialiste și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.Definind linia de evoluție și concepția Partidului Comunist Român despre necesitatea obiectivă și semnificațiile profunde ale dezvoltării acestui proces înnoitor de catalizare a capacităților creatoare ale maselor. tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia; „După cum se știe, în ultimii

ani partidul nostru a supus dezbaterii întregului popor cele mai importante probleme ale politicii sale interne și externe. Asigurarea dezvoltării și perfecționării democrației socialiste impune continuarea și în viitor, cu tot mai multă fermitate, a dezbaterii cu masele largi a problemelor cruciale privind dezvoltarea societății noastre. Cu cît fiecare cetățean al patriei va cunoaște mai bine politica partidului, își va putea exprima mai liber părerea asupra diferitelor probleme ale politicii noastre interne și externe, ale vieții economice, sociale, culturale, cu atît va e- xista mai multă garanție că hotărîrile și măsurile adoptate corespund pe deplin năzuințelor poporului, cerințelor de progres ale patriei noastre. Desigur, în cadrul dezbaterii largi a problemelor care privesc viața poporului, pot apare păreri diverse, unele chiar greșite. în aceasta nu trebuie să vedem nimic dăunător pentru interesele dezvoltării societății noastre. Nu trebuie să existe din această cauză teamă sau reținere în organizarea dezbaterii publice a problemelor politicii noastre. Dimpotrivă, tocmai dezbaterea largă a- jută la lămurirea problemelor, la ridicarea conștiinței politice a maselor, la dezvoltarea răspunderii tuturor cetățenilor față de patrie, față de cauza construcției societății socialiste, față de interesele păcii și socialismului în lume".Un moment excepțional deportant în cadrul procesului de dezvoltare continuă a democrației socialiste l-a înscris recenta plenară a C.C. al P.C.R. Curajul cu care conducerea partidului a dezvăluit abuzurile și încălcările grave ale legalității săvîrșite în trecut, măsurile hotărîte care au fost adoptate în vederea întăririi legalității socialiste, a respectării neștirbite a drepturilor și libertăților democratice, garantate tuturor cetățenilor țării prin Constituție, a respectului demnității umane, asigură înfăptuirea consecventă a democrației socialiste, cu toate atributele ei, inclusiv schimbul larg, liber de opinii.A considera o opinie personală ca fiind ostilă, fără a cerceta cu grijă în ce măsură ea slujește, fie și parțial, intereselor socialismului, se creează piedici din cele mai serioase manifestării inițiativei, gîndirii creatoare, ducînd — așa cum s-a șl întîmplat uneori în trecut — la apariția unor fenomene de de stagnare servatism și socială, de bucherism și dogmatism în propagandă, în activitatea ideologică.

îm-factor esen-

paralizare a gîndirii, a inițiativei, de con- sclerozare în viața

,,Un periplu al prieîeniei' — așa au 
caracterizat ziarele din Belgrad și din 
provincie călătoria prilejuită de recenta 
vizită a delegației parlamentare române 
în Iugoslavia. O călătorie care ne-a 
purtat de pe cîmpia Dunării pînă pe 
litoralul adriatic și din ținuturile Croa
ției pină pe înălțimile înzăpezite ale 
Muntenegrului.

Am decolat de pe aeroportul Bănea
sa într-o zi plină de lumină. Zburam 
peste prelungirile deluroase ale Carpa- 
ților. In sfîrșit, se oferă privirilor noastre 
priveliștea impunătoare a lucrărilor de 
la Porfile de "Fier, exemplu elocvent 
al noului conținut dobîndit de priete
nia româno-iugoslavă în condițiile ac
tuale cînd ambele popoare își consacră 
năzuințe și strădanii mărețelor scopuri 
de construire a socialismului și apărare 
a păcii.

încă un sfert de oră, deasupra teri
toriului iugoslav, deasupra munților și 
pădurilor înverzite de primăvară, și a- 
terizăm pe aeroportul din Belgrad. Pri
vesc în jur și mă pătrunde căldura prie
teniei care se citește pe chipurile lumi
nate de zîmbete, se simte în priviri, în 
gesturi.

Străbatem capitala Iugoslaviei șt, din 
fuga mașinilor, admirăm linia îndrăzneață, 
modernă, a clădirilor înalte care alcătu
iesc noul Belgrad, în curs de construcție, 
trecem podul peste Sava și ghicim, nu 
departe, prezența Dunării. Pătrundem 
apoi în centrul orașului cu forfota pieto
nilor din Terazije, cu înșirarea maga
zinelor atrăgătoare și ajungem, prin bu
levardul Mareșal Tifo și prin aleea 
Miloș, în zona de liniște și verdeață a 
parcurilor care conferă Belgradului o 
prospefime sănătoasă.

Prima zi a șederii noastre în Iugosla
via începe cu actul omagial al depune
rii unei coroane de flori la mormînful 
eroului necunoscut ridicat pe înălțimea 
de la Avala. Șerpuind printre fagi și 
brazi, drumul urcă spre culmea unde, la 
capătul unei lungi, impresionante scări 
săpate în piatră, cariatidele plăsmuite 
de Mestrovici, reprezenfînd republicile 
unite în Federafie, veghează, sobru și 
solemn, asupra lespezii mortuare.

După întoarcerea la Belgrad, priete
nii iugoslavi, răspunzînd dorinfelor noas
tre, ne oferă adevărate chei de înțele
gere a călătoriei, explicîndu-ne cadrul 
economico-social în care se situează o- 
biecfivele pe care le vom vizita. Ei na 
înfățișează vastul proces ce se desfă
șoară în toată tara în 
derniza industria, de 
și productivitatea, de 
bine în diviziunea 
muncii.

scopul de a mo- 
a spori eficienfa 
a se integra mai 
infernajională a

(Continuare ia pag. a Il-a) (Continuare în pag. a VII-a)
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FAPTUL
ESTE ÎNTOTDEAUNA Sub acest titlu, ziarul nostru a publicat acum citva timp o anchetă. Dată fiind importanța deosebită pe care o prezintă această instituție pentru o- crotirea sănătății publice, numeroși farmaciști ne-au împărtășit opiniile lor. Publicăm mai jos două dintre scrisorile primite. Publicăm mai jos două din-

VERS
3

MODELUL NOU 0 NOUTATE?

Ocrotiți
9

marcajele!

© CÎND INDUSTRIA UȘOARĂ FACE „VAR1AȚIUNI PE ACEEAȘI TEMĂ": 
A MONOTONIEI @ FANTEZIA-ARTICOL PREZENT DOAR LA „REBOTEZĂRI" ?

Concepția comer- 
cialistă și verigile 
birocratice din 
calea fiolelor 
și cașetelor or-

Recent s-a făcut marcajul șoselei internaționale București — Brașov. Acțiune utilă, de interes general. Totuși, unii conducători auto n-au înțeles rostul marcajului pe drumul public. Ei au trecut cu mașinile peste vopseaua proaspătă, stricînd marcajele și murdărind șoseaua. Ca Vasile Timofte, medic stomatolog din București (str. Iuliu Titrat, 3). Prins asupra faptului, la intrarea în Sinaia (avea vopsea pe roți și pe aripa mașinii !), el a avut o comportare nedemnă față de agentul de circulație. Refuzînd să plătească amenda, domnul doctor a sfidat pe omul ordinii publice, afir- mînd totodată că... se ve plînge cunoscuților săi de la miliție. De ce n-a făcut-o ? Pentru că nu-i dă mina. N-are cunoștințe care „să-1 salveze". Nici în miliție și nici în... problemele de circulație l
Un „zmeu"
al soselei»d-ale circulației. Dumi-Si tot nică, după amiază, pe șoseaua Cîmpina-Ploiești, a apărut un zmeu. Ca-n basme, năzdrăvan. Singura deosebire e că pilota o mașină „Taunus" roșu, cu nr. 1—PL—4040. Zmeul își făcea „legea" lui — aparte de legea circulației : viteză — 130, 140km. pe oră. „triplări", călcarea liniei albe continue. Mare „as al volanului" se tinea „lipit", la 1—2 metri de mașini, înainte de a le „șterge" din zbor (o încetinire sau frînare — și gata accidentul). In basme, zmeului îi vehea de hac Făt-Frumos. Poate joacă acum acest rol D.G.M. ?

I în atentia
| legiuitoruluiîn corespondența rubricii, des

coperim multe scrisori de felul 
acesta : „Ajutați-ne să-l găsim 
pe tăticu" (care nu mai plătește 
pensia de întreținere); „între
prinderea cutare caută pe de
bitorul X, dispărut din locali
tate". Organele de miliție sînt și ele asaltate cu asemenea cereri. 
Ce-i de făcut ? Cititorii ziarului 
propun o soluție eficientă: pe 
lingă cele 2—3 semnături nece
sare la angajarea unui om, în 
oricare loc de muncă, serviciile 
„personal" să ceară — în inte
res social — și dovada luării în 
evidență, la miliția din locali
tate, a 
acesta, 
certați 
rată.

noului angajat. In jelui 
depistarea indivizilor 

cu legea va fi mult ușu-

le fie
de bine!Tn gara Cluj a rezistat timpurilor o baie populară (cu bazine, cameră de abur, cabine). O foloseau personalul C.F.R., călătorii și locuitorii cartierului Dîmbul Rotund. Era, cum s-ar zice, o baie ceferistă de tradiție, vestită în toată țara. Iată însă că organele C.F.R. au luat o inițiativă năstrușnică : au desființat baia, transformînd-o în... magazie de mesagerii. Dacă muncitorii ceferiști (și locuitorii din împrejurimi) nu mai au unde face baie, cel puțin tovarășii care au luat această măsură să fie invitați „la un duș rece". Se spune că înviorează.

Se vorbește mult, mai cu seamă în industria bunurilor de consum, despre ceea ce se poate numi un model nou.La contractările care au loc între Industrie și reprezentanții comerțului se prezintă, de obicei, colecții amețitoare de modele și mostre. Cataloagele voluminoase impresionează la prima vedere. Și modelele „în mărime naturală" sînt de ordinul sutelor și miilor. Dacă ceri situații globale, pe ramuri — confecții, încălțăminte, tricotaje, articole de menaj etc. — ți se servesc cifre de ordinul miilor. Cum se întocmesc aceste situații ? Simplu : totalizînd produsele fabricilor și scoțîndu-le în evidență pe cele noi. Este, practic, o operațiune contabilă. în fapt, nimeni nu stă să numere modelele unul cîte unul, să le compare între ele sau cu cele din anii trecuți. Fiecare model poartă un număr sau un nume pentru identificare. Astfel, contractele se încheie, reprezentanții comerțului și ai industriei se întorc acasă satisfă- cuți. Vine însă și vremea livrării articolelor contractate, a expunerii lor în magazine. Si atunci poți auzi cîte un cumpărător exclamînd : „N-ai de unde alege. Mereu aceleași cîteva modele !“ De unde această neconcordantă ? Următorul exemplu, cules la întîmplare, va scoate la iveală una din cauze. La contractările pentru trimestrele II și III ale anului în curs, producătorii de stofe pretind că au prezentat 148 de articole noi în 2 011 desene și poziții coloristice. Cu puțină fantezie, ți-ai putea imagina un uriaș curcubeu de stofe, în cele mai neașteptate contexturi și nuanțe. Cum se traduc aceste cifre în produse concrete ?„Noutățile în rîndul stofelor pentru vestmintele bărbătești — ne informează tov. Florea Simion, inginer principal în serviciul de confecții din Ministerul Comerțului Interior — constau numai în colorit. Au apărut vreo două culori noi și combinațiile derivate, dar numai la stofele din fire de lină pieptănată. Celelalte grupe de stofe și-au păstrat monotonia. La cele din fire cardate, necesare pentru sacouri, pentru articole destinate copiilor etc. nu s-a schimbat nimic, cu toate că o primenire și îmbogățire a varietății sînt de mult absolut necesare. In fapt, cele 148 de articole noi în 2 011 poziții coloristice sînt doar variațiuni pe... două culori." E o scădere mult prea vertiginoasă, ale cărei consecințe le resimt, în primul rînd, creatorii din industria de confecții".— Ni s-a Intîmplat de multe ori, ne spunea tov. Alma Georgescu, inginer șef la întreprinderea „Arta modei”, să auzim : „Modelul acesta parcă era și anul trecut în colecția voastră". Pînă să explicăm cum stau lucrurile, nedorita impresie s-a produs. Se observă un anumit ciclu de repetare a desenelor. Fabricile textile și-au făcut un obicei din auto- copiere.într-adevăr, cercetînd, chiar sumar, cataloagele de mostre ale cî- torva țesătorii de bumbac, poți constata ce „memorie" bună au uneori creatorii de modele din aceste fabrici. Astfel, din vechea țesătură în dungi, cunoscută sub numele de „Suhaia", s-a născut, fără nici o altă modificare de dimensiuni sau culori, ci doar printr-o simplă creponare, noul articol „Cordelia". Printr-o ușoară distanțare a dungilor, „Da- rinca" a devenit noul articol „Ilia". Țesăturile amintite aparțin întreprinderii „Bumbacul" — Timișoara. Alte așa-zise modele noi își au sursa de inspirație în colecția altei fabrici. Noua țesătură în carouri „Selecta", a fabricii „Răscoala din 1907", amintește insistent de „Ce- nușica", un articol mai vechi de la „Bumbacul". Cîteodată, un desen e atît de îndrăgit de fabrici. încît

apare șl pe mătase naturală, și pe mătase vegetală, și pe stofă de lină ori de bumbac. La țesături, mai ales, ceea ce formează modelul este în primul rînd contextura, greutatea, combinația de fire, neșifonabilitatea și alte asemenea calități, la care se adaugă, firește, și desenul. Or, preocupările în acest sens sînt destul de sumare, practicile amintite, folosite frecvent în fabricilg poastre, nefăcînd decît să altereze, sa falsifice noțiunea de produs nou.Practica jocului de-a modelele nu este proprie doar industriei textile. La monotonia stofelor pentru costume bărbătești, de pildă, se adaugă lipsa de fantezie a unor creatori, exprimată în abilitatea de a transforma un model în alte 4—5 (pseudo- modele). Cum ? Neînchipuit de simplu : printr-un nasture în plus sau în minus ori printr-o clapă de buzunar deplasată într-un sens sau altul. Intre sacourile purtînd 7326 — ambele produse „Tîrnava” din Sighișoara singură diferență : unul are cite un nasture pe timp ce celălalt n-are. nevoie de un mare efort pentru „elaborarea" deosebiri ? Așa 20 de modele de mativ 50 modele realitate, nu sînt dintre aceste categorii de produse.Și variatiunile pe aceeași temă se propagă, asemeni undelor, dintr-o fabrică în alta. „Unele modele se preiau, se reiau, dar cum fiecare producător trebuie să le identifice, obiecte de absolut același fel apar sub numere diferite — remarca Gheorghe Marcu, șeful serviciului confecții din Direcția comercială a județului Constanta — iar în situațiile scriptice numărul modelelor se îngroașă..."în fabricile de încălțăminte, ne- putînd fi folosită jongleria cu nasturii, diferența dintre modele se realizează, de preferință, printr-un număr cit mai variat de găurele sau perforări. între modelele de pantofi pentru copii nr. 4625 și 4623, 4645 și 4646, produse ale fabricii „Progresul", diferența constă în dimensiunile suprafeței perforate. Fabrica „Par- tizanul"-Bacău a prezentat 9 modele de ghete pentru bărbați, din care s-au contractat 7 într-o cantitate de circa 146 000 de perechi. De fapt, cele 7 modele seamănă între ele ca 7 picături de apă.în fond, cui folosește această farsă ? Cumpărătorului în nici un caz. Pe de altă parte, așa cum ni s-a spus, existenta unor colecții aparent atît de numeroase și voluminoase îngreunează operațiunile de contractare. Atunci, care este rațiunea lor ? Din explicațiile pe care le-am primit la diferite foruri am dedus că. prin prezentarea unui număr cît mai mare de modele, chiar dacă printre noutăti se strecoară „impostori", fabricile își rezolvă probleme dintre cele mai importante. Despre ce este vorba ? Fabricile primesc din partea direcțiilor generale din M.I.U.. care le tutelează, un plan de creație. Li se indică numărul de modele, pe sortimente, care trebuie creat în fiecare trimestru (despre planificarea însăși a acestei creații ar merita vorbit separat). Multe dintre fabricile respective se achită în mod real de această sarcină. Sînt însă altele, mai ales dintre cele situate în diferite orașe ale tării, care dispun de puține mijloace de informare asupra a ceea ce este nou în domeniul respectiv, ale căror colective de creație nu au potențialul necesar modele noi. La aceasta fără îndoială, grija cu

nr. 7303 și ale fabricii — există o dintre ele mînecă, în Să fi fost de gîndire acestei colosale s-au „creat" circa pantaloni și aproxi- de cămăși, care. în decît 3—4 la fiecare

elaborării de se adaugă, care unii

Oameni 
din peșterăPeste cetățenii comunei Stănești (Vîlcea) s-a abătut din senin o năpastă. Cineva din rețeaua comercială județeană, vă- zînd la televizor filmul „Vikingii11. și-a spus : „De ce să n-a- vem și noi vikingii noștri?". Drept care a suprimat cota de lame de ras pentru Stănești. In cele șapte magazine nu găsești o lamă, să dai cu briciul ! Așa a apărut la Stănești o specie de bărboși care situează așezarea cam prin anii 600 î.e.n. E drept, există o frizerie autorizată, însă la o depărtare de 8 km! Pînă se întoarce omul acasă — iar este sut. Au renunțat, deci și la zerie. Pe barba lor. Unde Odin 1 hir- fri- ești
Preventivă

di-Fiind vorba despre cadre 
dactice, vom striga și noi cata
logul. Sau nu, mai bine nu! 
Tocmai pentru că sint cadre di
dactice ! Au lucrat la Caran
sebeș între anii 1963—1966, au 
încasat împrumuturi de la casa 
de ajutor reciproc a persona
lului din învățămînt — și acum 
tac chitic. Nu mai sint în loca
litate. Dacă le-am da numele, 
ar roți elevii din bancă. Păstrăm 
tabelul trimis de tovarășul Vir
gil Beg. președintele comitetu
lui sindicatului, adresîndu-ne 
„pedagogic" împricinaților : pro
babil. prinși cu munca de edu
cație, ați uitat, desigur, nimicu
rile vieții — cum sint aceste 
banale datorii în numerar ! Nu 
știți ce s-ar putea face ? 
de 
noi

’ Nil 
alta, dar ca să nu strigăm 
catalogul...

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚĂ 

sprijinul corespondențilorcu
„Scînleii

creatori se feresc de orice efort. Rezultatul ? Acele reluări, compilări și autocopieri duc, în final, nu la lărgirea sortimentului, cum am dori, ci la îngustarea lui. Fabricile pot raporta, în schimb, că și-au îndeplinit planul de creație. Și, de aici, toate avantajele ce decurg din- tr-o muncă „dusă la bun sfîrșit”.Un alt motiv, nemărturisit, al în- groșării cataloagelor de modele este „rentabilizarea". E mai ușor să iei produsul vechi, altfel vopsit și etichetat, și să-1 pui un preț mai mare, decît să-ți bați capul cu perfecționarea procesului de producție. In domeniul articolelor de menaj, exemplele de acest fel se numără cu zecile. Tendința industriei de a reînnoi unele produse doar din punct de vedere al prețului ne-a fost confirmată și la Comitetul pentru preturi.La Direcția generală a confecțiilor din Ministerul Industriei Ușoare, în- tr-o convorbire cu ing. Gh. Scatula, director general, buie să Probabilrale industriale există o concepție clară despre trăsăturile esențiale ale unui model nou. Aceasta nu împiedică însă întreprinderile producătoare să formuleze șl să aplice propria lor concepție, bazată nu pe interesele cumpărătorilor, ci pe realizarea, cu orice preț, a unor indicatori de plan — iar direcțiile generale, să accepte și să tolereze o asemenea stare de fapt. De aceea, multi dintre interlocutori și-au exprimat părerea că ar fi necesar să existe anumite criterii, cit mai precise, care să delimiteze modelul nou de cele existente și care să nu dea dreptul întreprinderilor producătoare să declare drept model nou unul vechi, avînd un adaus imperceptibil. In acest sens, nu este lipsită de interes propunerea unor specialiști din M.C.I. de a se înființa, la Ministerul Industriei Ușoare, creație modei drume ție dințiile de modele ce urmează să fie prezentate comerțului.

tehnic, am constatat că, în se știe foarte bine ce tre- caracterizeze o noutate, că și în alte direcții gene-

un centru de care să cunoască tendințele și, în funcție de ele, să inactivitatea nucleelor de crea- fabrici, să se ocupe de colec-

Regulamentul pentru ganizarea și funcționarea farmaciilor, elaborat în 1959, precizează că „farmacia este unitatea sanitară care are ca obiect de activitate prepararea și eliberarea medicamentelor, în scopul prevenirii si vindecării bolilor". Această definiție arată clar scopul so- cial-uman al unităților sanitare de acest tip ca verigi de seamă în ocrotirea sănătății publice. Pe de altă parte, în tratatele de specialitate se menționează că „farmacia se ocupă cu arta de a prepara, a compune și a distribui medicamentele..." Totuși, slujitorilor sănătății din sectorul farmaceutic nu li se acordă respectul pe care-1 merită.Nu este în intenția mea de a subaprecia marele rol pe care-1 joacă comerțul în viața unei societăți, dar a taxa această „artă și știință" drept simplu comerț, cred că este o eroare regretabilă, uneori ridicată, din păcate, la rangul de concepție. Iată, de pildă, orarul de funcționare al farmaciilor : în cele mai multe localități, acesta se fixează în funcție de o- rarul magazinelor textile, alimentare, de articole casnice etc. Nu ar fi oare normal ca, în funcție de necesități, să se facă unele di-: ferențieri, spre a se facilita drumul medicamentului pînă la bolnav ?Este adevărat că în circuitul medicamentului de la farmacie la bolnav, intervine plata în bani; acesta ar fi, într-adevăr, aspectul comercial al farmaciei. De aici se nasc însă curind situații de-a dreptul paradoxale : avînd un plan de desfacere valoric al medicamentelor pe fiecare unitate, o parte din personalul farmaceutic, în „goană după pian", uită că farmacia este o „știință" și o „artă" și caută prin toate mijloacele, uneori nu tocmai corespunzătoare, să vîndă medicamente oricum, pentru a-și realiza planul. Este un alt aspect comercial al farmaciei. De cîte ori nu am auzit chiar medici exprimîndu-se în acest mod : „noi plătim medicamentele, farmacistul „de la

tarabă" este obligat să ne dea ceea ce solicităm !“ Este întristător faptul că farmacia, soră bună a medicinii, a ajuns pe o asemenea treaptă, rolul ei re- ducîndu-se, potrivit acestei optici, la un simplu negoț.în ce privește principala cauză a deficientelor — absenta unor preparate — ea izvorăște din modul defectuos de organizare a întregului circuit al medicamentului : produselefarmaceutice sînt fabricate astăzi de uzinele și fabricile de medicamente pendinte de Ministerul Industriei Chimice, planificarea lor se face de către Direcția generală farmaceutică din Ministerul Sănătății (con-

medicamentelor, evitîn- du-se situații cînd cantități însemnate de comprimate au fost stocate în fabrici din lipsa acestora. La rîn- dul lor, oficiile centrale farmaceutice ar juca rolul unor depozite centrale de rezervă, capabile să pună imediat la dispoziția oricărui oficiu județean, în orice situație critică, sortimentele deficitare sau suprasolicitate. Aș propune ca oficiile farmaceutice județene să aibă legătură directă cu Ministerul Sănătății, fără intermediari, pentru o mai mare operativitate și eficiență. Pentru realizarea a- cestui deziderat va trebui să se permită acestor oficii să-și procure un stoc de rezervă din sortimentele de primă necesitate, la nivelul județului, creîndu-li-se și spațiul de depozitare corespunzător.In același timp, dacă o- ficiile farmaceutice și mai
f

ecoyrî

important
serviciu social
form datelor primite din partea oficiilor farmaceutice), de plantele medicinale se ocupă Centrocoopul, de vată — Ministerul Industriei Ușoare, distribuirea se face prin rețeaua comercială... Verigi peste verigi. După părerea mea, ar fi necesar ca industria de medicamente să fie condusă de un for unic care, cunoscînd direct necesarul de produse farmaceutice, va putea urmări producția și distribuirea medicamentelor ; in a- cest mod, ar dispărea relațiile greoaie dintre furnizor și beneficiar, nu ar mai exista acea rigiditate creată în prezent de contracte. Un asemenea for s-ar putea preocupa să aibă la timp ambalajele necesare

cu seamă farmaciile ar a- corda o atenție deosebită întocmirii așa-numitelor stocuri statistice (efectuate cu prilejul inventarelor d» la sfîrșitul lunilor iunie și decembrie din fiecare an) nu ar mai fi posibilă transmiterea de date eronate pe toată linia pînă la minister, ca și provocarea de serioase perturbări în planificarea necesarului pentru anul următor.Sînt de părere că și formele de popularizare a medicamentelor noi introduse în terapeutică, ca și comunicarea celor scoase din uz, depășite de progresul terapeutic, trebuie să fie concrete și eficiente, spre a se evita purtarea bolnavilor pe drumuri în căutarea u-Rodica ȘERBAN

Restaurantul Pescarul de pe faleza din Galați (Foto : Gh. Vințllă)
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nor produse ce nu se mai fabrică sau a altora ce nu au apărut încă. Ar fi, de asemenea, util să se renunțe la popularizarea pretimpurie, ca și la trecerea în nomenclator a unor produse farmaceutice care nn au fost încă puse în fabricație sau nu se mai fabrică fapt ce are ca efect dezinformarea corpului medical și a populației interesate.
farm. Mircea TOMESCU 
dirigintele farmaciei 
nr. 67, municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej

„ Medicamentele 
meteorit11Problema circuitului medicamentelor preocupă de ani de zile majoritatea lucrătorilor din farmacii. Mi-aș permite să ilustrez unele aspecte.legate de modul defectuos în care se realizează astăzi acest circuit. De pildă, produsele farmaceutice nou apărute sînt o sursă de permanente necazuri pentru noi. Industria autohtonă de specialitate a înregistrat un evident salt în ultimii ani și ea produce astăzi sortimente noi la nivelul terapeuticii mondiale. Toate bune pînă aici. Numai că multe din noile produse, insistent cerute de public, apar în cantități masive la începutul „carierei" lor. pentru a dispare apoi din circuit a- semeni unui meteorit sau pentru a ne fi furnizate cu „picătura". Produse ca As- clerol, Estrotest, Acetoni- progesterona, Folicisteina. Cloramfenicolul hemisuc- cinat și altele, cunosc apariții sporadice în farmacii. Situația se repetă la infinit, deși în publicațiile de propagandă medicală editate de Ministerul Sănătății și de Ministerul Industriei Chimice asemenea medicamente sînt că’- duros recomandate pentru- o serie de boli. Totuși, așa cum spuneam, se face simțită o neconcordantă între popularizarea acestor medicamente și absența lor a- proape cronică din unități, situație pentru existența căreia farmaciștii sînt socotiți de public direct răspunzători. Trebuie să se o- pereze grabnic o simbioză între realitate și ficțiune. Nu putem servi pacienților promisiuni la infinit.Un alt deziderat al farmaciștilor este mai buna reglementare a gărzilor de noapte în unități. Socotesc că Ministerul Sănătății are obligația de a studia a- ceastă problemă și a lua măsuri corespunzătoare privind remunerarea celor ce efectuează acest serviciu ca și în unitățile sanitare, în vederea asigurării permanente a deservirii populației cu medicamente.Studiul realei funcționalități a farmaciilor reprezintă, desigur, un larg cî»v’n de discuții ; ar fi de duca la aceste dezbateri să' fie atrași în primul rînd farmaciștii din rețea, care se lovesc zilnic de o serie de probleme printre care cele expuse mai sus.

farm. Iosif MANN 
farmacia nr. 17 — 
Botoșani

(Urmare din pag. I)Justețea unei idei se confirmă în confruntare, în practică ; ideea justă are condiții pentru a învinge tocmai prin faptul că are de partea sa dreptatea și-și va ralia ca atare o asemenea largă susținere, încît se va transforma neapărat, în cele din urmă, într-o forță socială.Recenta plenară a C.C. al P.C.R. are meritul, între altele, de a fi deschis larg calea către o înțelegere superioară și înfăptuirea consecventă a principiilor democratismului în stadiul de dezvoltare pe care-1 străbate societatea noastră, de a fi contribuit astfel la adîncirea concepției despre democrație, despre socialism, ca o societate de tip superior, care asigură manifestarea nestînjenită a personalității fiecărui individ. Așa cum s-a subliniat la plenară, exprimarea părerii proprii în interesul societății socialiste este un drept categoric și inalienabil al fiecăruia.Desigur, nu este vorba de opiniile opuse intereselor socialismului, asemenea opinii nu găsesc nici teren, nici priză în societatea noastră. Poporul român, întreaga noastră națiune, cetățenii patriei, în unanimitate, sînt profund atașați socialismului, și-au însușit ca o componentă organică politica partidului de dezvoltare socialistă a țării, năzuiesc din tot sufletul să perfecționeze activitatea de edificare a societății socialiste. Cum să găsească metode și căi mai bune, cum să asigure înlăturarea mai promptă a unor deficiențe, cum să dea soluții cît mai judicioase problemelor construcției socialiste — a- cesta este climatul în care se desfășoară schimbul de opinii în țara noastră, numitorul comun și fundamentul confruntărilor de idei. In a- cest cadru — între premisa situării pe pozițiile socialismului, ca punct de pornire, și obiectivul continuei lui perfecționări — există cea mai largă sferă pentru manifestarea părerilor personale.Preocuparea largă a conducerii partidului pentru asigurarea dreptului la libertatea opiniilor își găsește o expresie din cele mai pregnante și în inițierea de forme adecvate pentru a lărgi cadrul participării conștiente a maselor la dezbaterea problemelor economice, sociale și politice care angajează întreaga națiune, la judecarea și elaborarea nu numai a unor măsuri și hotărîri cu caracter particular, ci a însuși programului dez

voltării sociale și a căilor lui de realizare, pentru afirmarea opiniei colective pe toate planurile de activitate. în primul rînd, sînt definitorii pentru caracterul deschis, public al statuării hotărîrilor politico- sociale, nu într-un cadru închis, ci cu concursul maselor de cetățeni, dezbaterile populare asupra proiectelor tuturor planurilor, hotărîrilor și măsurilor referitoare la problemele cardinale ale construcției so- cial-economice și culturale. Sînt încă proaspete în amintirea tuturor

tea aplicării pe scară națională a diferitelor măsuri și hotărîri.Deosebit de important este faptul că în perioada de după Congresul al IX-lea, conducerea partidului a- duce cu regularitate în fața opiniei publice, într-un spirit de totală o- biectivitate, atît realizările și succesele dobîndite în opera de construcție socialistă, cît și rămînerile în urmă într-un domeniu sau altul, subliniind necesitatea criticii și autocriticii, a dezvăluirii lucide a lipsurilor și neajunsurilor. însuși acest

tatea de a se continua pe trepte superioare procesul încetătenirii în viața publică a tuturor atributelor democrației socialiste, de a se înlătura orice piedici din calea exprimării deschise a opiniilor cetățenești, de a se face totul pentru ca oamenii să-și formuleze fără reticențe gîndurile și părerile lor în legătură cu diferitele aspecte ale dezvoltării societății noastre socialiste.Firește, o condiție de seamă pentru dezvoltarea acestui aflux de păreri, opinii și sugestii constructive
Se lărgește cadrul 

schimbului de opinii
dezbaterile animate privind măsurile de perfecționare a conducerii și organizării vieții economice, acțiunea de reorganizare teritorial-adminis- trativă a țării sau studiile de îmbunătățire a învățămîntului. Esențial este faptul că opiniile cetățenilor devin un criteriu efectiv în definitivarea proiectelor de măsuri și de legi. Spre exemplu, tinîndu-se seama de dorințele, opiniile și sugestiile exprimate de cetățeni în adunări populare și în presă sau adresate conducerii de partid și de stat, s-a a- juns la hotărîrea de a se înființa încă patru județe față de cele 35 prevăzute inițial și de a se organiza mai multe municipii, orașe, comune decît se preconizase inițial.în aceeași ordine de idei, se cere relevat faptul că toate proiectele de măsuri și de hotărîri sînt elaborate pe baza unor studii ample și îndelungate, efectuate cu participarea unui mare număr de oameni de știință și specialiști, a activiștilor de partid și de stat care au posibilitatea nelimitată de a-si confrunta părerile în problemele studiate, de a propune mai multe variante de soluționare a acestora. Ca și practica — e drept de dată mai recentă — de a se organiza experimentări sociale, într-un cadru limitat, înain-

fapt a dat un puternic impuls afirmării curajoase a opiniilor în toate straturile societății, întăririi spiritului critic constructiv.în aceste împrejurări a sporit considerabil rolul presei ca factor de opinie publică. Sub îndrumarea partidului, presa s-a îmbogățit cu noi determinări, am putea spune că ea și-a schimbat nu numai fizionomia. ci si structura, conținutul, transformîndu-se într-o veritabilă tribună de exprimare a părerilor, propunerilor si sugestiilor cetățenilor, de confruntare a opiniilor, de afirmare curajoasă a atitudinilor critice pornite din dorința de a stimula progresul în toate compartimentele vieții sociale. O atestă chiar și frecventa în paginile cotidienelor și periodicelor a rubricilor sugestiv intitulate „puncte de vedere", „opinii", „colocviu", „anchetă", „masă rotundă", atentia acordată scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii. Toate acestea stimulează și imprimă un sens și o finalitate constructivă fluxului de gîndire și de opinii prin care fiecare cetățean, conștient de responsabilitățile sale sociale, își afirmă personalitatea.Abordînd în mod creator problemele dezvoltării societății noastre, partidul subliniază cu putere necesi-

— care constituie o importantă pîr- ghie în evoluția societății noastre — este ca din activitatea organismelor publice să fie înlăturate orice forme și metode, orice practici care ar stînjeni exprimarea opiniilor și sugestiilor cetățenilor. în cadrul noilor forme de organizare și conducere a vieții sociale și economice, al noilor structuri administrativ-teritoriale, se realizează o strînsă apropiere între organismele conducătoare de partid și de stat — de la cele supreme pînă la cele locale, — șl masa cetățenilor, ceea ce facilitează comunicarea vie, dialogul nemijlocit între autorități și populație. Fructificarea intensă a acestor posibilități de către organele de partid și de stat presupune întărirea legăturii lor cu masele, continuarea cu mai mare grijă a consultării cetățenilor asupra modalităților de soluționare a diferitelor probleme economice, sociale, culturale Exprimîn- du-ne într-o terminologie sociologică, am putea spune că după cum partidului guvernul au înfăptuit cadrul „macroparticipării" națiunii la hotărîrile sociale globale, fiecare organism local — de partid, de stat sau obștesc — trebuie să asigure condiții pentru «microparticiparea» cetățenilor La deciziile aparținînd

nivelului respectiv. Aceasta este cea mai elocventă garanție de autentic democratism, o cale sigură de înțelegere și însușire organică de către mase a politicii partidului, o certitudine că măsurile adoptate beneficiază de o reală întemeiere și de girul colectivității.O condiție sine qua non a stimulării schimbului liber de păreri este informarea permanentă a publicului larg asupra problemelor politicii interne și externe. Numai astfel cetățenii dobîndesc posibilitatea de a judeca în cunoștință de cauză, își pot exercita dreptul de a interveni calificat în treburile publice. Acestui deziderat i se răspunde prin faptul că concepțiile și pozițiile partidului nostru în toate problemele importante de politică internă și internațională sint exprimate deschis, prin faptul că la activitatea de informare a maselor asupra politicii partidului participă direct conducători de partid, activiștii de frunte, care țin expuneri, se întîlnesc cu activul de partid și masele largi.în acest climat de afirmare democratică a opiniilor, a înaltelor idealuri ale umanismului socialist, nu se fac nici un fel de concesii ideilor retrograde, părerilor ostile socialismului, nu se stă în expectativă față de acestea, ci din contră. li se opun pozițiile ideologice ale socialismului, principiile lui politice, filozofice, etice sau estetice. Se cuvine însă ca aceste poziții și principii să fie demonstrate prin forța argumentelor și a faptelor, și nu pur și simplu invocîndu-se autoritatea unor verdicte apriori, sau re- curgîndu-se la măsuri administrative. Numai în acest fel conștiința publică se cristalizează ca o emanație a atitudinilor șl convingerilor profunde ale întregului popor, iar opinia colectivă se valorifică în deplinătatea potentelor ei ca un factor de emulație socială și politică, de educație socială, va acționa eficient în direcția perfecționării multilaterale a societății și a înnoirii conștiinței umane. Neadmițînd deciziile administrative în cîmpul dezbaterilor de idei, combătînd abuzurile și practicile care au alterat în trecut climatul confruntării libere a părerilor, partidul nostru subliniază, totodată, că este necesară o activitate ideologică mai complexă, mai calificată pentru promovarea concepției filozofice marxiste, o atitudine activă față de influențe ale teoriilor burgheze, ca și față de mentalități retrograde.

Accesul liber la dezbaterea publică a problemelor social-poli- tice. la confruntarea sinceră a ideilor duce nu la slăbirea, ci, dimpotrivă, la întărirea, pe temeiuri conștiente, a pozițiilor socialiste, a forței și difuziunii ideologiei socialiste în conștiința publică, la ridicarea pe o treaptă superioară a conștiinței socialiste.Schimbul liber de păreri, vital pentru progresul tuturor domeniilor, este o condiție esențială a dezvoltării cunoașterii științifice a societății. Fără un schimb rodnic de păreri în domeniul științelor sociale, al gîndirii social-polltice, aceasta s-ai închista în formule și teze abstracts — străine spiritului viu al științe! marxiste — iar contribuția cercetătorilor si teoreticienilor vieții sociali' la explicarea noilor fenomene și 1:: fundamentarea măsurilor de perfecționare a organizării sociale nu s-a. putea situa la nivelul cerințelor practice.Din punctul de vedere al dezvoltării democrației socialiste, explorarea științifică a opiniilor, sondajele de opinie — încă puțin practicate la noi — trebuie considerate nu numai ca un mijloc de investigare socială, de cunoaștere a opiniilor cetățenilor, dar totodată, o „acțiune socială", un mijloc de consultare democratică, efectuată cu tehnicile științei, un instrument științific ce mijlocește dialogul permanent într. partid, stat și cele mai largi mase de cetățeni. Desigur, nu se pune problema ca sondajele să înlocuiască dezbaterea publică și alte forme de funcționare democratică a societății socialiste ; ele ar avea și sul acest raport doar un rol complemen tar. Sondarea opiniilor ar trebui să devină o practică curentă mai ale: pentru acele organisme sociale (ministere, întreprinderi, instituții) a căror activitate este menită satisfaceri cerințelor social-economice și cultu rale ale populației. E și aceasta » latură importantă și o sursă a pro cesului general de perfecționare ; societății noastre socialiste, o contribuție esențială la cunoașterea societății socialiste în ansamblul mecanismelor desăvîrșirii ei.întreaga politică a partidului, perfecționarea continuă a stilului și mo todelor de conducere a ansamblulu social configurează cadrul propice stimulării gîndirii creatoare, confruntării deschise a opiniilor — atribut esențial al democrației socialiste, forță motrice a progresului societății noastre./
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PENTRU FIECARE
ÎNTREPRINDERE

CONTRACTUL ECONOMIC
ESTE LEGECa să realizeze diferitele tipuri de vagoane necesare dezvoltării transporturilor noastre feroviare sau solicitate la export, Uzina de vagoane din Arad colaborează și cooperează — pe bază de contracte economice — cu numeroase întreprinderi din țară. Unele unități furnizoare, de pildă Uzina mecanică — Timișoara sau uzinele „Industria sîrmei" din Cîm- pia Turzii, își respectă în mod exemplar, din toate punctele de vedere, obligațiile contractuale pe care și le-au asumat față de uzina arădeană. Mai mult, ele răspund adesea cu toată solicitudinea la cererile uzinei arădene în afara contractelor încheiate, deși, evident, aceasta le obligă să depună eforturi suplimentare substanțiale. Alte întreprinderi furnizoare ignoră însă obligativitatea respectării stricte a disciplinei contractuale, o încalcă în mod deliberat, provocând prin aceasta uzinei de vagoane perturbări în procesul de producție, greutăți în îndeplinirea planului.Pare, desigur, de necrezut, _ dar materia primă care se livrează_________torilor de vagoane cu cea mai mare întîrziere, periclitînd în permanentă realizarea planului de producție, este cheresteaua de brad, de 48 mm grosime. necesară pentru confecționarea planșeelor vagoanelor de marfă pe patru osii. La sfîrșitul trimestrului I, numai întreprinderea forestieră- Caransebeș rămăsese datoare uzinei de vagoane cu 100 mc cherestea. Din 460 mc cherestea, cit se obligaseră, prin contract să livreze în luna aprilie, trusturile de exploatare, transport și Industrializare a lemnului Pitești, Banat și Miercurea Ciuc n-au livrat decît 240 mc ; și aceasta, în condițiile în care unele întreprinderi forestiere din cadrul lor și-au stabilit pentru luna aprilie sarcini mai mici decît pentru celelalte luni ale trimestrului. întreprinderile forestiere în culpă își cer scuze, invocînd fel de fel de motive. Urmarea acestei situații ?. O avalanșă de intervenții telefonice, expedierea a sute de telegrame, de scrisori șl trimiterea de delegați la fața locului — care, evident, nu se fac pe gratis, ci pe banii uzinei, cu o imensă risipă de timp și de energie — și toate acestea pentru respectarea clauzelor contractuale. Adică a unor obligații a căror onorare trebuie să fie lege pentru fiecare unitate economică. Uneori, pentru ieșirea din impas a fost necesar ca forurile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să solicite intervenția expresă a conducerii Ministerului Economiei Forestiere. Să nu știe oare tovarășii din întreprinderile forestiere Brezoi, Curtea de Argeș. Rucăr, Caransebeș și din Trustul Miercurea Ciuc că „unde-i lege, nu-i tocmeală" ? E greu de presupus I Dar atunci cum se explică încălcarea sistematică a termenelor de livrare a cantităților de cherestea contractate cu Uzina de vagoane din Arad ?Tot în legătură cu respectarea contractelor economice, la Arad ne-au fost semnalate cîteva cazuri îngrijorătoare care și-au făcut apariția în ultimul timp în relațiile de cooperare — pînă acum ireproșabile — cu uzina „23 August" din Capitală. Este vorba de faptul că din cele 39 de echipamente de frînă K.E.S. pentru vagoanele de călători, care trebuia să fie livrate uzinei arădene pînă la 30 a- prilie, uzina bucureșteană n-a livrat decît 5.Cum se explică această situație ? Discutînd cu șeful secției de apara- taj-frîne, Valeriu Ungureanu, și cu inginerul șef pentru fabricația de serie al uzinelor „23 August", Brînduș Zaharia, ni s-a spus, din capul locului, că nu este vorba de neglijență și nici de minimalizarea sau desconsiderarea obligațiilor contractuale, ci de greutăți survenite în asimilarea în fabricația de serie a acestor extrem de pretențioase produse noi.— Dificultățile de turnare cu metode clasice a unor piese care în alte țări se toarnă pe baza unui procedeu special, au întrecut toate așteptările noastre — ne-a spus ing. B. Za- haria — și .ne-au pus în situația neplăcută de a nu ne putea onora la timp obligațiile față de uzina din Arad. în turnătorie au fost luate însă, între timp, o serie de măsuri menite să asigure depășirea cît mai grabnică a acestui moment critic, metalurgii și-au intensificat eforturile, s-au dus tratative pentru procurarea tehnologiei speciale de turnare a acestor piese, așa încît putem spune că de a- cum înainte nu vom mai provoca emoții constructorilor de vagoane de la Arad. Am prevăzut, de altfel, ca pe lîngă sarcinile curente, în această lună să livrăm uzinei arădene și restanțele pe care le aveam la 30 aprilie.Consemnăm, în continuare, un caz ieșit din comun privind atitudinea față de obligațiile contractuale asumate, sesizat tot de tovarășii de la Uzina de vagoane din Arad. Ministerul Căilor Ferate a solicitat acestei uzine să-i livreze în acest an 108 boghiuri pentru vagoane de călători. în contractul încheiat se arată că beneficiarul va pune la dispoziția întreprinderii constructoare generatoarele de curent, axele cardanice și cutiile de siguranțe necesare. Pînă la începutul lunii mai, însă, nici un asemenea subansamblu n-a fost ca ata- boghiuri

sibilă, oare, executarea în bune condiții a acestei comenzi ? Să fi uitat, oare, forul de resort din Ministerul Căilor Ferate, care a semnat contractul, că, din motive tehnice, organizatorice și economice obiective, cele 108 boghiuri nu pot fi fabricate toate de-o dată, în cîteva săptămîni, ci eșalonat judicios, pe o perioadă mai lungă de timp ? Considerăm că, dacă are într-adevăr nevoie de aceste boghiuri, Ministerul Căilor Ferate ar trebui să pună cît mai grabnic la dispoziția uzinei de vagoane din Arad subansamblele specificate în contract.Există, de ce n-am spune-o, și cazuri în care Uzina de vagoane din Arad îi învinuiește pe nedrept de incorectitudine pe unii colaboratori cît

septembrie ne scrie că, întrucît i s-au modificat sarcinile de plan, nu mai are nevoie de nici un rulment de acest tip. în noiembrie, în urma definitivării planului, tovarășii de la Arad ne telegrafiază din nou că au, totuși, nevoie, pînă la 20 februarie 1968, de 272 de seturi. Le-am răspuns că fiind vorba de rulmenți cu o construcție aparte, pe care nu-i producem în mod curent, ar fi bine să ne comande cel puțin o mie de bucăți și, în orice caz, pentru repartiție să se adreseze Direcției generale de aprovizionare și desfacere din M.I.C.M.^ Abia la 10 februarie ni s-a trimis repartiția pentru cei 272 de rulmenți pe care, potrivit contractului acceptat de Uzina de vagoane-Arad, urmează să-i livrăm

investiții suplimen-cum spuneam, „se- acestor rezultate e-

privesc reglarea mai bună a tuturor instalațiilor de separare și supravegherea continuă ca aceste reglaje să se mențină întocmai, pentru a nu se lăsa miez în coajă, care mergînd la
intervenții. La presele mecanice, spre exemplu, prin măsuri vizînd mai buna întreținere a mijloacelor tehnice, s-a diminuat staționarea lor de la 24 ore planificate la numai 4—6

De ce nu-și respectă furnizorii 
obligațiile contractuale față de 
Uzina de vagoane Arad

construc- se poate de corecți. Ne-am interesat, de pildă, de ce, în loc să fie livrate beneficiarului, 18 vagoane siderurgice 2ac acum în curtea fabricii. Ni s-a răspuns, de către inginerul șef cu problemele de coordonare al uzinei, Liviu Cirin, că pentru a putea părăsi uzina acestor vagoane mai trebuie să li se monteze Ia roți, pe osii, niște rulmenți (cu diametrul de 140 mm) care n-au sosit la timp de la Fabrica de rulmenți — Bîrlad. Ne-am interesat, ca atare, la Bîrlad, de ce anume nu s-a respectat contractul privind acești rulmenți.— Cred că e o neînțelegere la mijloc — ne-a spus inginerul șef de concepție al Fabricii de rulmenți- Bîrlad, Diomid Năstase. După cîta știu, uzina noastră și-a respectat absolut toate obligațiile contractuale. Să consultăm însă niște acte. în iulie 1967, uzina de vagoane ne-a comunicat că în 1968 îi sînt necesare 2 800 seturi de astfel de rulmenți. în

la 30 iunie. La insistențele uzinei arădene, am consimțit, ulterior, să livrăm acești rulmenți la 25 mai. După cum vedeți, nu sîntem în culpă.Este clar că tovarășii care se ocupă la uzina din Arad de problemele aprovizionării n-au dat dovadă, în acest caz, de prea multă operativitate. iar acum dau vina, în mod neîntemeiat, pe un partener care și-a dovedit corectitudinea.*Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a demonstra că încălcarea disciplinei contractuale are consecințe defavorabile în unitățile beneficiare. In cazul Uzinei de vagoane din Arad, nerespectarea obligațiilor asumate prin contracte a contribuit la nerealizarea grală, în primele 4 an, a timente. putea fi tărirea laborare și. cooperare în relațiile economice dintre întreprinderi, mai ales în sensul precizării cît mai riguroase a răspunderii materiale a partenerilor care își încalcă obligațiile asumate.

inte- acest sor- vorluni din anumite situații viitor prin în-planului laAsemenea prevenite in rolului contractelor de coși. cooperare economice dintre

De mai multă vreme, folosirea intensivă a capacității mijloacelor tehnice constituie calea pe care colectivul fabricii noastre a cucerit aprecieri unanime și rezultate de valoare în creșterea eficienței activității economice. O dovadă : la sfîrșitul a patru luni din acest an, s-a realizat peste plan o producție globală în valoare de 4 221 000 lei și o producție marfă suplimentară concretizată în 370 tone uleiuri brute și 931 tone ulei comestibil, livrîndu-se la export 1211 tone ulei în plus față de prevederi. Mai amintesc că proporția de îndeplinire a planului de creștere a productivității muncii este de 102,5 la sută — și toate acestea fără a folosi nici un fel de tare.Așa crețul"conomice constă în utilizarea intensivă a capacităților de producție. Pe de o parte, s-a asigurat amplificarea randamentului orar și reducerea duratei pentru unele faze de prelucrare îmbunătățindu-se calitatea produselor, iar pe de altă parte, s-a acționat în vederea prelungirii timpului productiv de exploatare a utilajelor, prin mai buna dimensionare a perioadelor destinate reparațiilor planificate și diverselor intervenții. Acestea sînt, de fapt, unele din principalele o- biective în cadrul organizării științifice a producției și a muncii în întreprinderea noastră. La elaborarea măsurilor s-a vizat nemijlocit eficacitatea lor în practică. Spre exemplu, punînd în aplicare măsura privind introducerea unor dispozitive la separatoarele pneumatice, s-a ajuns la reducerea cantității de coajă ce rămînea în miez de la 10—11 la sută la 8,4 la sută.Cîștigul de procent în substanță utilă — dacă o putem numi așa — a determinat, la rîndul său, aplicarea altor măsuri. Se punea problema prelucrării în aceeași unitate de timp. 
a cantității de miez în plus intrată în agregate. Ca urmare, imediat s-a întocmit un grafic foarte strîns de întreținere a preselor mecanice, în așa fel, încît ele — prin perfecta organizare a procesului tehnologic — să poată lucra la capacitatea maximă. Reușim astfel să prelucrăm acum în 24 de ore cîte 5—6 tone semințe în plus, față de perioada cînd nu se aplicau aceste măsuri. intervenții

tribuna experienței înaintate
KaEznggarirgm'HTaiaaEsssgj

ardere reprezintă o pierdere. în acest sens, ne înscriem cu o reducere de 0,5 la sută a miezului în coajă, față de cît este admis, ceea ce înseamnă un mare cîștig de ulei la volumul producției fabricii noastre.Plusuri de producție s-au obținut și prin reducerea timpului de reparații, a duratei necesare diverselorIng. Adrian PRODAN

Foto : Agerpres
(Urmare din pag. I)

Uzina de vagoane Arad. Un nou lot de vagoane gata de a fi expediate beneficiarilor

ore. în luna aprilie, pe ansamblul fabricii, s-au cîști- gat pentru producție zeci de ore, care mai înainte e- rau afectate intervenției obligatorii la mașini și a- gregate. Aceasta, pentru că au fost pregătite din timp subansamblele și care au trebuit înlocuite. S-a eficace, în acest măsura propusă din dul colectivului de muncitori de a se organiza lucrul în schimburi și la atelierul mecanic. Pe lîngă deservirea operativă și de calitate a sectoarelor productive de către mecanici în fiecare schimb, se asigură permanent piese de schimb în cantități suficiente. Deci, nu se mai pierde timp așteptîndu-se confecționarea pieselor respective. Numai această măsură se înscrie cu o eficientă, în perioada celor 4 luni, de aproape 100 000 lei la creșterea valorii producției globale.La baza acestor realizări, cît și la îmbunătățirea continuă a studiilor privind organizarea științifică a producției și a muncii stă, printre altele, gîndirea tehnică și economică a specialiștilor întreprinderii. în plus față de cele amintite pînă acum, trebuie precizată o măsură născută în secții: aceea de a realiza, fără investiții, o instalație

piesele să fie dovedit sens, rin-

de transport mecanizat al sticlelor goale de pe rampă direct la îmbuteliere, prin care se eliberează 7—9 muncitori de această muncă grea. La fel și' propunerea de a se realiza o instalație asemănătoare pentru transportul margarinei, de a se curăți mai repede și mai bine materia primă înainte de a intra în silozuri și la fabricație, prin instalarea de noi dispozitive de mare productivitate. S-a atins a- cest spirit creator în fa- frică, ca urmare a ridicării continue a gradului de calificare, de informare tehnică și a nivelului profesional al colectivului. Cursurile profesionale,consultarea publicațiilor de specialitate se bucură de multă atenție, alături, bineînțeles, de dezbaterile tehnice de specialitate legate direct de perfecționarea procesului de producție. De remarcat este că toate a- ceste manifestări se desfășoară în strînsă concordanță cu sarcinile ce ne revin în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii.O mare importanță pentru fructificarea spiritului inventativ al fiecărui membru al colectivului nostru are însăși poziția conducerii fabricii. Ea se sfătuiește sistematic cu cadrele tehnice, cu muncitorii fruntași și, în același timp, manifestă grijă față de descoperirea și aplicarea propunerilor venite din secții, de la fiecare loc de muncă. Astfel, planurile de măsuri tehnico-organizatorice sînt rodul nu numai al analizelor periodice, ci, așa cum am arătat, și al propunerilor care ne-au fost făcute de cadrele tehnice și economice. Nu întîmplător, în ultima vreme, controlul specialiștilor din conducerea fabricii — direct la instalațiile din secțiile productive — este dublat de o supraveghere continuă, ceea ce favorizează o mai strînsă legătură cu muncitorii și-i stimulează să-și prezinte pe larg preocupările, căutările lor pentru îmbunătățirea procesului logic, fiind ajutați pună în practică.Climatul potrivit munci rodnice, nu înseamnă îngăduință față de lenevie, sau oricare act de indisciplină. Avînd sprijinul organizațiilor de partid, discutăm orice asemenea manifestare și o înlăturăm ca atare. De aceea, fiecare lucrător înțelege că trebuie să participe activ la îndeplinirea planului de producție, la creșterea eficientei activității economice. Stimulăm pe toți acei ca- re-și aduc o contribuție valoroasă și directă la bunul mers al producției — exigența venind chiar din rîndul colectivului în cazul celor care bat pasul pe loc, sau manifestă atitudine de delăsare. Așa se explică de ce continuu întrezărim noi posibilități de obținere a unor rezultate și mai bune, cum ar fi prelucrarea zilnică a unei cantități mai mari de semințe cu circa 7 tone pe aceleași capacități de producție și reducerea ponderii uleiului din turtele de floarea-soarelui. de la 20 la sută, cît este acum, la 18 și chiar 17 la sută. De altfel, măsurile tehnico-organizatorice în curs de aplicare oferă garanția că și aceste noi o- biective . vor fi îndeplinite cu succes.
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subansamblu livrat uzinei arădene și, re, execuția n-a pînă la sfîrșitul anului mai e timp și este pe deplin posibil ca într-o bună zi să se dispună de toate suban
samblele amintite. Dar va mai fi po-

celor 108început încăl Este adevărat,
I

ce efectuează plăți sau.au în păstraro valori materiale, unei evidențe contabile încurcate. Numai așa se explică de ce la I.A.S. „Bărăganul" din județul Ialomița, importante cantități de îngrășăminte chimice s-au degradat din cauza proastei lor depozitări, la IPROFIL „Tehnica lemnului’ București o parte din chimicalele pentru vopsitul mobilei n-au mai putut fi folosite întrucît se depășise... termenul de valabilitate. Ce au urmărit și controlat gospodarii din cele două întreprinderi, dacă au fost posibile asemenea acte de risipă ?Atari deficiențe, generate de lipsa controlului preventiv, prompt și intransigent, s-au mai consemnat de organele Ministerului Finanțelor recent, cu prilejul verificării gestiunilor fostelor sfaturi populare ale regiunilor ■ și raioanelor. De pildă, în fosta regiune Galați au fost efectuate ' plăți ilegale pentru salarii și premii în sumă de multe zeci de mii de lei, în gestiunea raionului Criș nu erau înregistrate unele mijloace de transport care funcționau de peste doi ani, iar Consiliul agricol regional Cluj a admis plăți de aproape 400 000 lei pentru lucrări neexecutate pe pășuni. Cazurile nu sînt singulare, putîndu-se afirma că astfel de deficiențe s-au constatat în mai toate unitățile controlate. Ele impun instaurarea unei maxime rigurozități în exercitarea controlului preventiv din partea consiliilor populare provizorii județene, în stare să curme orice act de genul celor amintite, a altora care contravin legilor în vigoare, disciplinei financiare.Alta este situația cînd conducerile întreprinderilor și instituțiilor veghează Ia buna desfășurare a controlului preventiv, cercetînd corect cauzele care mai generează pagube și luînd măsurile ce se impun pentru fiecare caz în parte. în vederea grabnicei lor lichidări. De pildă, la Fabrica de țigarete Iași sau la I.I.S. „Stela" București sînt organizate instructaje sistematice ale gestionarilor, la uzina „24 Ianuarie" Ploiești, fiecărui salariat i s-au precizat operațiile, documentele, o- biectivele ce trebuie să fie verificate de el, iar la Combinatul de îngrășăminte azotoase P. Neamț, controlul

preventiv se efectuează de salariații aleși dintre cei mai bine pregătiți profesional. Nu întîmplător, în aceste întreprinderi nu s-au înregistrat pagube în avutul obștesc nici în 1967 și nici în an.Date care le indicat instituțiilor măsurile ce se cer luate pentru îmbunătățirea muncii de control preventiv. însă, problema nu e de a se aplica mecanic aceste indicații — ele, în mod inerent, nepo- trivindu-se particularităților fiecărui sector economic — ci. important este

primul trimestru al acestuifiind rolul și atribuțiile pe are. Ministerul Finanțelor a tuturor întreprinderilor și

substantială a eficacității propriei munci a controlului financiar intern. Aceasta, deoarece activitatea controlului financiar intern nu în toate cazurile este axată pe aspectele și în sectoarele cele mai importante, iar de multe ori se irosește timpul cu redactări de acte și rapoarte inutile. De exemplu, la verificarea efectuată în anul 1967 la UREMOAS, organele c.f.i. din M.I.C.M. au întocmit un proces verbal de 100 pagini, la care au anexat circa 100 note explicative, precum și o notă de prezentare a procesului verbal de 57 pagini și alte numeroase anexe, ajungîndu-se la un volum total de circa 500 pagini.

plafoane valutare pentru importuri. Au efectuat, de asemenea, analize la diverse obiective în construcție asupra modului de stabilire a valorii lor în documentațiile tehnice, evidențiind substanțiale diminuare a costului Conferința Națională s-a relevat, însă, că țională a capacității fost negativ influențată de coordonarea — care a fost realizată, sub diferite forme, de Ministerul Finanțelor — insuficient de zătoare și, de«i, fără o eficiență. într-adevăr, au frecvente cazuri în care s-au

posibilități de acestora. La a partidului folosirea rade control a
cuprin- deplină existat efectuat

să se individualizeze modalitățile de exercitare a controlului preventiv, pentru a se obține rezultatele cele mai eficiente. Este necesar ca organele de control și revizie ale Ministerului Finanțelor, inspecția bancară, cele de control financiar — în cadrul verificărilor pe care le efectuează — să acorde întreaga atenție măsurilor luate în scopul bunei organizări a controlului preventiv, înfăți- șînd operativ conducerii unităților constatările și propunerile lor.Controlul financiar ierarhic se e- fectuează însă și după realizarea diverselor operații, prin corpurile de control financiar intern. în anul care a trecut, activitatea lor s-a concretizat, printre altele. în descoperirea a mai mult de jumătate din totalul pagubelor înregistrate în economie, în identificarea a peste 300 milioane lei plusuri de valori materiale aflate în stoc peste cele evidențiate, în sesizarea deficientelor în întreprinderile și instituțiile controlate. Re- liefînd contribuția lor la creșterea eficienței economice în multe ramuri de activitate, trebuie precizat că problema care se pune acum cu toată tăria este de a se realiza o ridicare

aceste „tomuri" de voluminoase, pe atîtCui folosesc hîrtii, pe cît de inutile ?Indicațiile a P.C.R., cadrul ministerelor, a unui partiment de control, distinct cele economic-financiar, tehnic cel de pregătire a cadrelor, ceastă formă organizatorică, lîngă alte avantaje, asigură dependența funcțională și nu : ordonează aparatul de control conducerii unor întreprinderi și instituții ce se cer verificate de el.Insistînd asupra controlului ierarhic intern nu se poate diminua cî- tuși de puțin importanța controlului exercitat de organele financiare și bancare. Anul trecut, organele de control și revizie ale Ministerului Finanțelor, în strînsă colaborare cu cele ale Băncii Naționale și Băncii de Investiții, și-au adus contribuția la identificarea și valorificarea unor rezerve de reducere a prețului de cost și de creștere a beneficiului, la stabilirea unor normative reale de mijloace circulante, la descoperirea unor posibilități de creștere a veniturilor bugetare, de micșorare a unor

Conferinței Naționale prevăd organizarea, în com- . de s sau A- pe in- sub-

in întreprinderi și instituții controale și analize de către diferiți delegați și inspectori, cu sarcini similare sau chiar identice, ceea ce a dus la o irosire a forțelor și la o scăzută eficiență economică a activității organelor respective.Pentru evitarea unor astfel de lipsuri și realizarea în condiții optime a sarcinilor de control pe-i revin în a- cest an, Ministerul Finanțelor a luat măsurile cuvenite. De pildă, planurile trimestriale de control financiar ale tuturor unităților economice sînt supuse unei examinări minuțioase, atît la nivel central cit și în fiecare județ în parte. în colaborare cu instituțiile care efectuează controale. Pe această cale, în trimestrul I, suprapunerile în control au fost a- proape înlăturate. Ceea ce merită subliniat este că acțiunea de coordonare a planurilor nu a constituit o simplă distribuire a sarcinilor între diversele organisme, ci a prilejuit o dezbatere de fond a problemelor supuse controlului, iar analiza fiind sprijinită, în cele mai multe județe, de către organele locale de partid, a putut să axeze controlul pe obiectivele cele mai importante în etapa

respectivă. Desigur, în această acțiune mai trebuie stăruit și, pentru ducerea ei la bun sfîrșit, se impune colaborarea mai intensă a întregului aparat de control financiar.în acest sens, experimental, în cadrul întreprinderilor funcționează „jurnalul controlului", menit să o- glindească frecvența și conținutul controalelor, să servească la limitarea și eliminarea verificărilor repetate pe aceleași obiective, la o- rientarea lor mai bună și la urmărirea modului în care sînt aplicate măsurile stabilite de controalele precedente. Dar, ca oricare din instrumentele de control, eficiența „jurnalului" depinde de întrebuințarea ce i se dă. El poate rămîne un simplu... terfeiog de înregistrare formală a intrării și ieșirii controlorilor din întreprindere, putînd însă deveni un instrument de îmbunătățire de fond a muncii de control financiar, dacă unitățile verificate acordă înregistrărilor din „jurnal" atenția cuvenită, veghind ca măsurile preconizate să fie bine și concret sintetizate și, mai ales, să nu rămînă simple mențiuni scriptice.Direcțiile teritoriale de control și revizie ale Ministerului Finanțelor trebuie să permanent modul în realizate indicațiile ce trasate de conducerea și de stat, ajutînd efectiv toate verigile de control financiar pentru cît mai buna îndeplinire a atribuțiilor și sarcinilor, în vederea creșterii eficienței activității economice.Nu trebuie uitat nici o clipă că eficacitatea controlului financiar este dovedită, în ultimă instanță, de măsura în care deficiențele constatate sînt remediate, chiar în timpul controlului sau diat următoare și muncii se face pe obținute ca urmare conizate și nu a... hîrtie ale proceselor verbale. Ca verigă în lanțul perfecționării conducerii și planificării economiei naționale, activitatea controlului financiar trebuie continuu îmbunătățită și ridicată la gradul de exigență și eficacitate promovat de conducerea de partid și de stat.

urmărească care sînt ne-au fost de partid

în perioada ime- că aprecierea baza rezultatelor a măsurilor pre- kilogramelor de

udare pe o suprafață de 434 800 ha din care 76 300 s-au udat prin soluții provizorii. S-au irigat 105 000 ha cu legume, 104 800 ha plante furajere, 70 000 ha porumb, 37 500 ha cereale păioase, 26 200 ha vii și livezi. Cele mai mari suprafețe au fost irigate în județele Ilfov 45 000 ha. Ialomița 42 000 ha, Brăila 22 000 ha etc. Se remarcă, aproape peste tot, participarea masivă a țărănimii la executarea udărilor folosindu-se în acest scop mijloace simple și eficiente de conducere și distribuire a apei. Această activitate vastă, de masă, care a asigurat, într-o perioadă critică apa necesară plantelor a favorizat dezvoltarea culturilor. în plus, ploile căzute în majoritatea județelor țării creează condiții mal bune pentru dezvoltarea plantelor a- gricole și realizarea unor producții corespunzătoare. Atît porumbul, floarea-soarelui, cît și alte culturi a- rată bine.După datele comunicate de comandamentele județene rezultă că, în unele județe prima udare nu s-a făcut pe toate suprafețele amenajate în vederea irigațiilor. în județul Arad nu s-a aplicat prima udare pe 4 700 ha ; Bihor — 5 000 ha ; Brăila— 5 600 ha ; Dolj — 8 300 ha ; Ilfov — 15 400 ha ; Olt — 7 600 ha ; Teleorman— 7 800 ha ; Vrancea — 5 900 ha etc. Această situație se datorește, în principal nefolosirii în trei schimburi a agregatelor de pompare și asper- siune. Este deosebit de păgubitor a lăsa culturile să sufere din lipsa apei cînd suprafețele respective au fost amenajate pentru irigații, cînd există utilajele și forța de muncă necesară. Conducerile unităților agricole socialiste, specialiștii trebuie să determine cu operativitate cauzele care au făcut ca, pînă la această dată, să nu se facă udările pe toate suprafețele amenajate pentru irigații, și să ia măsuri concrete, eficiente în vederea remedierii situației.Ținîndu-se seama de deficiențele care au existat în trecut în ce privește aprovizionarea cu legume, s-a prevăzut ca întreaga suprafață (cultivată să fie irigată. Acest lucru se impune cu și mai mare stringență în condițiile actuale, determinate de lipsa precipitațiilor din unele zone. Așa cum s-a arătat, pînă la această dată, s-au irigat circa 105 000 ha cu legume, făcîndu-se mai multe udări, în unele județe cum sînt Teleorman, Argeș, Botoșani, Ialomița și Prahova se irigă toate suprafețele cultivate cu legume. Cu totul alta este situația în județele Arad, Bihor, Brăila, Buzău, Constanța și Dolj unde nu s-au irigat toate suprafețele de grădină. Se impune ca, peste tot, să se treacă de urgență la irigarea întregii suprafețe cultivate cu legume.Fără îndoială că porumbul, cartofii. floarea-soarelui, sfecla de zahăr ca și cerealele păioase asigură mari sporuri de recoltă prin irigare. De aceea, și aceste culturi trebuie avute în vedere atunci cînd se stabilește urgența în ce privește efectuarea udărilor. O atenție specială trebuie însă acordată plantelor furajere. Pe cît posibil, trebuie udate toate suprafețele cultivate cu lucernă și cu alte plante de nutreț. în același timp, este necesar ca pe toate terenurile amenajate pentru irigat să se însămîn- țeze plante furajere îndată ce se recoltează culturile timpurii. Dar, în vederea asigurării furajelor se impune să se cultive plante de nutreț pe suprafețe cît mai întinse, după ce s-au recoltat păioasele și alte culturi timpurii, chiar și pe terenurile neirigate.Un factor care condiționează, mai ales pe vreme secetoasă, realizarea producției la culturile agricole, este aplicarea Ia un înalt nivel calitativ a lucrărilor de întreținere a culturilor ținîndu-se seama de recomandările făcute de institutele de cercetări cît și de experiența proprie a fiecărei unități. Executarea la timp a prășitului și a altor lucrări de afinate a solului și de distrugere a buruienilor, asigurînd menținerea în sol a umidității necesare plantelor, trebuie de aceea să constituie în a- ceste zile o preocupare principală a tuturor lucrătorilor din agricultură. Consiliul Superior al Agriculturii recomandă să Se păstreze densitatea normală a plantelor la hectar, să nu se meargă pe răritul exagerat.Țărănimea, toți lucrătorii din agricultură și-au dovedit în nenumărate rînduri hărnicia, entuziasmul și puterea de muncă în desfășurarea diferitelor acțiuni menite să asigure obținerea unor recolte mari. Se cere ca și acum, îndeosebi în județele situate în sud-estul țării, membrii cooperativelor agricole, mecanizatorii din S.M.T. și fermele de stat, specialiștii, toți cei ce își desfășoară activitatea în agricultură să participe cu toate forțele la extinderea irigațiilor, la executarea la timp a tuturor lucrărilor de care depinde recolta acestui an.Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor agricole de producție, ministerele care au sarcini legate de combaterea efectelor secetei să se îngrijească, în continuare, de aplicarea măsurilor cuprinse în Hotărîrea partidului și guvernului.. Există condiții ca prin mobilizarea tuturor mijloacelor, prin buna organizare a muncii, prin hărnicia țărănimii, a tuturor lucrătorilor din agricultură să se obțină o recoltă corespunzătoare, care să asigure aprovizionarea populației cu produse agroalimen- tare, satisfacerea cerințelor economiei naționale.
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0 Teatrul „Țăndărică— 17.

Raportul dintre
O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu — ora 20) : Concert extraor
dinar Carlo Zecchi — Italia.
a Opera română (la Sala Palatului) : Don Carlos — 19,30.
o Teatrul de stat de operetă : Contesa Maritza — 19,30.
o Teatrul Național L. Caragiale" (sala Comedia) : Heidelbergul de 
altădată — 19,30, (sala Studio) : Topaze — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Nepotul lui Rameau — 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) :
Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
9 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) 
Cînd luna e albastră — 20.

lunea
teatrala la

Deși organizată într-un cadru destul de vitreg, în două săli mici ale fostului muzeu Kalinderu, nepermi- țînd spectatorului o viziune meditativă asupra ansamblului de realizări și preocupări, expoziția de artă decorativă din acest an a studenților Institutului de arte plastice „Nicolae Gri- gorescu" din București reprezintă neîndoielnic un salt distinct față de manifestările de acest gen anterioare, în special prin posibilitățile de materializare a unor lucrări alt”' inabordabile din lipsa condiții tehnice.Sîntem în faza în societatea noastră îi _ pune tineretului probleme multiple de specializare temeinică și care fără o judicioasă organizare riscă să dea impresia unei aglomerări greu de canalizat. Reînvierea artizanatului se resimte ca o necesitate spirituală îndreptățită pe de o parte de răceala obiectelor reproduse industrial, pe de altă parte de comerțul contaminator cu obiecte de prost gust ce mai circulă încă și de continua neînțelegere din lipsă de pasiune și cultură plastică adevărat modernă a unor „creatori", comerciant! ai prostului gust. De aici necesitatea obiectelor așa-zis „unicate artistice", menite a permite o investigare continuă a modurilor de expresie vizuală și o filtrare de sinteză a celorlalte domenii de artă vizuală (pictură, sculptură, arhitectură, grafică, cinetică), și a o- biectelor cu destinație foarte largă menite a îmbogăți sau înlocui gama produselor industriale. Toate aceste domenii, pe cît de clare pe atît de complexe, apar într-un asemenea prilej mai acute în a fi dezbătute decît într-o expoziție a u- nor artiști deja consacrați, deoarece într-o asemenea manifestare nu poți surprinde decît evoluția unor forțe cunoscute, în timp ce expoziția studenților te o- bligă la unele atitudini pline de răspundere față de viitorul, bunăstarea și nivelul intelectual al societății în continuă dezvoltare. Cred că o analiză prin a- ceastă prismă a temperaturii climatului organizatoric, așa cum reiese din ansamblul expoziției, deosebit de utilă.Astfel stînd lucrurile, vi- zitînd expoziția și apreciind rezultatele în special în domeniul unor discipline mai multiplu reprezentate, ca ceramica, sticla, metalul, te frapează o oarecare lipsă de diferențiere a a- cestor personalități embrionare, o pedalare puțin exclusivistă asupra obiectelor unicat și uneori o prezență cam prea vizibilă a influenței profesorului.Este după părerea mea foarte important în această expoziție drumul și dezvoltarea ce a căpătat-o ceramica cu caracter monumental („Cerbul" Lucreției Zoiade, remarcabil, cu u- nele reflexe orientale în concepție, lucrarea lui Ră- dulescu Dumitru „Meșterul Manole"). O revelație o constituie metalul ce se impune în expoziție exclusiv însă prin obiecte sculptural decorative, deși în acest domeniu ar trebui ca specializarea să se intereseze și de celelalte două aspecte, artizanat și formă industrială. de la obiecte de

uz casnic pînă la coliere sau obiecte în email.în general expoziția demonstrează un spirit de înnoire și este cu atît mai îmbucurător constatînd a- portul atît de meritoriu al profesorilor (din păcate artiști specializați numai în domeniul obiectelor de artă unicat) cu cît îți dai seama că în acest domeniu artiștii vîrstnici poartă acest steag. Ai undeva chiar senzația că studenții împing mai departe unele forțe neîmplinite sau ascunse ale maeștrilor în mod public manifestate prin lucrările lor la un oarecare .nivel de acalmie în comparație cu îndrăzneala tinerilor. Elevii

rea sisterpului pedagogic în spiritul unei mai mari apropieri între maeștri și studenți, dar și o verificare atentă atît a capacității profesional-culturale cît și a condiției psihice a noilor profesori.Tot în ceea ce privește expoziția, repet încă o dată, cea mai importantă, din ultimii ani, ea reflectă programul de studiu, calitatea profesorilor, precum și posibilitățile actuale ale studenților. Cît despre programul de studiu și calitatea profesorilor, chiar dacă el cuprinde și ore destinate obiectelor utilitare, reiese clar din expoziție atît insuficiența preocupă-
PE MARGINEA EXPOZIȚIEI 
STUDENȚILOR INSTITUTULUI 

NICOLAE GRIGORESCU

Zoiei Băicoianu demonstrează generozitatea profesorului pînă la contopire totală cu lucrările tinerilor, studenții lui Mac Constan- tinescu te fac să te gîn- dești la o oarecare nostalgie a profesorului față de lucrările murale ce l-au reprezentat atît de puternic la expozițiile românești de peste hotare din trecut, ai lui Vlad Niculescu sau Ion Irimescu dezvăluie înclinații complet nemărturisite ale acestora, comparînd lucrările lor cu cele ale studenților, și îți lasă impresia că poate pentru multi artiști acest contact cu tinerețea și materialele artei decorative ar constitui un purgatoriu de reîmprospătare.Se spune că tot timpul cît trăiești înveți. Vîrsta studenției fără îndoială că este optimă pentru desă- vîrșirea unor acumulări și în general tineretul beneficiază azi prin toate sistemele moderne de informare audio-vizuale de posibilități enorme de acumulare în comparație cu cele de care au beneficiat înaintașii lor ! Mi se pare însă că generațiile de artiști ce au trecut printr-o lungă perioadă de depersonalizare ar cîștiga foarte mult dintr-un contact mai cald și mai apropiat cu tineretul, care la rîndul său ar aprecia mai mult experiența acestora. Cred că a- cest contact, o revizuire și o punere la curent cu elementele generale de cultură cu care am spus că vin azi mai direct în contact unii tineri și pe care mulți vîrstnici le desconsideră, ar putea avea un efect terapeutic regenerator de personalitate și decomplexator. Rolul profesorului trebuie în general să fie de stimulator al îndrăznelii bazate pe cunoștințele și răspunderea pe care ei trebuie să le insufle, iar acolo unde îndrăzneala depășește posibilitățile, intervenția profesorului în efervescenta creatoare trebuie să fie de element catalizator și nu de aplatizator. Așa că re- ferindu-mă la problemele învățămîntului artistic, în condițiile speciale ale momentului actual, mai ales în preajma reorganizării lui, consider utilă reînvie-

rilor de acest gen, cît mai ales faptul că asemenea studiu ar trebui să se facă permanent în clase speciale și cu profesori special pregătiți (din păcate ei lipsesc, meritînd efortul unei specializări în străinătate), maeștrii noștri, excelenți artiști, fiind înclinați a o- rienta studiul, conform pregătirii lor, mai mult spre unicat și monumental decît spre utilitar.Despre posibilitățile studenților, ele se reflectă în expoziție bogat ! Vedem în expoziție, așa cum am spus, lucrări pline ■ de talent și susținute temeinic în toate domeniile prezente: ceramică, sticlă, metal, tapiserie, imprimeuri, țesături. Mai puțin numeroasă, tapiseria are în cadrul expoziției o semnificație deosebită, demonstrînd că, a- pelînd la mijloacele moderne, artiștii pot realiza, pe lîngă genul strict decorativ

și propriu expresiei materialului, și lucrări cu subiecte social-istorice. Deși' de mici dimensiuni, meri- tînd o reluare mai amplă, lucrarea „Lupta de la Podul înalt*, realizată de Mi- hăilescu Vintilă, merită toată lauda atît pentru calitățile compoziției cît și pentru frumusețea tonalității cromatice generale sau a stilizării personajelor. Este înainte de toate îmbucurător că există și studenți cu asemenea preocupări ce merită a fi încurajate pentru a răspunde unor nevoi sociale ce se lasă cam de mult așteptate chiar și în rîndul artiștilor cunoscuți. Cred că oricum setea de noutate și originalitate nu trebuie să excludă asemenea subiecte, ba dimpotrivă, în varietatea mare de preocupări, tapiseria social-istorică cere, pe lîngă cunoașterea meșteșugului, a posibilităților de expresie a materialului, o temeinică pregătire în știința compoziției, a armoniei cromatice a tuturor cuceririlor artei și culturii moderne, dar mai ales să se resimtă de o participare e- moțională pătrunsă de adevărate simțăminte patriotice cu care fiecare student trebuia să se mîndrească în dezvoltarea personalității lui ca artist-cetățean.Mai puțin simțită, deși prezentă în expoziție, grafica publicitară reprezintă o legătură firească cu problemele artei decorative si a esteticii industriale ca un deziderat imperios. Importanța mare ce o reprezintă studiul învătămîn- tului artistic ne obligă a lua măsuri eficiente și imediate pentru a asigura pentru viitor cadre de creatori plastici în toate sectoarele, temeinic pregătite, pline de forță și personalitate, dar și de răspundere față de societatea pe care sîntem datori să o slujim și să o îmbogățim în patrimoniul ei cultural.

e Teatrul Mic : Tango — 20.
« Teatrul „Ion Creangă" : Adresanții necunoscuți — 9,30.

(sala din str. Academiei) : Punguța cu doi bani

0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30, 
(grădina Boema) ; Boema Palace — 20.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Ca-n filme — 20.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20.
0 Circul de stat : Fantezii de primăvară — 20.

Recent a fost deschis la Tîrgoviște un muzeu al scriitorilor ori
ginari din acest oraș, cuprinzînd documente asupra viej-ii și 

operelor acestora. în fotografie: una din sâlile muzeuluiFoto : Agernrcs
Patriciu MATEESCU

a Căderea imperiului roman — film pentru 
ecran panoramic (ambele serii) : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20.
a Ce noapte, băieți ! : REPUBLICA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, STADIO
NUL DINAMO — 20, GRADINA EXPOZI
ȚIA — 20.
a Pasărea timpurie : LUCEAFĂRUL 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, CAPI
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20, 
GRĂDINA DOINA — 20.
a Oscar : FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină — 20, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20, FEROVIAR — 8,45; 11; 13,15; 
15,15; 17,45; 20, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
a Ultima noapte a copilăriei : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
a Statornicia rațiunii : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, PARCUL HERĂSTRĂU
— 20.
s Domnul : CINEMATECA — 10; 12; 14.
a Răzbunarea haiducilor : LUMINA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, BUCEGI — 9,30; 
11,45; 16; 18,15; 20,30; la grădină — 20, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a 30 de ani de veselie : DOINA — 9; 11; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
q Tom și Jerry : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
c Eu, eu, eu... și
18; 20,30.
a Eddie Chapman,

20,30, DRUMUL SĂRII - 
14,30; 17,30; 20,15.
a Răpirea fecioarelor : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,30.
fi Blestemul rubinului negru : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 10; 16; 18,15; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : DACIA 
— 8—20 în continuare.
• Topkapi : BUZEȘTI — 15; 18; la grădină 
— 20, VITAN — 15,30; 18; 20,30.
a Leul african : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30. 
o Obsesia : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.45, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.

, o Ea va rîde : GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS — 9—16 în continuare ; 
18,30; la grădină — 20.15.
n Sînt și eu numai o femeie : UNIREA — 
15,30; 18; la grădină — 20,15, RAHOVA — 
15,30; 18; la grădină — 20,15.
• Sfîrșitul agentului W 4 C : FLACĂRA — 
15,30; 13; 20,30, AURORA — 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30; la grădină — 20.
« El porado : MIORIȚA — 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30, VOLGA — 9; 15,45; 18; 20,45.
• Gioconda fără surîs : POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
• Balul de sîmbătă seara : ARTA 
13; 15; 18; 20,30; la grădină — 20.
e Praștia de aur : MUNCA — 16; 18; 20, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,30.
• K.O. : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30; la gră
dină — 20.
• Intoarce-te ! : COSMOS — 15,30; 18; 20,30. 
a Viața în doi : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30. 
a Zile de vară LIRA — 15,30; 18; la gră
dină — 20.
a Pentru cîțiva dolari în plus : COTROCENI 
— 14,30; 17,30; 20,30.
a Capcana : PACEA — 15,30; 18; 20,30.
a Samba : GRADINA VITAN
a Climate : GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
— 20.

10,00 — Curs de limba franceză 
(lecțiile 5 și 6 — reluare). 11,00 — 
Curs de limba rusă (lecțiile 5 și 
6 — reluare). 12,00 — T.V. pentru 
specialiștii din industrie. (Relua
rea emisiunii din 21 mai). 12,30 — 
închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru cei mici : „Ala- 
Bala : Cine îndrăznește ?“ Inter
pretează Luluca Bălălău, Istețilă 
și un grup de copii. 18,00 — Tele- 
cronica economică. „Interferențe 
în cercetarea economică". Parti
cipă la emisiune dr. M. C. De- 
metrescu și dr. V. V. Caramelea.
18.30 — Curs de limba germană 
(lecția a 15-a). 19,00 — Club XX
— emisiune pentru tineret. „Civi
lizație șl a fi civilizat". 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 — 
Buletinul meteorologic. — Publi
citate. 20,00 — Soliști de muzică 
populară la cererea telespectato
rilor. Vor cînta : Maria Păunescu, 
Aurelia Fătu și orchestra condusă 
de Victor Predescu. 20,15 — Trans- 
focator. Din cuprins : O mamă 
disperată cere ajutor ; Casa în
cepe din hol. 20,45 — Studioul 
tînărului interpret : Luiza Costa
che, Cristiana Pongratz și Dorin 
Anastasiu acompaniațl de orches
tra condusă de Gaston Ursu. 21,00
— Avanpremieră. 21,15 — Telecine- 
mateca : „Nu sîntem singuri". 
Film artistic cu Paul Muni. 23,07
— Telejurnalul de noapte. 23,15 — 
închiderea emisiunii.

partenerului său, Mihai Dobre, ne-a convins, și-a dovedit necesitatea. Este o calitate a spectacolului, cum sînt și altele, și tocmai de aceea ce-i rezolvat în pripă și nefinisat la interpreți ori în simbolica facilă a decorului se simte imediat.Tot un. spectacol de afirmare și confruntare a ideilor este „Război și pace", regizat de Ion Cojar, dar aici, actorii sînt obligați să abordeze modalitatea agitatorică, să comunice direct și să „joace" cu publicul, adre- sîndu-i-se, solicitîndu-i sprijinul, căutînd să-1 atragă. Ar merita să discutăm despre ce-i convenție și ce-i convențional în acest mod de teatru, acum însă menționăm doar că a fost un folositor studiu scenic. Ion Bog și Boris Petroff într-un dialog ce îmbină cu inteligență polemica șl didacticul („Inamicii"), Carmen Galin, Mihai Dobre și Const. Cojocaru într-o dezbatere denunțînd absurditatea și cruzimea militarismului agresiv („Dacă războiul ar izbucni") — ne-au demonstrat noi resurse ale talentului lor.O bună piesă pentru studiu și performanțe actoricești, însă de altă factură, este și „Melodia întîlnirilor", scrisă cu multă sensibilitate de Leonid Zorin, încît prezența ei în repertoriul de la Piatra Neamț nu ne miră. Intriga e simplă, obișnuită : povestea unei iubiri neîmplinite, peste care timpul și evenimentele trec, lă- sînd urme dureroase. Dar pentru cuplul actoricesc Carmen Galin și Mihai Dobre, conținutul de viață ce se rezumă în cîteva cuvinte (iar într-o oră și jumătate de spectacol se concentrează două decenii) a fost de o deosebită dificultate și complexitate. Regizoarea Zoe Anghel-Stanca are meritul de a fi realizat o imagine foarte convingătoare, uneori (nu exagerăm) uimitoare a posibilităților a- cestor actori (cu atît mai convingătoare cină ne gîndim și la rolurile lor din celelalte spectacole). Subordonată unui mesaj uman plin de înțelegere și de căldură, interpretarea lor umple spațiul scenic și-i dă varietatea realității, reprezintă epoci și vîrste, dar mai ales, conturează emoționant universul și timpul sufletesc al personajelor. Carmen Galin impune prin finețea intențiilor, spontaneitate și naturalețe cuceritoare, iar Mihai Dobre, printr-un joc sigur, elegant, compunînd subtil.Dar poate cel mai desăvîrșlt spectacol a fost „Vrăjitorul din Oz“, o dramatizare după Frank Baum, de Eduard Covali și Paul Findrihan, un spectacol-joc, un joc colectiv îmbibat de poezie, de umor și duioșie, în care, n-avem încotro, trebuie să menționăm contribuția tuturor actorilor (Elena Caragiu, Carmen Galin, Mitică Popescu, Const. Cojocaru, Ion Bog, Al. Lazăr, Mihai Dobre, FI. , o Măcelaru și B. Petroff într-un savu- definire laconică a personajelor se- ros recital transformist). Ion Cojar a cundare, estompînd „pitorescul" cu -—- «--« --------■ -i-wcare se obișnuiseră altădată unele creații actoricești. Cerchez capătă, în interpretarea lui Ion Bog, masivitate și dinamism, ideile ce-I însuflețesc au căldură și forță. Dar rolul e greu (abia acum, cu acești tineri plini de pasiune, mi-am dat seama ce roluri grele sînt în această piesă !), iar în jocul lui unele trăsături se pierd, altele sînt abia schițate, amestecul de frămîntare lăuntrică și dezinvoltură nu-i încă pus la punct, dinamismul e confundat, cel puțin la început, cu precipitarea, iar ironia îl „prinde" mai bine decît umorul. De altfel, cele mai bune momente le realizează a- tunci cînd își afirmă cu fermitate, cu violență convingerile sau cînd lovește cu ironia în cei ce nu se gîn- desc decît la aranjamentele lor meschine, în lașii care dau înapoi și se ascund după vorbe. In jurul său se organizează una dintre scenele reușite, scoaterea ziarului : agitația tipografiei se ordonează în ritmul tensionat al acțiunilor precis dirijate de Cerchez. Opus lui, la celălalt pol al conflictului, Tomovici, interpretat de Teodor Danetti, apare ca întruparea demagogiei și meschinăriei, dar jocul actoricesc nu apelează la stridențe ■ și caricatură, dimpotrivă, portretizează metodic, dezvăluind treptat decăderea morală a personajului. De astă dată, tabloul din casa lui Pamfil, prin interpretarea lui Danetti și a

De fiecare dată, în drum spre teatrul din Piatra Neamț, ne punem aproape automat întrebarea : ce realizare scenică importantă vom avea prilejul să vedem ? Pentru că, din cîte ne amintim, n-a fost stagiune în care acest teatru să nu ne ofere măcar un spectacol interesant, revelator într-un sens sau altul, uneori de o valoare deosebită, apreciată la nivel republican și confirmată chiar și peste hotare. Consecvent — și în pofida unor inegalități firești în activitatea oricărei instituții artistice care își propune obiective dificile, majore — colectivul acestui teatru și-a cîș- tigat un indiscutabil prestigiu. Ca o consecință normală, unii dintre cei mai buni absolvenți ai I.A.T.C. aleg scena din Piatra Neamț ca loc de a- firmare și dezvoltare a calităților actoricești. Este încă un motiv — mai precis, principalul motiv — pentru care totdeauna așteptăm cu interes realizările acestui colectiv, mereu împrospătat cu talente tinere. Intr-un astfel de teatru (numit, pe drept, al „tineretului"), creația scenică nu poate neglija niște țeluri „pedagogice" clare. Preocuparea constantă a conducerii teatrului este ca atît prin factura variată a pieselor alese, cît și prin experiența pedagogică a regizorilor chemați să le monteze (de obicei, dintre cel care i-au pregătit pe actori în Institut : Lucian Giurchescu, Cornel Todea, Ion Cojar sau Zoe Anghel-Stanca), să se obțină o utilizare multilaterală și o îndrumare competentă a posibilităților interpretative.Am remarcat această preocupare și !n cîteva spectacole văzute recent : „Ziariștii", „Melodia întîlnirilor", „Vrăjitorul din Oz“, „Război și pace" (un „coupă" alcătuit din „Inamicii" de D. Solomon și „Dacă războiul ar izbucni" de S. Ross), făcînd parte dintr-un repertoriu care mai cuprinde „Răzvan și Vidra" de Haș- deu, „Act venețian" de Camil Petrescu, comediile „Micul infern" de Mircea Ștefănescu și „Duelul" de Dario Niccodemi, piesa lui Mehes Gyorgy „33 scrisori anonime". Jucînd într-un repertoriu atît de variat, actorii își verifică posibilitățile și se formează în contact cu probleme de creație, genuri dramatice și modalități scenice dintre cele mai diverse, iar aportul regizoral se măsoară, în toate spectacolele, în primul rînd după rezultatele obținute cu actorii.Eram nerăbdători să revedem, după atîția ani, „Ziarișții" lui Mi- rodan, să-i reascultăm replicile astăzi, să sesizăm ce i-a luat și ce i-a dat între timp viața. Pe scena din Piatra Neamț, piesa își păstrează strălucirea de metal nobil. Regizorul Ion Cojar și-a axat spectacolul pe conflictul dur, tăios, de idei, pe înfruntarea pozițiilor etice, cerînd de la interpreți economie de mijloace, regizat acest „joc" de oameni adulți care se închipuie copii, copii care, la rîndul lor, se închipuie personaje de basm, și i-a descoperit o bogăție de sensuri ce depășesc nivelul unui spectacol pentru cei mici. Parodia jocului „pueril", a gesticulației de serbare preșcolară, se întîlnește cu parodia melodramei „mature" (Omul de tinichea), trecută prin mentalitatea copiilor. „Acum să zicem..." este un leit motiv al schimbărilor, adaptărilor, rezolvărilor scenice rapide, imaginative, surprinzătoare — procedeu care conferă spectacolului o poezie specifică, rezultînd dintr-o interferență de optici : a noastră, dinafară, și a actorilor, crezînd în „regula" jocului lor și obligîndu-ne și pe noi să credem. Este un spectacol optimist, stufos de sugestii poetice și morale, unde fiecare actor găsește ceva de făcut, nu se „astîmpără" nici cînd nu participă direct la situația din scenă, pentru că pe toți îi stimulează plăcerea jocului, comunicîndu-ne-o și nouă.Din toate spectacolele teatrului din Piatra Neamț se desprinde, o dată cu grija pentru alcătuirea unui repertoriu interesant și armonios, preocuparea pentru cultivarea talentelor, pentru cercetarea unor posibilități necunoscute încă, primordial.

In evoluția poetică a 
Măriei Banus versurile 
cuprinse în 1 
„Tocmai ieșeam 
renă" poartă 
unei noi vîrste 
autoarei, fapt 
atît în universul poetic 
dezvăluit, cît și în ma
niera expresivă. Dar 
recenta carte continuă 
un drum început cu 
„Magnet" și cu „Dia
mantul". avînd și în li
rica anterioară acestor 
volume anumite ante
cedente, dispersate însă. 
Este drumul în care, 
dincolo de structurarea 
poeziei Măriei Banus 
pe motive sau cicluri, 
nota dominantă este 
constituită de tonalita
tea meditativă, de jocul 
infinit al nuanțelor trăi
rii — de la întrebările 
spontane si fruste în 
fața miracolelor lumii, 
la vocile grave, de patetic dialog cu viata.

Materia recentului vo
lum e circumscrisă unui 
univers apropiat, fără a 
fi cel intim; un vers 
mai vechi — „din nou 
străbat peisajul meu 
familiar" — ar putea

defini cadrul sau 
căruia înclinația 
ăutocunoastere și 
logul cu propriul 
sporesc autenticitatea.
Maria Banus renunță la 
poemul amplu, epic, cu 
accente uneori reto
rice. Poeta care cîn- 
ta actul nașterii ob
servă acum lucid 
că cei care formau 
obiectul cîntecului,_ co
piii, evoluînd, trăiesc 
un adevărat moment de 
răscruce (La „Piatra 
Arsă").

In noua ipostază, co
pilăria și adolescența nu 
constituie un domeniu 
de refugiu. Prezenta lor 
este sugerată discret în
tr-un ciclu de poezii in
titulate : „Vis cu plajă", 
„Vis cu înger", „Vis cu 
lacrimi" visul fiind 
pretextul prin care poe
ta invocă „șuvoaiele de 
aur vechi I ale adoles
centei". Inefabilă, sta
rea poartă un întreg 
univers de amintiri le
gate de candorile copi
lăriei si se desprinde 
„pe nesimțite, fără să 
doară". Așa cum observa G. Călinescu cîndva,

poeta are gustul acut al 
desfătărilor tactile, și 
adolescenta, în poezia 
„Vis cu plajă", se re
compune din atingerile 
cu materia : „Tălpile 
goale-n nisip. I Ur
mele lor, în fața mea, / 
în nisipul umed. / Ado
lescentă. O așteptare 
vagă, adîncă. / Pe spă
tarul unui scaun, jache
ta mea veche, 
de lină, / în 
unei terase

Dragostea a 
drumul de la 
urgentă si imperioasă' 
(cum scria 
Constantinescu 
zînd volumul de 
but — „Tara fetelor") 
la realizarea lui; si a- 
cum, în concordanță cu 
noua viziune, nu are ni
mic dezlănțuit, nici în 
gesturi si nici în nota
ția poetică, tonul si ce
remonia mișcării su- 
gerînd cumințenia, ma
turitatea, înțelepciunea.

Notele inedite 
prezentul volum 
aduc poeziile 
strada", „Bal". „A 
nit un clovn" (alcătuind 
probabil un ciclu), sur
prinzătoare prin tema
tica lor și prin atmosfe
ra evocatoare implicită, 
cărora li se adaugă a- 
poi transcripția sinceră 
a unei meditații grave 
asupra confruntării dra
matice (în planul este
tic) dintre creație și 
timp.

Remarcabile mai sînt 
„Heracleea" — poem 
care relevă aceeași con
fruntare simbolică 
gerată prin 
concentrate si asociații 
surprinzătoare. 
„Prezență" — o adevă-

cenușie, 
mijlocul 
pustii." 
parcurs 

„cerința

Pompiliu 
recen- 

de-

rată meditație stărui
toare asupra prezenței 
poetului în epocă — 
poezie care sintetizează 
si o activitate poetică 
profesînd înfierarea linei lumi perimate, Glorificarea omului 
socialist, a actelor lui, 
si abordarea unui uni
vers intim într-o tona
litate . luminoasă.

Lectura volumului re
levă, ca o consecință a 
concordantei cu noua 
ipostază lirică, o anume 
pondere a efuziunilor 
lirice, altădată explo
zive. Poeta preferă, 
în 
tele 
le"

altădată
Poeta

general, așa-numi- 
„ipostaze-esenția- 

din ~ ~~— f“
sumare 
biografia ei ....... 
sentimentul general că 
ne aflăm în fata unei 
vibrații sincere în fata 
vieții, cu bucuriile și 
infinitele sale frumu
seți.

Notafia poetică a Mă
riei Banus duce uneori 
la o anume lipsă de 
dramatism interior, di- 
minuînd intensitatea ac
tului liric. In asemenea 
cazuri, autoarea nu re
fuză unele accente fac
tice, mimetice, avînd ca 
efect impresia de mono
tonie.

In genere, în noul vo
lum, Maria Banus con
feră pregnantă si forță 
sugestivă expresiei poetice prin imagistica den
să și mai ales prin ca
pacitatea reflexivă și 
transcripția ei profund 
lirică.

Apărut în Editura pentru litera
tură, volumul de versuri al lui Ște
fan Bănulescu „Cântece de câmpie" 
a fost primit cu bunăvoință dar și cu mirare de către critica noastră 
literară. Unele reviste i-au consa
crat, pe bună dreptate, cronici pioase din care se desprindea 
tuși o anume îndoială: cui 
toresc aceste izbînzi 
tului sau izvoarelor 
bază ? Incertitudinea 
viratele ei proporții, 
a poeziei ultimilor ani consideră sur
sele folclorice epuizate, preferind să 
se inspire din marile adevăruri mo
derne. mai apropiate de epocă și de 
omul citadin. De aici, pe lîngă succese incontestabile, au proliferat în
cercările ezoterice, suprarealiste, er
metice, halucinații sterile si rizibile, 
angoase și false spiritualizări. Poe
zia lui Bănulescu, întoarsă către sin
teza de inspirație folclorică, surprin
dea prin claritatea și profunzimea 
ei necăutată, reliefînd gustul sigur 
al creatorului. Ceea ce îi conferă 
originalitate e caracterul ei direct, 
alternanta epicului cu liricul, stăpî- 
nirea deplină a mijloacelor poetice. 
Versurile au o anume duritate șle
fuită de vreme, asemenea lumii că
rora le aparțin.

Calități poetice indiscutabile dove
dise Ștefan Bănulescu încă din vo
lumele de proză. O parte din ver
surile adunate în „Cântece de câm
pie" pot fi găsite fără modificări e- 
sentiale în „Iarna bărbaților". Cu 
toate acestea, poezia trăiește prin 
propriile ei virtuți, deși tentația a-

propierii de contextul în care 
plasate în proză ar aduce un plus 
de localizare si precizare. Ceea ce 
nu poate fi omis e faptul că poe
zia conținută implicit în proză asi
gură epicii lui Bănulescu tocmai a- 
cele calități particulare superioare, 
creează atmosfera de plutire într-un 
timp și spațiu mitic. Fără poezie, 
proza lui Bănulescu ar deveni săracă. „Iarna bărbaților" aducea în 
prim-plan o lume veche, situată în 
locuri apăsate de cer si mărginite 
de ave, locuri aspre și nepotolite 
generatoare de miraje. Poezia ac
centuează aspectul de straniu si in
solit. călăuzindu-ne spre un tărîm 
situat în coordonate mitice și popu
lat de ființe care se contopesc cu 
natura. Imaginea cîmpiei apare alt
fel decît la Odobescu, mai puțin sti
lizată și perfectă, poate nici ca aceea 
a lui Panait Istrati, brutală și ele
mentară ; este mai degrabă una e- 
sențializată. Bănulescu re-creează mi
turile omului de la cîmpie tocmai 
prin gesturi lapidare, purtătoare de 
esențe primare.

„Cântece de câmpie" sînt scrise 
pentru a fi „spuse pe neștiute", ca 
un imn sau bocet, potrivite pentru 
orice moment al vieții. Oamenii 
cîmpiei sînt vizionari astrali, se scu
fundă în spațiu asemenea feților- 
frumosi sau smeilor din basm si 
trăiesc într-un timp imprecis. Deși 
tonul fundamental al poeziei este 
dat de sentimeițtul risipirii în ina
nimat și al trecerii către alte tă- 
rîmuri. viziunea asupra morții nu are nimic din închipuita lume a lui

Hades, totul săvîrșindu-se în lumi
na orbitoare a soarelui, într-o spa- 
țialitate supraterestră infinită. Aici, 
omul se ■ înaltă, asemenea celui din 
baladele noastre fantastice, nu co
boară, noua sa condiție ocupată or
ganic în sistemul universului îi. deschide orizonturi nebănuite, 
lui Bănulescu, ca întreaga 
populară, hiperbolizează șt 
zează, operînd concomitent, 
planuri, o reducție a elementelor 
naturale pînă la proporții normale 
sau chiar miniaturale. „Cântec de 
dimineață" sugerează înălțarea spre 
infinire prin coborîrea zonelor side
rale. Ființa umană aflată la hota
rul vremilor, în imediata apropiere 
a zeităților animiste lovește „în soa
re, un dinte, I care tocmai răsă
rea, / In gingie sîngera". sau îți 
vede, prin simpla înălțare, „umbra 
pe soare", pentru ca în continuare 
ironia fantastică să ridiculizeze vie
țuitoarele cerului.

„Cântece de câmpie" subsumează 
într-un tot sentimentul cosmicității, 
al transcendentului si al labilității 
ființei umane. Bănulescu face o poe
zie a permanentelor, a esențelor ul
time și irepetabile : nașterea, văzu
tă dialectic prin dispariția celui ce 
i-a dat viată („Salcia"), iubirea, bătrânețea și moartea. „Omul din ni
sipuri" ilustrează cu măiestrie tre
cerea de la sentimentul particular 
al vieții amare din trecut, la unul 
general uman. Munca omului din nisipuri, devenită sisifică—„Șimi-am 
pierdut urmele, ( Ca mocanul tur
mele. I Vine crivățul le scurmă. / 
Sînt sărac de n-am nici urmă" — se 
suprapune existentei irepetabile : 
„Caut unde-am fost si plec, I Și pe 
lîngă mine trec / ... Dar eu trec 
mereu și vin / Ca pe lîngă un 
străin". Solara si arida cîmpie e ge
neratoare de halucinații sinistre ca 
în „Salcîmul din Bărăgan". Căuta
rea umbrei în universul torid al 
cîmpiei devine sinonimă cu pieirea, 
demonstrată de existenta unuia, Cos- 
tea Nebunul, care căutînd umbra 
„De-o cracă s-a cățărat / Și* pe 
cîmpul gol si spin / — S-a spînzu- rat de-un salcîm".

Din poezia lui Bănulescu se des
prinde sensul dramatic al vieții, risipirea ei în suferință, pietrificarea prin cufundarea în circuitul mine
ral. „Piatră sau cîntec de dobro- 

relevă efemerul vie- 
„Piatra-i Chira la fîntînă 7 Și sub soare, și sub lună, / 

Chira mea, Chiră satană, / 
de fată vădană, / Mireasă .. _nună, / Rezemată de fîntînă, / Stă sub soare și sub 
găleții-n mină. / 
nebună. I Chiră 
tră, I Iți plînge 
Ploaia din urmă, 
tională surprindere a trecerii în ina
nimat, comparabilă poate cu „Du
hovnicească" a lui Arghezi, fără a 
fi însă cuprinsă de angoasa omului 
modern. mai mult o meditație, 
lipsită de tragism, a înțeleptului 
păcat cu lumea.

Bănulescu a găsit în folclorul 
răganului valori simbolice și meta
forice inegalabile. „Cîntec de fe
meie tînără", „Bătrînul", „Duda- 
cruda" sau „Caloienii" sînt tot
odată descîntec, rugă sau bocet, după 
cum „Andrei Mortu" împletește satira fantastică cu realitățile tragice 
ale satului de altă dată. Alte poe
zii se desprind clar de structurile 
folclorice. îmbrăcînd forme specifice ; „Cocoșul". „Haina", „Dropia", „Om fără noapte" confirmă serioase
le resurse artistice ale poetului.

Poezia lui Bănulescu își află ros
turile în temeliile unui folclor au
tohton străvechi. Deși uneori sînt 
folosite procedee și clișee folclorice, 
scriitorul rămîne folcloric numai în 
viziune, în perceperea relațiilor 
time ce se stabilesc între om 
timp, între natură și om și chiar 
tre oameni. Bazat pe sesizarea 
cestor raporturi esențiale și perma
nente, Bănulescu creează o poezie o- 
riginală. tulburătoare prin profunzi
mea meditației asupra vieții si nu 
mai puțin surprinzătoare prin sim
plitatea si puterea de cuprindere a 
versului.

in
și 

în- 
a-
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— Pe bună dreptate se afirmă că familia este, pentru copil, „mica societate". Nimic mai adevărat! — ne spune prof. dr. Ana Aslan, directoarea Institutului de geriatrie „București". Și, pentru ca lucrurile să apară cit se poate de pregnant : ce învățăminte și ce sentimente, ce întrebări și certitudini trebuie să transmită familia ? Ea trebuie să-l deprindă de mic pe viitorul cetățean cu rigorile adevărului și ale cinstei, ale îndatoririlor sociale, cu respectul datorat istoriei — adică oamenilor care, de-a lungul anilor, pe acest pă- mînt, au făurit ce-au făurit și au păzit ce-au făurit ; așadar, patriotism, ideea de devotament față de poporal tău și față de partid, dragostea pentru muncă, pentru idealul socialismului. Firește, toate aceste lucruri sînt de o însemnătate covârșitoare pentru structura viitoarei personalități a copilului, și tocmai de aceea este important să precizăm : nu-i destul să știm CE vrem să transmitem generațiilor tinere care ne urmează, ci trebuie să știm și CUM să le transmitem. Simpla comunicare a unor principii, a unor idei, nu are întotdeauna ecou în inima și mintea copilului, a tînăru- lui, și de aceea factorul prim rămîne exemplul personal (al părintelui, al profesorului, al activistului de tineret etc.).A afirma cu seninătate că totul decurge simplu, ca într-o intrigă de o- peretă, înseamnă a nega înseși caracteristicile vieții, bineștiutul ei dinamism — e de părere prof. dr. Ana Aslan. Nimeni nu mă îndreptățește pe mine, om de o anumită vîrstă, deci fă- cînd parte, natural, dintr-o generație, să socotesc a- priori polemica cu un om de o altă vîrstă, din generația tînără, ca fiind nocivă. Dimpotrivă, în mă-' sura în care polemica dintre generații este făcută cu echilibru și decență, ea reprezintă — după opinia mea — un carburant ideal al fiecărei societăți în care, realmente, nu există contradicții antagoniste. Aș lua un exemplu din chiar institutul nostru : aici, oameni din generația care urmează generației mele întreprind cercetări deosebit de interesante, întemeiate pe idei proprii, preluînd și du- cînd mai departe ștafeta școlii românești de gerontologie.— Așadar, spiritul de echipă contează enorm, mai cu seamă astăzi, în cercetarea modernă, fără ca el să presupună neapărat similitudine de opinii, de idei etc.— Pentru că ne aflăm într-un institut de geriatrie, trebuie spus că, în mod natural, prin îmbătrînire, omul devine mai închistat, tinde să-și păstreze, aproape cu încăpățînare... fiziologică, psihologică, anumite „puncte de reper" — deprinderile, gusturile etc. dobîndite de el de-a lungul unei vieți. Or, societatea'iuă ne ajută, cred, să pre- jungim de fapt tinerețea de spirit a individului, făcîn- du-1 mai permeabil pentru dialogul absolut necesar. Bineînțeles, nu numai cei vîrstnici au datoria să plece urechea la spusele celor tineri. Cei tineri — preluînd valorile ce li se transmit, în care se află încorporate strădaniile și experiența șirurilor de generații anterioare — sînt datori (în primul rind față de ei înșiși) să păstreze a- ceastă zestre a progresului. Altminteri ar însemna ca fiecare generație să descopere, de un x număr de ori, focul, roata ș.a.m.d.— Un tînăr mi-a declarat categoric: „Ca să te afirmi, este nevoie să negi 1"— Depinde... A nega însă este egal cu referirea la un anumit adevăr preexistent ; deci și atunci cînd negi, afirmi în fond faptul că ai luat măcar cunoștință de ceea ce a fost, de ceea ce s-a făcut pînă la tine. Negarea pe teren gol nu există ! Negarea globală, a tot ce s-a realizat pînă la tine. înseamnă instaurarea haosului în domeniul respectiv (ceea ce se petrece în anumite ramuri ale artei moderne). Sîntem datori — și e o nobilă datorie patriotică — să infuzăm tinerilor acest sim- țămînt de înaltă responsabilitate socială care-1 racordează pe individ la destinul mare, nepieritor, al poporului căruia îi aparține. Desigur, prezentarea ca atare a acestei idei e întrucîtva pretențioasă pentru o optică de om prea tînăr, mai dispus să se privească pe sine decît pe alții. Dar rostul nostru, al celor care ne mai putem lăuda doar cu tinerețea de spirit, e să-i oferim tînăru- lui această cheie de aur a viitoarei sale comportări în viață.— Despre generații se discută încă de la Platon și Socrate...— Condițiile istorico-so- ciale își pun amprenta, în mod hotărîtor, asupra dialogului dintre generații. O- rinduirea noastră a creat acel cadru în care este exclusă ciocnirea brutală dintre vîrste, „măturarea" reciprocă. Dar e naiv să crezi că armonizarea dintre generații se poate produce fără ca oamenii de diferite vîrste și experiențe să nu

schimbe nici o părere mai ascuțită, mai controversată, fără luptă de păreri, în ultimă instanță fără personalitate. (Există și o personalitate a fiecărei vîrste). în știință cel puțin, lucrul acesta e imposibil — ar duce la stagnare. Dar liantul cel mai valoros al dialogului creator dintre generații rămîne țelul, înai-

ției, folosim prea adeseori noțiunile de bine și de rău ca pe niște mijloace de presiune, în vederea obținerii docilității, a ascultării. Nu ne străduim îndeajuns de a imprima în conștiința tînărului adevărurile fundamentale de care el să se slujească ori de cîte ori va avea nevoie, ci ne slujim la repezeală de cîte un

rău, fără să se preocupe în vreun fel de ecoul spuselor sale în forul interior al copilului.
Dialog indirect: 
adulți — adolescențiAdresîndu-ne în paralel ambelor „vîrste", am reu

chiar un bătrîn nu știe să rezolve matică,schimb, infinit mai bine decît tînărul, să rezolve o „ecuație socială", are un bogat bagaj periență de viață" POP — profesor).COPIII : „Ai mei
o ecuație mate- acesta știe înfiindcă de ex- (RADUmă socotesc tot un copilaș, deși am împlinit 16 ani. MamaSZ5Dialogul creatoral generațiilor

ancheta socială sto|an

O CE ANUME ÎȘI COMUNICĂ GENERAȚIILE UNA ALTEIA, CE TREBUIE SĂ TRANS
MITĂ PĂRINȚII TINERILOR ÎN CONTEXTUL PREGĂTIRII ACESTORA PENTRU VIATĂ ? 
© CUM, PRIN CE MIJLOACE SE REALIZEAZĂ SCHIMBUL DINTRE GENERAȚII ?

tul țel comun al tuturor viratelor, al întregii societăți : propășirea României socialiste.
Morala monolog 
sau dialog ?Ce împiedică însă, uneori, desfășurarea normală a acestui dialog inter-ge- nerații ? Ce „scurt-cir- cuite" viciază eficiența actului educativ, ce anomalii intervin în procesul de „transmitere" de la părinți la copii ?Pentru început, să pornim de la următorul caz. Recent, locatarii unui bloc de pe șoseaua Ștefan cel Mare au constatat că peste noapte preșurile din fața ușilor au dispărut în mod misterios. Intrigați, au început „cercetările". Și astfel au descoperit în podul blocului, într-o încăpere fără aer și lumină, în care se intra printr-un chepeng, trei tineri între 15 și 18 ani. Preșurile deveniseră... paturi, niște luminări țineau loc de becuri... Luați din scurt, tinerii au răspuns : „Am fugit de acasă fiindcă nu ne împăcăm cu părinții !“Investigînd cazul, am constatat că părinții lor nu se arătaseră niciodată preocupați de conținutul obligațiilor ce le reveneau față de propriii copii, socotind suficient să le asigure hrana, vestimentația, locuința. Ei n-au pus însă la îndemîna copiilor un cod al comportării în mediul înconjurător, n-au instaurat în casă o ierarhie de valori pe care copilul, însușind-o treptat, s-o aplice apoi singur și în afara casei, în societate.Excesul de „libertate' în. educație echivalează cu „libertatea" hazardului. De aici și pînă la „neînțelegerile cu părinții" și invers, „neînțelegerile cu copiii", nu e decît un pas ; pentru că adulții, . trezindu-se brusc, ca după un somn lung și greu, părtași ai unor încălcări — de către copiii lor — ale normelor sociale de conviețuire, pun totul pe seama modului în care — zic ei — au evoluat tinerii de astăzi (și asta se repetă la fiecare generație nouă), în loc să recunoască, cu luciditate și simț de răspundere, că în sarcina lor cădea transmiterea, la momentul oportun, a întregului bagaj de experiențe morale pe care-1 dețineau.— Un mijloc al nostru, al generației adulte, de a influența generația tînără, este morala socialistă — ne spune prof. EMIL GIURGIU, directorul Liceului nr. 1 din Sighișoara. O însemnătate maximă are educarea tineretului în spiritul înaltelor principii ale eticii comuniste, însușirea unui mod creator de-a înțelege raportul dintre individ și societate. Anii de tinerețe sînt fundamentali pentru structurarea conștiinței sociale a individului, a convingerilor și viziunii sale asupra marilor probleme ale vieții și societății, sînt anii în care acesta învață să priceapă cursul evenimentelor politice și să se situeze în raport cu ele. Acum se pun bazele idealurilor tînărului, care-1 vor călăuzi de-a lungul întregii vieți.— ...De ce însă actul educativ nu are cîteodată eficienta scontată ? Ce face ca un tînăr sau altul să nu recepționeze principiile care i se transmit ?— V-o spun din practica mea pedagogică : destuiadulți fac greșeala de a confunda morala cu... moralizarea. Discutînd nu numai cu cei care educă, ci și cu „beneficiarii", ani ajuns la concluzia că noi, adulții, sub pretextul (parțial întemeiat) că încarnăm pe pămînt rosturile educa-

argument oarecare, con- juncturai, neconvingător. Și iată cum morala poate deveni, în optica tînărului, doar un instrument coercitiv sau o pledoarie fără acoperire dială, în pregătire maxima biectivitate (atît în optica educatului cît și a educatorului). Pe de altă parte, morala are realmente un rol educativ numai atunci cînd ține seama de datele psihologiei, de cel căruia i se adresează, de personalitatea sa. Nu-i destul să cunoaștem doar principiile...— Vă gîndiți, probabil, la al ce-

reală. Primor- faza aceasta de pentru viață, e echitabilitate-o-

spiritul critic ascuțit lui educat...— Am întîlnit, carte de specialitate, torul exemplu : un și-a desenat familia, stătea la umbra unui copac rupînd petalele unei flori. In centrul desenului era copilul, așezat pe pămînt, singur și umil. La cealaltă extremitate a desenului se afla tatăl, cu capul ridicat spre cer, cu un către băiat iar arătind, parcă, o analiză mai cazului, s-a dovedit că, într-adevăr, mama copilului se ocupa mai ales de ea, iar tatăl proclama întotdeauna principii admirabile, dar fără să țină deloc seama de stadiul în care se află personalitatea în formare a copilului. Tatăl a și recunoscut că socotise de datoria lui să-i zică băiatului ce e bine și ce e

într-o urmă- copil Mama
braț întins cu celălalt stelele. La atentă a

moș Apostol satul Dealu Bacău ; ne-au ca

șit să punem față-n făță opinii suficient de contradictorii pentru a înțelege de ce „părțile" nu le discută, întotdeauna, direct. (Avem bineînțeles în vedere cazuri, excepții în desfășurarea naturală, armonioasă, a dialogului dintre generații).PĂRINȚII : „Cînd îi spun ceva, mai ales cînd îi fac vreo observație, rămîne țeapăn, parcă-i hipnotizat, și, sincer să fiu, niciodată nu știu dacă mă aude măcar. Nici vorbă să fiu sigur c-o să și urmeze sfatul meu" (RADU NICOLAE — tehnolog) ; „Nu zic că noi, la vremea noastră, eram mai ascultători. Dar parcă eram altfel, deși tot copii eram și _plini de idei năstrușnice, dar cînd zioea tata (mai puțin mama) ceva, încremeneam" (TUDOSE PE- NEȘ — mecanic-auto) ; „Cunosc cazul unui elev de-al meu, adolescent. Băiatul este, la ora actuală, mai bine pregătit, mai bine instruit decît tatăl său care, la vremea respectivă, n-a putut învăța, Cerîndu-i de pildă să-l ajute să-și rezolve o ecuație, tatăl — bineînțeles — nu s-a priceput. De unde concluzia, desigur pripită, a tînărului, că „nu mai are ce învăța" de la tatăl său. Tendința aceasta a copiilor — destul de des întîlnită — trebuie cu pricepere combătută, făcîndu-i pe cei din generațiile tinere să înțeleagă că, dacă un adult sau

noi: gălăgioși,

de exemplu, cînd sînt cu colegii, poate să-mi spună: „Puișor, șterge-ți nasul !“ Mie îmi vine să intru în pămînt. Ea nU înțelege de ce mă supăr. După o în- tîmplare ca asta, o săptămî- nă întreagă nu-mi mai vine să fac nimic din ce mi se cere" (A.M. — clasa a Xl-a) ; „Odată am întîrziat peste ora stabilită și tata, fără nici o discuție, mi-a pus ciorapii de mătase (prima mea pereche de ciorapi de mătase) pe foc" (M.B. — clasa a X-a) ; „Ai mei nu-mi dau voie să ies în fiecare zi la o plimbare cu prietenii, cît de scurtă, chiar dacă-s gata cu lecțiile. Și-atunci o șterg fără voie, urmează scandalul, zile întregi nu ne vorbim. Și dacă o să se uite cineva la notele mele obținute pînă acum, unde-s mai slabe, sînt din zilele alea rele, de supărări" (L.H. — clasa a IX-a); „Ai mei s-au despărțit de trei ani. Fiecare încearcă să mă cîștige de partea lui, ca și cum asta ar avea vreo importanță. Important pentru mine e că n-am o familie unită, ca toți ceilalți". (R. B. —■ clasa a Xl-a),REP : APAR INEVITABIL ASEMENEA „CONFLICTE" ? CUM VEDEȚI REZOLVAREA LOR ? —iată întrebări pe care le-am pus unor cadre didactice și unor părinți.» Indiscutabil, nu ! Generațiile nu pot sta de vorbă decît dacă țin seama de evoluția propriilor vîrs-

te: părinții nu trebuie să uite că „copilașul" e acum un adolescent care a început să se... bărbierească. (MIHAI PAVELESCU)
o Intoleranța este absolut de neadmis în educație (înțelegînd prin intoleranță incapacitatea, de fapt, de-a ține pasul cu evoluția firească a societății). Cunosc și eu cazuri în care, pentru o fustă ceva mai scurtă sau alt detaliu de ordin vestimentar, tatăl și mama sînt în stare să-și jignească grav fata, adre- sîndu-i cuvinte de nerostit de un părinte.Educația e un proces continuu, cu rădăcini în cea mai fragedă vîrstă. Depinde de felul în care părinții s-au priceput să dezvolte personalitatea copilului, cît și de felul în care au știut să instaureze o autoritate autentică, întemeiată pe raporturi echitabile între părinți și copii, (prof. SORIN PETRE).
o Tineretul de astăzi e bun și cei mai mulți dintre ei se pregătesc temeinic pentru viață, știu mai multe decît știam noi la virsta lor. Recunosc deschis, cinstit, a- cest adevăr, al secolului, al epocii noastre socialiste. Așa, zic eu, creăm de la bun început o platformă prielnică dialogului dintre generații. Nu ne putem lua după ce ni se pare, după unele amănunte — de exemplu după haine sau după unele dansuri la modă — ca să-i judecăm pe tineri și să le acordăm, adeseori, cu destulă ușurință, calificative categorice, Trebuie să reușim să deosebim ce-i esențial de ce-i neesențial : esențial este să-i ajutăm să-și a- leagă viitoarea profesiune, cit mai în concordanță cu aptitudinile lor, să îndrăgească munca, să le stimulăm spiritul de invenție, fantezia, să-i creștem în virtutea sarcinilor nobile pe care întregul nostru popor — sub conducerea partidului — și le-a propus pentru anii, pentru deceniile viitoare. (ILIE MARIN — maistru strungar).Pretutindeni, în orice sferă de activitate umană, dialogul generațiilor propulsează experiența înaintașilor, încarcă activitatea generală de dinamismul, de entuziasmul tinereții. Vîrstnicii și tinerii alcătuiesc laolaltă stratul unei epoci, strat care se adaugă altor și altor straturi sedimentate de-a lungul istoriei. Consecuția lor firească asigură atît schimbul activ, prezent, de opinii, cît și cel viitor.într-o societate întemeiată pe adevăr și dreptate — și asta trebuie să transmitem tinerilor — este nevoie, în același grad, de bătrîni și de tineri. .Idealul comun devine puntea pe care se pot întîlni, dîn- du-și mîna, generațiile care trăiesc și creează în același interval, de timp, atît de simplu denumit : epocă. Epoca noastră socialistă — epoca dialogului fructuos între generații. Prin intermediul său se realizează mult dorita, binefăcătoarea osmoză a vîrstelor, se transmite ștafeta creației istorice.

IMPOSTURA
DRAPATĂ IN

Am primit o scrisoare de la profesorul Nicolae Andreiovici din Ploiești, strada Văleni 7, în care se plîn- gea de tratamentul pe care i-1 aplică unele organe de stat.Impresionați de tonul scrisorii, ne-am dus să cercetăm lă și incalificabilă" ] semnalase. Aici însă ! cuvîntul faptelor...Interesîndu-ne la școlar județean despre semnalate în scrisoare, cu stupoare că în fața noastră se iscă o discuție aprinsă pe o temă la care nu ne-am fi așteptat în ruptul capului : unii susțineau că Nicolae Andreiovici este de mulți ani pensionar și că rezolvarea situației nu intră în competența forurilor lare, în timp ce alții (printre fostul director al școlii în care pectivul preda, la ora aceea, fizica și chimia) susțineau că „e imposibil să fie pensionar, doar e titular de catedră întreagă, ba chiar are și o treime de normă la școala comercială, unde predă dreptul".Este oare Nicolae Andreiovici salariat sau pensionar ? La dilema a- ceasta ne-am gîndit că vom afla răspuns în modul cel mai firesc : cercetînd cartea sa de muncă, O zi întreagă au fost răscolite arhivele fostei secții de învățămînt, dar cartea de muncă a lui Nicolae Andreiovici n-a fost găsită.Și, la drept vorbind, nici cea mai desăvîrșită mașină electronică n-ar fi putut s-o descopere în arhivă, deoarece de peste doi ani cartea de muncă se găsea — în pofida tuturor normelor uzuale — chiar în posesia titularului. De ce ? Oare din pură în- tîmplare ? Din uituceală ? Din neglijență ? Intrigați de enigmă, i-am cerut profesorului Andreiovici să ne arate respectivul document. De aici au început să se dezlege firele unui ghem încîlcit și putred, care ne-au condus spre un dosar gros, plin de avize și parafe, de la secția de prevederi sociale a județului : dosarul pensionarului Nicolae Andreiovici. Un dosar vechi de paisprezece ani.Nu intenționăm a intra în amănuntele escrocheriei. Căci de escrocherie e vorba. Una abilă, bine regizată. calculată minuțios, în așa fel încît forul care plătea salariul nu știa, că Andreiovici primește pensia și încă integrală, iar cel care-i plătea pensia nu știa că e salariat, și încă cu mai mult de o normă întreagă (a profitat, desigur, și de inadvertențele anumitor dispoziții legale, precum și de obtuzitatea birocratică a instituțiilor respective). Cert e un singur lucru : timp de 14 ani (cu mici intermitențe) Nicolae Andreiovici a primit și pensie integrală șj salariu integral. Ba chiar, așa cum s-a arătat, a mai primit și o retribuție în plus pentru lecții de... drept. Adică pentru a explica, de la înălțimea catedrei, normele moralei și echității, principiile legalității și ale justiției !De la recalcularea pensiilor, venitul său lunar încasat în mod ilegal

dramatic al la Ploiești „situația intolerabi- pe care ne-o Dar să dămInspectoratul problemele am constatat
sale șco- care res-

pe toate cele trei căi — pensie, salariu, plus treimea de normă — a- tingea pe acela al unui conducător de întreprindere încărcat pînă peste cap cu sarcini și răspunderi. Dacă se calculează sumele cu care a frustrat statul în tot acest răstimp, se ajunge la un total de zeci de mii de lei. Dincolo însă de aspectele strict juridice, ne-am pus unele întrebări : Ce resorturi psihologice și sociale au puiuț favoriza duplicitatea ? Ce stare de spirit a îngăduit prosperarea — fie și temporară — a imposturii ? Cu atît mai mult a imposturii patetice, cu abilitatea ei de a stimula generozitatea înduioșată a glandelor lacrimale ? !E vorba de „calitățile specifice" ale personajului : dexteritatea sa de mim al patosului indignat care, po- zînd continuu în ins vexat și lovit, solicită compasiune pentru toate suferințele sale trecute, prezente sau viitoare, posibile sau imposibile, constituind parcă un reproș viu pentru eventuala indigență sentimentală a celor din jur. Egolsmele și parazi- tismele sociale sînt diverse ca forme de manifestare, dar poate mai pernicios decît toate este cel disimulat sub postura „victimei revoltate". Mai pernicios și mai nociv deoarece devalorizează și compromite fireasca înclinație umană spre compasiune, spre solidaritate cu suferința aproapelui.Cinic, că tît tații nu poate fi în ruptul capului bănuit de inechitate, de frustrarea buzunarului public. Mizează tocmai pe incapacitatea omului obișnuit de a concepe duplicitatea, de a gîndi că cel din fața Și mai mizează că, în climatul pentru legalitate rizat în ultimii ani de măsurile ferme ale partidului și statului nostru— „patosul" său demascator, „indignarea" sa în fața abuzurilor vor găsi teren prielnic, vor impresiona și mora pe cei ce și-ar da seama adevărata sa fizionomie morală.Fără îndoială că Andreiovici, duplicitatea sa agresivă, avea specialitatea să zgîndăre strunele delicate ale sufletului, să utilizeze îndemîna tic apelurile la omenie; dar să fim serioși, nici cei cu care a avut de-a face nu sînt niște adolescenți candizi și hipersensibili ! E vorba de altceva : despre manifestările unui umanitarism flasc, ca o pernă din plastic, care este umflată la nevoie în diverse ocazii. Și ce bine se simt unii pe o asemenea pernă „umanitară",— cum știu ei să-și adoarmă incomodul simț de responsabilitate!L-am întrebat pe Andreiovici :— Ce părere aveți despre atitudinea celor care v-au lăsat, prin neamestecul lor, să faceți toate aceste lucruri ?Expresia patetică a măștii dispăruse. O clipă i-a fluturat pe buze un subtil zîmbet cinic.

un de el mizează pe faptul om care afirmă p- emfatic principiile echi-

Victor BÎRLĂDEANU

sa poartă o mască, pe ceva : pe faptul de profundă grijă și dreptate — favo-
tide
cu

Știam de Antohi, din Mare, de la vorbit cîțiva scriitori despre un autentic înțelept popular, sfătos, care cei 78 de ță toată trecerii prin lume, la care vin țărani din șapte sate să afle un sfat și o vorbă luminată la ceas de cumpănă.Satul Dealu Mare al comunei Ungureni se află pe o colină, lîngă un fir de apă nu mai lat de cîțiva pași. Oprim în fața unei case mici, la un cot de uliță.încercăm cîteva secunde sentimentul că ni se joacă un renghi. Moș Apostol seamănă leit cu cineva cunoscut ; este, nici mai mult, nici mai puțin decît imaginea perfectă a „bătrînului înțelept", așa cum o zugrăveau abecedarele copilăriei.
★— Și, spune-mi, moș Antohi, dacă ar veni la domnia-ta un tînăr și ți-ar cere un sfat, unul singur, anume o vorbă pe care s-o așeze temelie pentru toată viața, ce i-al spune ?— Ei, asta e, cum s-ar zice, o problemă. Un sfat, o vorbă de temelie pentru toate zilele lui... Să nu crezi că n-au venit ! Dar e greu, pentru că, vezi dumneata, nu e tot omul la fel ! O vorbă nu e bună și nu c nici rea decît acolo, în sufletul care o primește. Să-ți dau un exemplu : dacă vine cineva la mine și zice : „Cum e mai bine să fie omul, mai strîns la pungă sau să lase băierile mai largi ?“ — eu trebuie să stau și să chibzuiesc. Altul, probabil, ar spune că e bine să fie omul mai strîns ; dar dacă cel ce vine să-mi ceară sfatul e un zgîrcit mare ? Eu nu greșesc, nu-1 întăresc în pornirea asta rea a lui ?(Observăm că moș Antohi posedă încrederea fermă că acei ce-1 consultă îi urmează neapărat povețele. Am aflat ulterior că așa este ; siguranța îi este dată de constatarea că „vorba lui e vorbă", cei care îi cer sfatul sînt dinain/te hotărîți să

un bătrîn a strîns în ani de via- înțelepciunea prin lume,

procedeze exact așa cum le va spune bătrînul).Deci, de la bun început, Apostol Antohi se situează plenar în fluxul vieții ; el refuză dogma, „adevărul absolut", imuabil și înghețat ; știe că adevărul este el însuși un proces viu, dialectic, colorat de om.— Dar dacă totuși e să-i dau un sfat i-aș spune așa : să ai cumpăt în toate !

n-a știut s-o asculte. Eu n-am. întâlnit pe vreunul care să nu judece ; de judecat, judecă toți, dar pornirile sînt mai puternice decît mintea, decît cumpătul, cum îi— Și de așa ?— Apoi.m-am gîndit că toate relele pe lume din lăcomie sînt pornite. Acum, am scăpat,
spun eu.ce se întîmplăsînt multe. Eu

ce-ți dă dumitale bucurie în viață ?— Moș Apostol, ziaristul sînt eu... — fandez zîm- bind. Eu pun întrebări.— Să-ți spun eu, cu toate că nu știu de ce te ferești : ți-o dă conștiința împăcată. Omul trebuie să-și chibzu- iască faptele și să-și dea lui însuși socoteală. Aici începe cumpătul : cînd omul se judecă el pe el și socotește

au fost trăiți în așa fel în- cît încrederea în sine, în capacitatea și în soliditatea gîndirii sale i-a fost consolidată prin numeroase experiențe pozitive). Să ai bucurie de lume înseamnă să-țî fie drag să trăiești, să-ți fie drag de oameni și să-ți fie drag să tragi o învățătură, să scoți un gînd din tot ce vezi trecîndu-ți prin fața ochilor. Și să te

în-

Știi să descoperi
un sens
in lucruri?

n— Cum adică „să ai cumpăt ?“.— Dumneata, văd eu, ești un om cîrcotaș ; la toate întrebi „de ce ?“.— Dar domnia-ta nu faci la fel?Moș Apostol rîde :— Asta ți-e meseria de gazetar... Se cheamă că-mi iei un interviu...E rîndul nostru să rîdem.— Uite cum e cu cumpătul : să le faci pe toate cumpătat, cu chibzuință a- dică, să nu făptuiești nimic din pornire, ci numai din cugetare. Că mintea omului e bună, sărmana, dar unii oameni sînt mai răi decît mintea lor. îl întreb pe unul sau pe altul: „De ce-ai făcut, băiete, cutare sau cutare faptă necuviincioasă ?“ — și el îmi spune „Moșule, așa mi-a venit". „Da' minte n-ai avut în clipa aceea ?“. „Uite că n-am a- vut“. Minte, că a avut, dar

dar ce era înainte cu pă- mîntul... Multe suflete a o- morît pămîntul ăsta ! Dacă aș sta o dată să povestesc ce-am văzut cu ochii mei, cîte certuri, și cită ură și dușmănie, și crime, da, da și crime — repetă gînditor de parcă nu-i vine să creadă... — numai din pricina lăcomiei de pămînt ! Tare-i înrăiește sărăcia pe oameni !— Vasăzică, judecată, chibzuință...— Cum altfel ? Stai odată și te minunezi : la pasărea ceea unde pus cuibul, ca să fie ferit, mai în soare, sau la umbră, cum e felul ei — te minunezi și zici : făptura asta n-o judeca oare și ea, așa cum facem noi ? Și dacă o păsărică, o mină de fulgi cu capul cît aluna chibzuiește, omul ce trebuie să facă ? Ia să-mi răspunzi dumneata la o întrebare :

cîte- uite și-a mai mai

el, în sinea lui, dacă e rău sau e bine ce face. Dar cum știi dacă e bine sau e rău ce faci ?Intrăm pe teritoriul axiologiei. Cu o nerăbdare a- proape fizică așteptăm să luăm contact cu sistemul de valori ale bătrînului țăran de prin părțile Bacăului.— în două feluri știi : în primul rînd te uiți în jurul tău și vezi cum face lumea. Și chibzuiești la toate învățăturile ce poți să le tragi din faptele altora. Să ai a- dică bucurie de lume.— E foarte frumos spui, moș Apostol !— Nu te grăbi, nepoate, că nu știi ce însemnătate au vorbele pe care ți le-am spus ! (Observ, tot cu bucurie, ușoara infatuare a bătrînului. Sînt mulțumit din două pricini : îl umanizează grozav această trăsătură ; apoi, pentru că înțeleg că cei peste 70 de ani de viață

ce

lupți cu pornirile tale rele — că astea scurtează viața omului, Cînd vezi o parte bună la un om să vrei să faci și tu la fel, cînd vezi una rea să te înveți minte, să nu pornești și tu pe calea lui. Să faci ca obștea ; unul sau altul poate greși, dar toți Ia un loc nu.(Deci, un element predominant în teoria sa a valorilor îl constituie criteriul experienței sociale).— Și al doilea lucru pre care vorbeai, Apostol ?— Apoi, fiecare omsădit în el, din naștere, pe lîngă porniri bune și porniri rele, și putința de a judeca dacă-s bune sau sînt rele.— Am să-ți pun, moș Apostol, o întrebare grea : după socotința dumitale, de ce trăiește omul ?— Dar asta nu-i o întrebare grea, tovarășe dragă.

des- moșare

Ce crezi dumneata ? Mîine- poimîine am 70 de ani de cînd mă gîndesc la ea.— Cam devreme ai ceput...— Ba deloc. Sau gîndești de tinerel sau ia-ți nădejdea. E simplu ! Uite de ce : înainte de toate pentru muncă. Nimic nu-i atît de bun pe lume ca munca. M-ați văzut, eu muncesc și astăzi. (într-adevăr, la venirea noastră bătrînul construia un nou gard în fundul grădinii). Lenea aduce după ea boală și sărăcie. Și-astea aduc moarte pretimpurie. Cuni să ai bucurie de lume dacă nu muncești ?Și trăiește omul ca să-și întemeieze o familie, să-și ia de soață pe cea ce-i este dragă, să facă copii și să-i crească cuviincios, să-și facă datoria față de țara lui așa cum și-au făcut moșii și strămoșii lui.Ei, și de-acum încolo e mai greu. Că toate astea trebuie să le faci cu gîndire și cu iubire. Oricare știe să se însoare și să facă copii — și pițigoiul știe — dar totul e să socotești în asemenea chip încît să ai sufletul plin de mulțumire. Să ■ te uiți la nevastă ca la soare și la tine la fel ; și despre copiii tăi să auzi numai vorbe de laudă. Să fii mulțumit de tine, să nu-ți fie rușine pentru faptele tale și să nu fii nepăsător. Să ai la inimă vorbele pe care le spune satul tău despre tine.Trebuie să lași ceva în urma ta, orice. Să sapi o fîntînă, să sădești pomi, să-ți crești bine copiii. Fiindcă în sufletul lui omul nu e fericit decît dacă a lucrat ceva mai trainic de- cit viața lui.Cum s-a cristalizat această solidă concepție de viață ? Trăind ; trăind intens, interiorizînd actele vieții sale, deliberîndu-le, fiind exigent cu sine și cu ceilalți, credincios codului său de existentă, Apostol V. Antohi, la 78 de ani, își petrece iarna vieții împăcat cu sine, vorbind cu umor neprefăcut despre „plecarea ceea, știi matale". A făcut cîteva clase primare, de călătorit nu a prea călătorit. Experiența sa de viață s-a petrecut într-un perimetru destul de redus. A fost și este însă o viață de intensă

gîndire, o viață de om eu o minte iscoditoare, care a trecut plin de interes pe lîngă orice, care a raportat toate întîmplările, și bune și rele, la concepția sa de viață.în acest bătrîn născut în secolul trecut — care, băie- tan s-a răsculat în 1907 iar după un deceniu și-a vărsat sîngele pe cîmpia Mără- șeștilor — recunoaștem un contemporan ; el este contemporanul nostru, al celor din a treia treime a veacului al XX-lea, prin zborul neobosit al minții, prin patima pentru adevăr, prin tinerețea și robustețea spiritului. Și, mai cu seamă, prin capacitatea sa de a descoperi permanent un sens în lucruri, de a conferi umanitate actelor vieții.„Omul nu e fericit decît dacă a lucrat ceva mai trainic decît viața lui"... Este oare această definiție a condiției umane inferioară cu ceva celorlalte, definițiilor ilustre ? Apostol V. Antohi duce cu sine ștafeta gîndirii, purtată de mii de ani din suflet în suflet, conștient că și în felul acesta, gindind, a lucrat ceva mai trainic decît viața lui. El a meditat la însemnătatea sau neînsemnătatea fiecărui gest, și-a cristalizat și împlinit înțelepciunea trecînd lumea și raporturile sale cu ea prin filtrul personalității lui ; în primul rînd, gîndin- du-le etic, responsabil.„Țăranul și Kant își pun exact aceleași probleme numai că le rezolvă cu altă tehnică" — scria Călinescu. Problemele țăranului din preajma Bacăului sînt și problemele inițiale ale filozofilor de meserie. El nu are cultură, dar a înțeles de mult că nimeni nu poate renunța la gîndire decît ab- dicînd implicit ția umană.Intelectualii mînt, oricît ar fi ajuns cunoașterii și complicat ar fi aparatul concepțional cu care rează, sînt de Antohi furtunilor, stinsă prin rilor flacăra gîndului acest pămînt.

de la condi-acestui pă- de departe pe drumul oricît deope- emanația miilor care. în ciuda au păstrat ne- pulberea veacu-P«
George-Radu CHIROVICI



SCINTEIA — miercuri 22 mai 1968PAGINA 6

ancheta internațională a „Scânteii85

Dacă comunicarea omului cu semenii săi (mai 
întîi prin limbajul semnelor, încă înaintea primelor 
forme, rudimentare, ale vorbirii) a constituit un 
element fundamental al transformării sale într-o 
ființă socială — perfecționarea continuă a mij
loacelor de comunicare între oameni străbătînd o 
cale imensă a oglindit fidel înseși stadiile succe
sive ale dezvoltării societății umane. Actualul ritm 
trepidant al progresului, înregistrat în multiple do
menii ale vieții sociale, este strîns legat și de des
fășurarea revoluției științifice și tehnice în sfera 
comunicației între oameni, între indivizi și între 
colectivități. Telegraful, telefonul, radio-ul, televi
ziunea, într-un cuvînt, telecomunicațiile — ochii 
și urechile omului modern — și-au întins antenele 
pînă departe, au făcut ca lumea să devină tot mai 
apropiată, mai bine cunoscută omului, i-au adus 
mari victorii în întrecerea sa cu spațiul și cu 
timpul.

Astăzi, planeta noastră este împînzită de o uria
șă rețea de fire vizibile si invizibile, tesute pe pă- 
mînt și sub apă, în văzduh și în spațiul cosmic, care 
permite informarea quasi-instantanee asupra a tot 
ce se petrece în lume. Organizarea științifică a 
producției se bazează pe capacitatea de transmi
tere, chiar la distanțe uriașe, a detaliilor exacte 
privind desfășurarea procesului de producție sau 
laturile financiare, sesizarea imediată a oricăror 
anomalii sau perturbații, furnizarea rapidă a tu
turor datelor necesare adoptării celor mai potri
vite decizii. Telecomunicațiile sînt un instrument 
ineluctabil al vieții politice moderne, al vieții cul
turale și științifice, permițînd difuzarea largă, uni
versală, a valorilor culturale și artistice, a celor 
mai noi cuceriri ale cercetării. Telecomunicațiile 
apropie între ele popoarele, prin telecomunica
ții omul modern lichidează distanțele, recepțio
nează fulgerător informația necesară și poate 
transmite la timp hotărîrea adoptată. Societatea 
contemporană dispune astfel de un sistem ner
vos de o amploare, finețe și precizie fără prece
dent, aflat într-o continuă perfecționare.

Ce este nou în acest domeniu ?

ÎNTRE FIR SI UNDE
LIBOIS,

telecomunicațiilor, 
național de studii

de L. J.
inginer general al.
directorul Centrului

în domeniul telecomunicațiilor din Franța

Comunicația la mari distanțe a fost inițial legată de sistemele transmisiei prin fire ; pe aceasta Ș-a bazat revoluția produsă în telecomunicații de telegraf sau de telefonie. Extinderea în spațiu a acestor tipuri de telecomunicații a ridicat probleme'de ordin tehnic tot mai complexe instalarea. P^or avut caracterul unei întreprinderi dm . cele____ Ituaoc. xii pivz.viÂV, - — competiție : transmiterea mesajelor se poate tace mai Avantajos de-a lungul milioanelor de kilometri străbat atmosfera și spațiul
Ulii Ltilllliu LMb — » - -------- .. . 7 „rxțînancabluri submarine pentru comunicații intercontinentale a avut caracterul unei întreprinderi din. cele mai aventuroase. în prezent, asistăm la oj^igmaw competiție :’de^îre* sau cabluri, sau pe calea tindelor,, a ciculelor herțiene" ce „t. f" ..cosmic ?„Cînd au apărut primele sisteme de fascicule herțiene de mare capacitate, prin 1950, s-a crezut că ele vor elimina din competiție. cablurile pentru legături la mari distanțe. într-adevăr, capacitatea transmiterii simultane, prin fascicule cu unde centimetrice, a crescut în 15 ani de la 240, la 1 800 de convorbiri telefonice Pe un singur „canal". Recordul nu avea să fie însă de lungă durată, căci concomitent a venit și „riposta" transmisiei prin fire : au fost perfecționate cablurile coaxiale (în care circuitul este format din- tr-un tub metalic, cuprin- zînd în interior, pe același ax, un fir conductor), iar de Ia sisteme de „telefonie multiplă" cu 900 de căi telefonice, s-a ajuns Ia sisteme cu 2 700 de căi. Mărin- du-se numărul circuitelor coaxiale din fiecare cablu, a crescut și capacitatea g-lobală de transmisie, rea- lizîndu-se pînă la 30 000 de convorbiri telefonice purtate în același timp, Pe un singur cablu subteran !Fasciculele herțiene par a fi deci, deocamdată, depășite de marile _ cabluri coaxiale. Ele rămîn totuși

o cale de transmisie extrem de utilă și, în numeroase cazuri, mai economică de- cît cablul, pentru că văzduhul nu necesită costisitoare lucrări de amenajare.Competiția dintre cele două tehnici de transmisie se desfășoară și în domeniul legăturilor intercontinentale. Cablurile telefonice submarine cu amplificatoare închise sub mantaua protectoare și scufundate în adîncul_ oceanului au constituit — în 1956 — o revoluție analogă cu cea declanșată, cu cîtva timp înainte, de fasciculele her- tiene. Și cum tehnica prq- gresează extrem de rapid, dacă primul cablu de acest fel avea doar 36 de căi telefonice normale (sau 48 cu tonalitate redusă) și era folosit într-un singur sens, actualmente s-a pus la punct un cablu submarin cu 540 de căi telefonice normale (sau 720 de căi cu tonalitate redusă), folosit pentru ambele sensuri de transmisie.Iată însă că au apărut telecomunicațiile prin intermediul sateliților artificiali, capabile de mari performanțe. Vom asista deci

la o nouă schimbare de li- | der în cursa pentru efica- I citate ? Transmisia prin 9 fire și cabluri își trăiește oare ultimele zile ?...Sateliții artificiali permit să se transmită destul de lesne programele de televiziune — ceea ce nu se poate realiza, cel puțin deocamdată, prin cablurile de pe fundul mărilor și oceanelor — iar posibilitățile tehnice deschise prin acest sistem apar foarte promițătoare. Fără a dori să facem profeții, putem afirma că întrecerea între diferitele sisteme de transmisie este încă departe de a se fi sfîr- șit — mai ales că au intrat în competiție și „ghidurile de unde", iar la orizont se arată laserul ca mijloc de comunicare. Adevărul este că, pînă în prezent, nici un sistem nou de transmisie nu a reușit să înlocuiască complet pe cele mai vechi. Dimpotrivă, se stabilește un fel de „coexistență" între ele.Trebuie să amintim că o problemă foarte importantă este și aceea a sistemelor de modulație și de multi- plexaj.

Se știe că toate marile artere de telecomunicație, fie ele terestre sau aeriene, utilizează de mulți ani sistemele numite „cu curenți purtători", bazate pe principiul „multiplexajului în frecvență". Cu alte cuvinte, căile telefonice sînt transpuse unele lîngă altele în scara frecvențelor. Astăzi, un alt principiu trezește din ce în ce mai mult interes : „multiplexajul în timp". Pe baza lui, căile telefonice nu mai sînt repartizate în frecvență, ci în timp ; fiecărei căi îi este afectat un interval de timp, în locul unui interval de frecvență.E necesar să adăugăm că importanța considerabilă pe care o vor căpăta aceste noi sisteme în viitorul a- propiat se datorează și introducerii procedeelor de „codare a informației", atît la centralele telefonice, cît și la transmisia prin cabluri. îmbinarea multiplexajului în timp cu codarea informației ne îngăduie să vorbim despre o adevărată revoluție posibilă în tehnica telecomunicațiilor".

mițătoare oferă valorificarea unor noi lungimi de undă, întrucît cele folosite în prezent, care variază între... cîțiva kilometri și un centimetru, servesc unui număr atît de mare de a- parate de telecomunicație, radiolocație și radionaviga- ție, îneît au și început să se bruieze reciproc. S-au descoperit însă posibilitățile aproape inepuizabile, pe care le oferă undele milimetrice (10—1 mm) care pot depăși, în ceea ce privește volumul de informații transmisibil, de 9 ori toate lungimile de undă valorificate pînă în prezent.Din păcate, undele mai scurte de un centimetru sînt puternic absorbite în atmosferă — mai cu seamă în condiții de ploaie, zăpadă, ceață — ceea ce îngreunează folosirea lor pe scară largă. Cercetările efectuate pentru a găsi un remediu au arătat că undele milimetrice pot fi transmise, cu pierderi minime, prin așa- numitele „ghidurl de unde". Un ghid de undă, pentru linii de comunicație la mare distanță, este un tub de oțel cu diametrul de 60—70 mm, avînd suprafața interioată acoperită cu un strat subțire de cupru, cu o înaltă conductibilitate. în acest tub, undele electromagnetice sînt ferite de agenții atmosferici care determină pierderi mari de energie sau de acțiunea unor para- ziți exteriori și nici nu bru- iază alte mijloace de comunicații. Pentru a se asigura condiții de temperatură relativ constante, astfel de linii se instalează în pă- mînt, la o adîncime de 1,5—2 m.Totuși, și în „ghidul de unde" se pierde o parte a energiei undelor electromagnetice, mai ales datorită încălzirii pereților. E necesară deci amplasarea la distanțe de relativ 20— 30 km a unor amplificatori. (Să nu uităm că, în liniile cu cabluri, distanțele dintre punctele de amplificare sînt numai 5—6 km).Prin liniile de comunicație în care se folosesc „ghiduri de unde" se pot transmite simultan, pe unde cu lungimea de 8—3 mm, pînă la 100 de programe de televiziune sau peste 100 000 de convorbiri telefonice. Posibilitatea de a transmi-

AGLOMERAȚIE PE 
MAGISTRALELE
VĂZDUHULUI

de Gene C. PORTER, 
Martin B. GRAY și Charles 

E. PERKETT,
de la uzinele „General Dynamics 
Corporation", Rochester — S.U.A.

După cum se vede, necesitățile liniilor de comunicație terestre sînt deocamdată acoperite prin folosirea marilor cabluri submarine, a cablurilor coaxiale și a „ghidurilor de unde". Situația este mai dificilă în domeniul' comunicațiilor prin fascicule herțiene. Marile „magistrale de radiocomunicații", în special cele utilizate de undele de înaltă frecvență, sînt din ce în ce mai aglomerate — și spre deosebire de drumurile terestre, ele nu pot fi lărgite, pentru a permite creșterea traficului. S-a găsit o altă soluție : mărirea vitezei de transmisie a mesajelor.

Ultimul retuș la satelitul de telecomunicații. Curînd va porni spre înălțimile cosmice 
pentru a înlesni comunicațiile telefonice și transmiterea programelor de televiziune între 

continentele Pămîntului

REVOLUȚIA „ghi
dului DE UNDE“

de M. V. PERSIKOV, 
candidat în științe tehnice, 

șef de secție la Institutul de radiotehnică
și electronică al Academiei de științe a U.R.S.S.

„Creșterea neîncetată în volum a informației transmise devansează adeseori dezvoltarea mijloacelor noi de comunicație. Nu sînt rare cazurile cînd o linie nouă de transmisie, abia pusă în funcțiune, nu mai
satisface exigențele, deși în proiectarea ei s-a ținut seama de perspectivele următorilor 3—5 ani.Din acest considerent, în numeroase țări se cercetează noi tipuri de linii de comunicații. Perspective pro-

te, în același timp, un volum de informații atît de mare permite să se realizeze o rețea telefonică automată unică pe scara unei întregi țări, să se organizeze transmiterea în paralel a mai multor programe de televiziune, să se folosească pe larg televiziunea în industrie, în vederea, dirijării și controlului de la distanță a proceselor de producție.Se soluționează implicit și problema dificilă pusă de dezvoltarea în ritm accelerat a comunicațiilor moderne : odată cu creșterea volumului informației, se poate mări și numărul canalelor, deoarece capacitatea liniilor cu „ghid de undă" depășește cu mult necesarul de canale de comunicație previzibil pentru anii următori".

„Problema este deosebit de actuală .și, în același timp, de mare perspectivă, fiind vorba mai ales de transmisia rapidă a datelor numerice necesare calculatoarelor electronice. Iată de ce ne-am preocupat de punerea la punct a" unui nou procedeu, bazat pe reflexia undelor în ionosferă, procedeu care înlătură dezavantajele sistemelor existente.Se știe că ionosferă începe la aproximativ 80 km deasupra Pămîntului, fiind supusă bombardamentului continuu al radiațiilor ul- tra-violete ale Soarelui. A- cestea, în diferitele ore ale zilei, „ionizează" mai mult sau mai puțin diferitele straturi de aer rarefiat ale ionosferei ; variațiile de ionizare produc reflexii multiple și diferite ale undelor radio, astfel că. la postul de recepție, semnalele sosesc pe căi multiple și cu întîrzieri diferite. Cu alte cuvinte, se produce o puternică perturbare a semnalelor și deci o falsificare a datelor transmise. Pentru a preveni acest fenomen dăunător, viteza de transmitere a mesajelor trebuie menținută relativ

redusă, în cadrul sistemelor existente.In noul sistem de transmitere, pe care l-am expe- B rimentat nu de mult, s-a putut trece, în aceeași gamă de lungimi de undă, de la viteza maximă actuală, 2 400 date elementare pe secundă, la o viteză dublă : 4 800 date pe secundă.Fără a intra în amănunte tehnice, vom spune doar B că noul sistem evită „încălecarea" semnalelor : ele nu mai sosesc la punctul de recepție cu întîrzieri diferite, ci sînt întîrziate în mod egal, ceea ce, evident, nu mai prezintă o perturbare propriu-zisă. în plus, cu un dispozitiv electronic, realizat cu circuite integrate, se obține o corectare automată a erorilor de transmitere. Noul sistem asigură nu numai o viteză dublă de transmisie, ci și o reducere spectaculoasă a erorilor, de la 1 la mie, la 1 la un milion de date — lucru foarte important pentru bunul mers al calculatoarelor moderne, consumatoare nesățioase, și în același timp foarte „exigente" de date cifrice, hrana creierului lor electronic..."

în afară de frecventa folosită, randamentul radio- releelor spațiale depinde și de alți factori, printre care metoda de modulație și de codare a informației. Viitorul va înregistra progrese remarcabile în acest domeniu. Dar o direcție de cercetare și mai rodnică pare să fie aceea a înlăturării sau reducerii fragmentelor inutile din semnalele transmise. Televiziunea obișnuită, de pildă, transmite cîte un cadru la fiecare a 25-a parte dintr-o secundă, cuprinzînd de fiecare dată toate punctele care definesc imaginea, deși nu toate se schimba de la un cadru la altul. Fundalul unei scene, de pildă, rămîne același un timp mai îndelungat și ar putea fi transmis o dată pentru totdeauna. Pentru a 'obține o transmisiune e- conomicoasă, ar trebui deci să emitem numai semnalele strict necesare, care să îngăduie sistemului receptor să reconstituie imaginea originală, cu toate schimbările ei treptate. Ideea — simplă, în esența ei — nu este însă lesne de pus în aplicare, deși există, de pe acum, unele rezultate promițătoare. Conturarea lor mai precisă ar ușura enorm televiziunea terestră — mondoviziunea ce ar cuprinde tot globul, — cît și televiziunea spațială, care a înregistrat primele succese spectaculoase.

Care sînt perspectivele acestei ultime modalități de transmitere a imaginilor ?Proiectul „Apollo" prevede transportarea pe Lună a unei telecamere cuplate cu un emițător, care va transmite semnale video planetei noastre. Pentru explorarea spațială mai îndepărtată, programul „Voyager" prevede transmiterea de pe Marte și de pe Venus a unor imagini cu detaliul de circa 20 de ori mai mare decît cel al semnalului video obișnuit. Dar dacă s-ar folosi capacitatea de transmitere a lui Mariner IV, din 1965, ar fi necesare peste 100 de zile pentru a trimite spre Pămînt o singură fotografie (repetîn- du-se de mai multe ori fiecare punct, în scopul asigurării clarității). Capacitatea de transmisie a crescut însă simțitor pînă astăzi și va crește în continuare. Putem să ne imaginăm posibilitatea transmiterii unei fotografii pe secundă, ceea ce — în cazul imaginilor cu detaliul de 20 de ori mai mare — va necesita o capacitate de un milion de ori mai mare deoît cea a lui Mariner IV. în astfel de condiții, semnalul video va putea fi transmis direct, fără a fi mai întîi imprimat și apoi transmis „cu încetinitorul"... Să nu uităm însă că ne aflăm abia la începutul erei televiziunii spațiale".
DIALOGUL DINTRE
AUTOMATE

de prof. univ. 
Sergiu CONDREA,
Institutul politehnic București

Dacă puterea de emisie a aparatelor de telecomunicație este încă relativ limitată, puterea de recepție a crescut fantastic, odată cu inventarea ra- diotelescoapelor. Se recepționează frecvent teleme- saje de la aștri îndepărtați, permițîndu-ne reprezentarea giganticelor procese naturale, cu dezlănțuirea de enorme energii, care se desfășoară la sute și mii y de ani-lumină de planeta noastră. Unele dintre aceste „mesaje" cosmice surprind prin succesiunea regulată a semnalelor, ridicînd pasionante ipoteze dacă sînt sau nu emise de ființe inteligente, din alte sisteme planetare. La ora actuală, aceasta este încă o enigmă.

ÎN COSMOS -
OCHII Șl URECHILE
TERREI

de prof. Francesco CARASSA,
Institutul politehnic Milano

Astăzi, omul nu este numai în situația de a afla ultimele știri, ci și de a „asista" ca martor ocular la evenimentele ce se desfășoară pe glob. Medicii adunați la Geneva au putut urmări, pe ecranul televizorului, desfășurarea unei operații pe cord, efectuate la Houston, în Texas. Cetățenii Moscovei și ai Parisului au vizionat recent simultan una și aceeași emisiune de televiziune în culori, prin fuziunea po; sibilităților oferite de satelitul de telecomunicații „Molnia" și de sistemul de televiziune în culori „Secam". .Au trecut abia zece ani de la lansarea primului satelit artificial — și aceștia au început să-și asume rolul neprevăzut și senzațional de mijloc de comunicație între puncte situate pe Pămînt, între Pămînt și îndepărtate vehicule spațiale,, între Pămînt și alte corpuri cerești.„Cantitatea de informa- I ție care poate fi transmisă printr-un asemenea radio- releu spațial și distanța ce poate fi parcursă de aceasta depind, în esență, de puterea lui electrică, furnizată de generatoarele (acumulatoare. baterii etc.) instalate la bord. Este deosebit de important ca, în comunicarea cu aceste radio- relee — care, nu uitați, plutesc liber în spațiu — să se recurgă la .căi de transmisie cu randament înalt. Cele mai corespunzătoare s-au dovedit a fi microundele, cuprinse între 30 și 3 cm, pe care antenele de pe Pămînt le captează cu minimum de per- turbații electrice de natură cosmică sau atmosferică. Sateliții vor putea deservi astfel zeci de mii de căi telefonice simultane și zeci de canale de televiziune, nu numai pentru uzul locuitorilor Pămîntului, ci și al pămîntenilor aflați în „deplasări cosmice".Dar microundele nu ne oferă doar avantaje. în comparație cu undele folosite în prezent. Frecventele foarte înalte sînt puternic absorbite de atmosferă ; o

soluție ar fi mărirea altitudinii stațiilor terestre de emisie-recepție, pentru micșorarea corespunzătoare a grosimii stratului atmosferic străbătut de microunde. Există însă și o soluție mai la îndemînă. Recente cercetări asupra distribuției ploilor, efectuate în Anglia și S.U.A., au demonstrat că aversele puternice sînt în general foarte localizate, astfel îneît este suficient să te îndepărtezi cu cîțiva kilometri pentru a ieși din zona lor. Dacă- am dispune pe Pămînt de un sistem constituit din două stații, situate la cîțiva kilometri una de alta, atunci, chiar dacă la una recepția ar fi îngreunată din cauza unor ploi puternice, cealaltă ar funcționa normal.Pornindu-se de la această idee, în S.U.A. a fost e- laborat recent planul organizării unei rețele naționale terestre de telecomunicații prin sateliți. în Europa, lucrurile sînt, de asemenea, în studiu. Și laboratoarele noastre din Italia sînt active în acest domeniu și au în program numeroase experiențe.

„între timp, pe Pămînt, progresul tehnic în telecomunicații continuă rapid. Una din principalele căi o constituie concentrarea Informației în timp, în intervale de ordinul milionimilor de secundă. In sistemele cele mai noi, mesajul este „imprimat" pe un „purtător" format din impulsuri electronice foarte scurte, întregul mesaj — de pildă, o convorbire telefonică, sau un program de televiziune— este format dintr-o succesiune de astfel de impulsuri scurte. S-a descoperit însă că chiar și în intervalele dintre ele se mai pot intercala și alte mesaje, tot sub formă de impulsuri. Prin intercalarea de convorbiri în succesiuni de mi- crosecunde, s-a reușit să se concentreze o foarte mare cantitate de informație, realizîndu-se peste 3 400 de căi telefonice pe un singur circuit.Față de această schimbare de ordin cantitativ, trebuie considerată de ordin calitativ realizarea, de dată foarte recentă, a comunicației între om și calculator, sau între „automat" și calculator electronic. Acești noi „abonați" la telefon (transmisiunea datelor pentru calculatoare se efectuează în general pe linii telefonice), angrenați în procese complexe, sînt mai grăbiți și mai pretențioși decît oamenii. Ei nu au timp de pierdut și pretind să li se furnizeze datele necesare cu o viteză amețitoare, care ar corespunde... unui debit verbal de cîteva sute de mii de cuvinte pe minut !Aș dori să menționez și studiile efectuate de cercetătorii din țara noastră, ca de pildă cele de la catedra de radiocomunicații a Institutului 'politehnic din București asupra transmisiei frecvențelor foarte înalte prin „ghiduri de unde"— viitoarele linii magistrale pentru comunicații ultrarapide — studiile și realizările de echipamente ra- diotelefonice utilizabile între puncte mobile, cu aparate portabile, precum și lucrările efectuate la catedra de telefonie și telegra

fie a institutului, privitoare la comprimarea în timp și frecvență a semnalelor de informație, în sisteme da telecomunicații pe fir.într-o perspectivă ceva mai îndepărtată. își vor găsi utilizarea practică și studiile catedrei de fizică din Institutul politehnic, referitoare la radiațiile de lumină coerentă, obținute cu dispozitive laser. Radiațiile laser se concentrează în fascicule foarte înguste, astfel că semnalele luminoase se transmit, practic, fără pierderi de putere, la distanțe astronomice, puțind servi viitoarelor telecomunicații cosmice.„Revenind pe Pămînt*, trebuie arătat că în țara noastră este prevăzută, în planul cercetărilor de perspectivă, crearea unor vaste rețele de cabluri telefoni. 3 „simetrice" și coaxial^ pentru transmisiuni de telefonie multiplă și de televiziune, o extindere importantă a rețelei de radio- relee cu stații terestre, precum și conectarea sistemului nostru național la viitorul sistem mondial de telecomunicații prin sateliți.De asemenea, se are în vedere și la noi dezvoltarea transmisiunii de date între diferitele sisteme cibernetice ale întreprinderilor sau instituțiilor și centrele de calcul. Aceasta este o tendință foarte nouă, de mare perspectivă : pe baza statisticilor pe plan mondial, se apreciază că în anul 1978 peste jumătate din traficul de mesaje pe liniile telefonice va fi de natură cifrică, mai precis va fi vorba de date transmise pentru calculatoare electronice. în acest interval relativ scurt (zece ani), traficul telefonic de convorbiri va crește în medie de zece ori, în timp ce traficul de date va spori de o mie de ori !Unde va duce acest „dialog între automate" 7 In e- sență, tot la un dialog între oameni. Căci în orice sistem de telecomunicații, rolul principal îl joacă, în ultimă analiză, tot legătura și apropierea între oameni, aflați oriunde pe globul pă- mîntesc — sau în afara lui".
NOUTĂȚIULTIMELE

LUAT VEDERI

PENTRU SURZI
ECRANUL EXTRA-PLATFĂRĂ ANTENĂ pă-

proiec- insule nord, o linie pînă în
memoria acestuia, pentru folosite la cerere. In curînd, persoanele atinse de surditate vor putea comunica prin telefon. Mesajul lor va fi transmis de un dispozitiv cu 12 butoane atașat discurilor telefonice ale apara- Recent, în Japonia s-a realizat un prototip de receptor portativ alRecent a fost elaborată o nouă modalitate de înlăturare a

ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAȚIILOR

„TELEFON"

TEHNICE
INSULE ARTIFICIALE
DE TELECOMUNICAȚIIDouă societăți engleze tează să amenajeze patru plutitoare în Atlanticul de Aceste insule, dispuse pe care merge din Terra NovaScoția, vor asigura fără întrerupere controlul radar, radio și meteo al culoarului aerian din această parte a oceanului. între ele se va stabili comunicația prin cablu submarin.Insulele plutitoare — fiecare cîte un cilindru îngust, înalt de 90 m. din care numai 27 m vor rămîne deasupra valurilor — se vor asemăna cu niște cuie înfipte în ocean. In vîrful lor, o suprastructură va cuprinde mașinile și locuințele echipajului. Totul va fi acoperit de 

o platformă pentru elicopterele de aprovizionare și rețeaua de antene radio și radar.Insulele plutitoare vor putea, de asemenea, colabora cu un satelit fix de comunicații.
MICR0CAMERĂ DE

Cunoaștem din studiourile de televiziune camerele de luat vederi : aparate grele, complicate, ce se deplasează pe rotile. Se anunță însă o nouă invenție : camera de luat vederi își reduce într-atît dimensiunile, îneît va putea fi ținută într-o singură mină, ca un obișnuit aparat fotografic. Ne putem aștepta astfel Ia o adevărată revoluționare a muncii dificile a telereporterului.

Noul aparat, și aceasta este esențialul, nu mai dispune de „tubul de imagini" care împiedica orice miniaturizare. Rolul iui este îndeplinit de o piesă specială, alcătuită din 34 200 puncte microscopice și foto- sensibile care „analizează" imaginea. Rezistența electrică a fiecăruia din aceste puncte variază în funcție de intensitatea luminoasă a punctelor de pe imagine. Din totalitatea acestor semnale se formează apoi cadrul ce apare pe ecranul televizorului. Noul aparat, pus în legătură cu un calculator electronic permite și înmagazinarea imaginilor in a putea fi 

durilor de antene de pe acoperișuri. Este vorba de un procedeu de transmitere a programelor televizate pe circuite telefonice. Un nou cablu din fibre de sticlă a fost proiectat în acest scop și este supus probelor. Se așteaptă o îmbunătățire considerabilă a recepției imaginilor, ceea ce va fi de o mare importanță, mai ales pentru televiziunea în culori. 

telor de la ambele capete ale liniei de comunicație. Cu ajutorul unei semnalizări similare alfabetului Morse, dar mult simplificată, impulsurile primite de butoanele acționate în timpu] „convorbirii" sînt transformate în sunete corespunzătoare literelor și acestea se succed în forma lor grafică pe un mic ecran instalat lingă aparatul telefonic. Cu un oarecare antrenament, susțin specialiștii laboratoarelor Bell Telephone care au inventat aparatul, se vor putea efectua în felul acesta „convorbiri" cu o frecvență de opt cuvinte pe minut. 

cărui tub video, în lungime de 150 mm. are abia o grosime de 50 mm, adică de trei ori mai mică decît aceea a unui tub clasic, la o dimensiune echivalentă a imaginii. Acest receptor — actualmente cel mai mic din lume — va fi urmat în curînd de aparate putînd fi purtate ca niște valijoare cxtraplate sau atârnate pe perete, asemeni unui tablou. Această importantă reducere a grosimii a fost obținută prin schimbarea poziției de asamblare catod-bobine de deflecție și datorită unui electrod deflector special. Fasciculele electronice, proiectate vertical de jos în sus între cele două fețe paralele ale tubului, sînt apoi deviate cu circa 90° de electrodul deflector, pe ecranul fluorescent.

TELEVIZIUNEA
IN OBSCURITATECamera de televiziune poate „vedea" tot atît de bine în întuneric ca și în lumina cea mai orbitoare, iar pe micul ecran imaginea poate să apară cu o claritate deplină. Este încă una din „minunile" laser-ilor. Telecamera este prevăzută cu un laser cu heliu și neon, imaginea fiind obținută prin metoda clasică a transmiterii punct cu punct. Raza laser-ului este însă atît de fină, îneît în cursul funcționării lumina acestuia nu poate fi văzută. De pe acum se urmărește aplicarea acestui principiu la aterizarea avioanelor aflate la mică altitudine deasupra aerodromurilor.
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Cronica
l’RIMIKE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

Marți, 21 mai, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit în au
diență pe Toshio Mitsudo, în legă
tură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare, ca 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Japoniei în Republica 
Socialistă România.

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL ISLANDEI

Marți ă sosit în Capitală Oddur 
Gudjonsson, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Is- 
landei în Republica Socialistă Ro
mânia.

★
Ambasadorul Suediei la Bucu

rești, baron Carl Rappe, a organi
zat marți o conferință de presă în 
cadrul căreia au fost prezentate o 
serie de amănunte în legătură eu 
deschiderea la București a unei ex
poziții industriale suedeze.

Directorul Asociației generale 
pentru exporturile suedeze, Georg 
Tullander, a arătat că la această

silei
expoziție un mare număr de firme 
va prezenta mașini și echipamente 
pentru industria chimică, mecani
că, minieră, alimentară, mașini de 
calculat etc.

★

Marți a părăsit Capitala Mary 
Craig Schuller, președinta Consi
liului Internațional al Femeilor, 
care, la invitația Consiliului națio
nal al femeilor, a făcut o vizită în 
țara noastră. La aeroport a fost 
condusă de Mia Groza, vicepreșe
dinta Consiliului național al femei
lor. și de alte reprezentante ale 
consiliului.

★

A sosit în Capitală, marți seara, 
S. Horie, președintele Asociației 
japoneze pentru sprijinirea comer
țului cu Uniunea Sovietică și cu 
țările din Europa răsăriteană. în 
timpul vizitei, vor fi examinate 
posibilitățile dezvoltării continue 
a colaborării economice dintre Ro
mânia și Japonia.

★
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, dl. Dillon Ripley, secreta
rul Institutului Smithsonian din 
Washington, cu soția, a sosit la 
București. (Agerpres)

Ce/ cfe-a/ X//-/ee Cemgres 
național de chirurgieîncepînd de miercuri, 22 mai, timp de cinei zile, Capitala găzduiește cel de-al XII-lea Congres național de chirurgie, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale. In legătură cu această importantă manifestare științifică, acad. prof. dr. Theodor Burghele, președintele Congresului. a făcut următoarea declarație redactorului agenției „Ager- pres“, S. Lucian :Al XII-lea Congres național de

Concurs public 

de proiectare
Ministerul Industriei Meta

lurgice organizează un con
curs în 'proiectare cu 
tema! „FERESTRE META
LICE PENTRU CONSTRUC
ȚII INDUSTRIALE".

La acest concurs, cu partici
pare nelimitată, vor fi acor
date premiul I de 18 000 lei, 
premiul II de 14 000 lei, pre
miul III de 10 000 lei, precum 
și 3 mențiuni a cîte 6 000 lei 
fiecare.

Tema-program a concursului 
poate fi obținută de la Direcția 
tehnică — Serviciul dezvolta
rea ramurii industriale — din 
str. Academiei nr. 7 — Bucu
rești. Tot aici vor fi depuse și 
proiectele, pînă la 15 septem
brie 1968.

chirurgie se înscrie în seria congreselor organizate de Societatea 'de chirurgie din țara noastră, care a fost înființată în anul 1898 sub conducerea lui Toma lonescu. Congresele precedente, momente importante în dezvoltarea chirurgiei românești, sînt legate de activitatea prodigioasă și de numele unor chirurgi valoroși ca C. Severeanu, N. He- rescu, T. lonescu, E. Juvara, N. Bă- lăcescu, D. Gerota, N. Hortolomei, A. Jianu. J. Iacobovici, T. Nasta, Gh. Cosăcescu și mulți alții. Se va dezbate o temă deosebit de actuală a practicii chirurgicale și anume aceea a reintervențiilor, temă care a suscitat un real interes.Printre cei 400 de participant! la lucrări < se află reprezentanți ai tuturor centrelor universitare și specialiști din rețeaua chirurgicală de pe întreg cuprinsul țării. Iau parte, de asemenea, peste 80 de chirurgi din 17 țări, remarcîndu-se prezența unor specialiști de renume mondial ca prof. dr. R. Fontaine, președintele Societății internaționale de chirurgie, prof. dr. P. Stefanini și prof. dr. G. Frassi (Italia), prof. dr. J. N. Maillard (Franța), prof. dr. P. Fuch- sig (Austria), prof. dr. B. Uglov și prof. dr. I. M. Topcibașev (Uniunea Sovietică), prof. dr. A. Lukanov (Bulgaria), prof. dr. E. Sindey (Canada), prof. dr. A. Lesser (S.U.A.), prof. dr. G. Wooler (Anglia), prof, dr. S. Bukurov (Iugoslavia), prof. dr. K. Siska (Cehoslovacia).Abordarea tematicii „Reinterven- țiile în chirurgie" va reflecta progresele și experiența școlii românești de chirurgie, la care se adaugă bogata experiență a practicii chirurgicale mondiale. Stabilirea unor concluzii unitare în acest domeniu — a spus în încheiere prof. dr. Th. Burghele — va folosi în viitor ca îndreptar în îmbunătățirea continuă a activității de îngrijire a bolnavilor.

centenar
(Urmare din pag. I)

Brăila si-a cîștigat un profil si o 
identitate, înscriindu-se sub emble
ma unei balade — a Chirei 
Chiralinei — creație anonimă a 
geniului unui popor de pescari, 
de cărăuși pe apă și pe uscat, de 
meșteșugari, de hamali, de negus
tori. Creație a poporului, urzită din 
legendă și tinzînd mereu spre ea, 
existenta Brăilei a fost tot timpul 
legendară. Proilabum, Branilo, Stadt Ueberyel, Brillago. Ibrail... Altă dată, 
de mult. mic port de pescari, apoi 
„schelă" mare a Țării Românești, 
mai tîrziu cetate armată in raiaua 
turcească de la Dunarul geto-dac, 
iar după Pacea de la Adrianopole, în epoca modernă, port de export 
pentru cereale.

Esența acestui oraș, cu o foarte 
bogată și zbuciumată istorie, constă 
în proprietatea lui de a renaște me
reu. Ca pasărea Phoenix, din propria-! cenușa. Si aceasta vorbind nu 
la figurat, căci istoria menționează 
nu mai puțin de șase arderi ale 
Brăilei. După fiecare din ele, orașul 
renăștea !

Nici una din aceste renașteri n-a 
fost însă atît de deplină și de sem
nificativă ca cea din urmă, cea pe 
care orașul a cunoscut-o in epoca 
noastră. Pentru că ea a îmbrățișat 
atît materia cit și spiritul orașului, 
a modificat atît substanța cit si e- 
sența lui. Anii construcției socialiste 
i-au conferit prestigiul unei cetăți in
dustriale.

In zori, sirena de la „Progresul* 
sfișie aerul cu sunetul ei, care re
glează toate orele orașului. Ca la un 
semnal se pornesc de îndată zeci de 
alte valuri sonore. Aerul vibrează 
atît de profund încît pare însăși res
pirația naturii. Brăila socialistă, cu cele 22 întreprinderi industriale ale 
sale (dintre care 13 de interes re
publican} își începe o zi de muncă. 
Valuri de oameni se îndreaptă spre 
marginile orașului unde se află u- 
zinele : spre Chiscani, unde pe o 
suprafață de citeva sute de hectare 
se desfășoară cei doi gigantă ai in
dustriei chimice brăilene — Combi
natul de celuloză și hîrtie și Com
binatul de fibre artificiale ; spre 
Brăilița, unde e sediul marii uzine 
de utilaj greu „Progresul", si spre 
cartierul fabricilor de lingă Dunăre, 
unde sînt de asemenea puternice în
treprinderi, unele noi. altele dezvol
tate, modernizate. Anul trecut, din 
Brăila industrială s-au exportat produse în valoare de aproape 650 mi
lioane lei. Export de excavatoare și 
rulouri, compresoare. celuloză și 
cartoane, hîrtie și celofibră, plăci 
aglomerate din lemn și chibrituri, 
confecții și mobilă.

Dunărea mîngîie pieptul de pia
tră al cheiurilor. Altă dată munca 
portului era manuală, iar existenta 
hamalilor un iad, despre care amin
tesc pateticele scrieri ale lui Panait 
Istrati. Azi activitatea portuară e 
industrializată și ea. mult ușurată și

de un randament sporit. La tot pa
sul acționează moderne instalații de 
forță ce servesc încărcării și descăr
cării vapoarelor: uriașe macarale, benzi transportoare, containere, ele
vatoare, electrocare, autostivuitoare, 
zeci de remorchere. Nici nu e de 
mirare că în aceste condiții doche
rii brăileni au înscris în 1967 un re
cord : peste 2 milioane tone mărfuri 
manevrate! In istoria portului a- 
ceastă performanță nu-si are egal.

Ca pretutindeni în tară, industria
lizarea socialistă a prilejuit și aici 
o urbanizare geografică si profesio
nală. Orașul s-a „orășenizat" cu a- 
devărat, au apărut magistrale, străzi 
largi și piețe vaste, scuaruri și car
tiere noi. S-au înălțat blocuri mo
derne cu mii de apartamente, s-au 
turnat kilometri întregi de asfalt, 
s-au pavat sute de străzi, s-a extins 
rețeaua de apă și canalizare. Lumi
nile fluorescente își revarsă razele 
reci peste străzile înnoite. Au cres
cut considerabil, pe plan urbanistic 
și edilitar, cotele civilizației. La cele 
șase veacuri ale ei, Brăila cunoaște 
si o amplă diversificare profesiona
lă : au apărut o mulțime de specialități noi, însușite de fiii și nepoții 
hamalilor de odinioară — operatori 
chimiști de înaltă calificare, filatoa
re și țesătoare de fibre artificiale, 
specialiști în aparate de măsură și 
control, în automatizare etc. Grupul 
școlar Petrol-Chimie (care pregă
tește cadre pentru combinatul chi
mic) număra la început 106 de elevi ; 
azi are 2 000. Ca să nu mai vorbim 
de specialiștii tuturor tipurilor de 
mașini-unelte, de otelari, de meca
nici de înaltă precizie, de construc
tori etc. Cerințele în creștere ale rinei industrii moderne, în plină per
fecționare, valorifică tot mai plenar 
— pe multiple planuri — energiile 
umane ale orașului dunărean.

La treptele urcate de trecute ge
nerații se vor adăuga alte sute stră
bătute de locuitorii săi ■— cu o vi
guroasă tinerețe, cu un optimism ro
bust izvorît din amplele perspective 
ce se deschid în această nouă isto
rie a orașului. Preluînd străvechi 
tradiții, municipiul de pe malurile 
Dunării se dezvoltă armonios, lao
laltă cu celelalte mari orașe ale pa
triei noastre. îmbogățindu-și an după 
an peisajul urbanistic, imprimând un 
ritm tot mai viu și mai modern vie
ții sociale și culturale.

Vatră în care s-au născut multi 
oameni vrednici și luminați, poartă 
deschisă către orizonturile lumii, 
Brăila intră acum în al șaptelea se
col de viată, cu cei 146 000 de lo
cuitori ai săi, hotărîți să lase gene
rațiilor de mîine o zestre de bo
găție, frumusețe și trăinicie. Suflul 
înnoitor al socialismului, priceperea și hărnicia oamenilor au pus o nouă 
amprentă pe efigia străvechii cetăți, 
chezășuind ascensiunea pe treptele 
istoriei, pe culmile civilizației și 
progresului spre care se îndreaptă 
întreaga tară sub conducerea înțe
leaptă a partidului.

SFORI viața internațională

Corespondență din Brno Aseară în sala

Dinamoviștii bucureștenî înaintea 

meciului retur cu Spartak

Floreasca, la baschet I ALIMENTARĂ

BRNO (prin telefon de la trimisul nos
tru). — Luni au sosit 
la Brno voleibaliștii de 
la „Dinamo" București, 
iar aseară au des
cins în gara orașului 
un grup de suporteri 
dinamoviști. Scopul so
sirii lor aici este desi
gur bine cunoscut ci
titorilor noștri, astăzi 
în sala sporturilor din 
Brno se dispută meciul 
retur al finalei „Cupei 
campionilor europeni" 
între echipele „Dina
mo" și „Spartak" Brno. 
Interesul în jurul aces
tui joc întrece toate aș
teptările. Biletele de 
intrare au fost epuizate 
de mult, fapt care — 
prevăzut fiind — a de
terminat televiziunea 
cehoslovacă să progra
meze transmiterea în 
întregime a meciului pe 
micul ecran.

Aseară, în holul 
hotelului „Continental"

antrenorul echipei noas
tre, Sebastian Mihăiles- 
cu, comunica ziariștilor 
români sosiți la Brno 
că elevii săi (care fă
cuseră. după-amiază, 
un antrenament in sala 
de joc) sînt în plenitu
dinea forțelor, că pri
vesc jocul cu toată 
răspunderea și că vor 
încerca să tranșeze, 
acum, definitiv soarta 
mult invidiatului tro
feu.

Lucru perfect posi
bil — deoarece, victo
rioși în primul joc, vo
leibaliștii noștri au un 
ascendent moral și ori
cum se bazează pe o 
bună formă a majori
tății jucătorilor. Sexte
tul nostru de bază ar 
urma să fie alcătuit ast
fel : DERZEI, COR- BEANU, SCHREIBER, 
TIRLICI, COZONICI, 
STOIAN (Ganciu).

„Spartak" Brno are, 
desigur, un cuvînt greu

de spus în această ten
tativă a echipei noas
tre, ea dorind exact 
contrariul — adică o 
victorie care să-i dea 
dreptul la al treilea 
joc. Robustă, mizînd pe 
experiența serioasă a 
unor coechipieri, for
mația gazdă are în plus 
avantajul terenului și 
galeriei proprii. Să nu 
uităm apoi de ambiția 
ce o vor manifesta vo
leibaliștii cehoslovaci 
pentru a duce pînă la capăt prima lor evolu
ție în „Cupa campionilor europeni". Ziarele 
de aici au pregătit at
mosfera în acest sens.

Meciul de astăzi 
„Dinamo" București — 
„Spartak" Brno va în
cepe la ora 16 și va fi condus de un cu
plu de arbitri iugoslavi.

I. DUMITRII!

ROMÂNIA-CUBA | 
69-59 (37-28) |

Un agreabil spectacol au oferit, I aseară în sala Floreasca, echipele de 9 baschet masculin ale României și • Cubei. Oaspeții susțineau ultimul lor B joc din cadrul turneului pe care l-au I întreprins în țara noastră și au dorit ■ să lase o frumoasă impresie. Ceea S ce au și reușit, de altfel, îndeosebi 9 prin procedeele tehnice de efect ale • lui Chappe, Garcia (10) sau Herrera I (9).’Victoria a revenit baschetbaliștilor * români, în sensibil progres fizic și I tactic, cu scorul de 69—59 (37—28), g cele mai multe puncte fiind înscrise * de către Albu (20) și Nosievici (14), I amîndoi în deosebită dispoziție. Este j o victorie meritorie, oaspeții dezvol- ‘ tînd un anume tip de baschet — g dacă se poate spune așa — oarecum I neobișnuit la noi, cu un angajament ’ fizic superior celui practicat, de re- | gulă, în Europa.

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
La Budapesta a avut loc zilele a- 
cestea cea de-a 9-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
industria alimentară, la care au 
participat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G., Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria, U.R.S.S. 
și un observator din partea R. D. 
Vietnam. Comisia a examinat ra
portul cu privire la activitatea des
fășurată în ultimii ani și propu
neri privind dezvoltarea colabo
rării țărilor membre C.A.E.R. în 
cadrul Comisiei. Au fost adoptate 
recomandări privind asigurarea 
îndeplinirii sarcinilor Comisiei, 
printre care o atenție deosebită s-a 
acordat problemelor coordonării 
planurilor de dezvoltare a indus
triei alimentare a țărilor membre 
C.A.E.R. pe perioada 1971—1975. 
La ședința Comisiei s-au examinat 
totodată și alte probleme ale cola
borării economice și tehnico-știin- 
țifice.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială și de înțelegere 
deplină.

SECURITATE JAPONO-AME- 
RICAN

TOKIO 21 (Agerpres). — In ca
drul unei adunări organizate în 
Tokio de Partidul Comunist din 
Japonia, secretarul general al C.C. 
al P.C., Kenji Miyamoto, a declarat 
că pentru asigurarea securității Ja
poniei este necesară obținerea unei 
adevărate neutralități și indepen
dența țării. în acest scop, a relevat 
secretarul general al P.C. din Ja
ponia, este necesar, în primul rînd, 
să fie anulat tratatul de securitate 
japono-american, să fie retrocedată 
necondiționat Insula Okinawa, iar 
Japonia să fie scoasă de sub tutela 
americană. P.C. din Japonia, a spus 
el în încheiere, se pronunță pentru 
relații de pace cu toate țările lumii, 
pentru lichidarea oricăror blocuri 
militare și instaurarea unui sistem 
colectiv de securitate.

Program internațional 
încărcat pentru 

floretisti si floretiste 
5 >

• Triunghiularul de la Bucu
rești

• Concursul de la Como (Ita
lia)

• Meciul feminin România— 
PoloniaSîmbătă și duminică, în sala Progresul din Capitală se va desfășura triunghiularul internațional de floretă la care participă echipele masculine ale României, Japoniei și Poloniei. în prima zi se vor desfășura întrecerile individuale, iar a doua zi cele pe echipe.Tradiționalul concurs internațional feminin de floretă de la Como (Italia) va avea loc sîmbătă și duminică. Țara noastră va fi reprezentată de Ileana Drîmbă, Olga Szabo, Ecate- rina Iencic, Ana Ene, Marina Stanca, Maria Vicol și Ardeleanu.în zilele de 1 și 2 iunie se va disputa la Bologna un turneu internațional de floretă (masculin) Ia care vor participa, printre alții, și sportivii români Drîmbă, Mureșanu,« Tiu, Falb. Hauckler etc.Meciul feminin de floretă România — Polonia va avea loc în zilele de 1 și 2 iunie la București. întrecerile vor avea loc în sala Progresul. Federația poloneză a anunțat că va deplasa printre altele pe cunoscutele campioane Balon și Czimmerman.

DUMINICI
FIOLELE „CROSULUI TINE
RETULUI"Duminică dimineața vor avea loc finalele competiției „Crosul Tineretului". întrecerile care se vor desfășura în împrejurimile stadionului Tineretului reunesc la startul celor 4 probe peste 200 de atleți și atlete din întreaga țară. în program figurează probele de juniori, junioare, seniori și senioare. întrecerile încep la ora 9.

„CURSAEtapa a 11-a a „Cursei Păcii", Katowice — Cracovia (134 km), a fost cîștigată de ciclistul italian Rino Montanari, cronometrat cu timpul de 3h 10’ 55”. în același timp cu învingătorul a sosit rutierul cehoslovac Konekny. Grosul plutonului, în care se aflau și ceî patru cicliști români rămași în cursă (Ciumeti, Ardeleanu, Moldoveanu, Ziegler), a trecut linia de sosire la interval de 51 secunde.în clasamentul general individual
In citevaA OPTA PARTIDA dintre marii maeștri Viktor Korcinoi și Samuel Reshewski, disputată la Amsterdam, . în cadrul sferturilor de finală ale campionatuliii mondial de șah, s-a încheiat remiză. în urma acestui rezultat, meciul s-a întrerupt, scorul fiind favorabil lui Korcinoi cu 5,5—2,5 puncte (pentru calificare erau necesare 5,5 puncte din 10 posibile), care astfel a obținut calificarea pentru semifinalele campionatului mondial, în semifinale, marele maestru sovietic îl va întîlni pe compatriotul său Mihail Tal, învingătorul lui Sve- tozar Gligorici,’ în recentul meci desfășurat la Belgrad. în cea de-a doua semifinală se vor întîlni marele maestru sovietic Boris Spasski cu învingătorul meciului dintre Bent Larsen (Danemarca) și Lajos Portiscli (Ungaria). In prezent, în meciul Larsen—Portisch scorul este egal 3,5—3,5 puncte.RECENT S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE DE LUPTE LIBERE ALE TURCIEI. Iată lista noilor campioni : categ. muscă : Avcilar ; categ. cocoș : Ozcan ; categ. pană: Alakoc ; categ. ușoară : Glingor ; categ. semi- mijlocie : Acar ; categ. mijlocie : Ucar ; categ. semigrea : Lu ; categ. grea : Topuz.FOSTUL CAMPION MONDIAL DE BOX LA CAT. MUSCĂ, NIROYUKI ERIHARA, șî-a făcut reintrarea în- tîlnindu-1 la Tokio pe filipinezul Rudy VENTURA. Boxerul ianonez a repurtat victoria la puncte, după 10 reprize.PRIMA ETAPĂ A TURULUI CICLIST AL ITALIEI, desfășurată pe ruta Campione d’Italia — Novara (128 km) a revenit belgianului EDDY MERCKX în 2h 58’56” (medie orară 42,918 km). Pe locul doi, la 6 secunde, s-a clasat italianul Marino

PĂCII"continuă să conducă concurentul sovietic Vladimir Cerkasov, urmat de Mickein (R.D.G.) la 28”, Peschel (R.D.G.) la 49“ etc. N. Ciumeti ocupă locul 23, la 12’ 15”.Pe echipe, în frunte se menține selecționata R. D. Germane, secondată de echipa Poloniei la numai 1*30”. Formația României se află pe locul 7.Astăzi are loc etapa a 12-a, Cracovia — Rzeszow (155 km).
rînduriBasso. La cursă participă 130 de 9 cicliști din 10 țări. ,ÎN CADRUL UNEI REUNIUNI 1 PROFESIONISTE DE BOX, desfășu- rată la Helsinki, Ray l’atersson I (grea), fratele fostului campion al j lumii, Floyd Patersson, l-a învins • prin k.o. tehnic, în repriza a doua, pe j Jose Velasco (Spania).Fostul campion B european la cat. ușoară, finlandezul [ Oile Maeki, a dispus prin abandon în repriza a 9-a de norvegianul 9 Magnussen. i

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit. Cerul a fost variabil, cu totul izolat a plouat în Banat. Vîntui a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 16 grade la Toplița și 28 grada la Bechet, Băilești și Turnu Măgurele. în București : Vremea a fost călduroasă cu cerul variabil. Vîntui a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 29 grade.Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 și 25 mai 1968. în țară : Vreme schimbătoare cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale. Vîntui potrivit. Temperatura în creștere, minimile vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 18 și 28 grade, izolat mai ridicate. în București : Vreme schimbătoare cu cer temporar noros favorabil ploii. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.

Tragerea pe luna mai 
la ADAS

Tragerea de amortizare pe 
luna mai 1968, a asigurărilor 
mixte de viață, are loc la 31 
mai, în orașul Ploiești.

Pentru a participa la această 
tragere, este necesar ca asigu- 
rații să-și achite la termen 
ratele de primă.

Ord practică de parașutism la aeroclubul din Tg. Mureș

Cîștiguri acordate 

de C.E.C.

la tragerile 

trimestriale
Cîștigurile în autoturisme, 

unul din principalele avantaje 
de care beneficiază titularii 
libretelor de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri în autoturis
me, sporesc de la o tragere la 
sorți la alta, o dată cu crește
rea soldului general al econo
miilor depuse pe aceste li
brete. Astfel, față de cele 248 
autoturisme acordate la trage
rea la sorți care a avut loc în 
luna ianuarie a. c., numărul 
autoturismelor acordate la 29 
aprilie 1968, la tragerea la 
sorți pentru primul trimestru 
al anului, a crescut la 253.

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni informează depu
nătorii că tragerea la sorți 
pentru trimestrul II a. c. a 
acestor librete va avea loc în 
luna iulie 1968. Printre mărci
le de autoturisme care vor fi 
acordate titularilor ale căror 
librete de economii vor ieși 
cîștigătoare la această tragere 
la sorți figurează „Fiat 1800", 
„Fiat 125“ și „Fiat 124", „Re
nault 16", „Renault 10". „Re
nault Dauphine Gordini".

(Urmare din pag. I)

E ceea ce putem constata 
cu deosebită pregnanță chiar 
a doua zi, vizitînd fabrica de 
automobile de la Kragujevac. 
Orașul e un vechi centru al 
mișcării muncitorești : a ales 
în 1904 primul deputat so
cialist și se poate mindri cu 
faptul că prima organizație 
a partidului comunist iugoslav 
aici a fost înființată. Astăzi, 
fabrica de automobile — in 
special turisme — dotată cu 
utilajul cel mai modern și 
folosind din plin posibilitățile 
automatizării, produce anual 
52 000 de autoturisme, cu 
perspective de a lărgi pro
ducția în anii următori.

Un moment de adîncă e- 
moție ne-a prilejuit vizitarea 
parcului memorial din Kragu
jevac, unde am adus prino
sul nostru de respect și ad
mirație celor căzuți eroic în 
lupta împotriva barbariei fas
ciste, pentru libertatea și in
dependența patriei. Revăd în 
minte și voi revedea întot
deauna monumentul — două 
aripi de pasăre, frînte — ri
dicat în amintirea celor peste 
7 000 de copii, femei și bă- 
trîni executați într-o singură 
zi de cotropitori, fn diminea
ța acoperită de nori, sub 
ploaia măruntă, solemnitatea 
mormintelor, strigătul mut al 
inscripțiilor și omagiul mereu 
împrospătat al florilor aveau 
o tulburătoare forță evoca
toare.

Drumul următor ne-a dus 
In nordul țării, in mănoasa 
cîmpie a Voievodinei. Obiec
tivul vizitei : marele complex 
agricol și industrial de la Bei- 
je, lingă Ossijek. E o între
prindere de stat de vasta

proporții — 36 000 de hecta
re suprafață — și eficientă 
organizare, unde producția 
cerealieră, globală și pe hec
tar, a atins un înalt nivel da
torită metodelor științifice fo
losite și cointeresării munci
torilor.

Sosim apoi la Zagreb, ca
pitala Croației și al doilea 
oraș al țării. De la primii pași 
ne învăluie o ambianță spe
cifică, un farmec subtil pe 
care încerc să îl definesc stră- 
bătînd străzile la întîmplare, 
fără plan și fără țel. Urc spre 
orașul vechi, Gradec, mă o- 
presc în fața catedralei și se
diului episcopal, las în urmă 
teatrul, universitatea, și — la 
sfîrșitul peregrinării — îmi 
dau seama că Zagrebul este 
orașul istoriei cristalizate. 
Cristalizate, potrivit vremuri
lor, în formele impunătoare 
ale zidurilor și turnurilor me
dievale, în formele fermecă
toare ale palatelor din secolul 
luminilor, cu barocul lor aurit, 
în formele albe, austere ale 
clădirilor neoclasice ridicate 
la sfîrșitul veacului trecut. 
Toate prinse, integrate orga
nic în pulsația de azi a ora
șului care se revarsă tumul
tuos, dincolo de vechile li
mite, într-o nouă și vastă așe
zare, construită după regulile 
moderne ale urbanismului, pe 
malurile Savei și destinată 
a adăposti 250 000 de lo
cuitori.

Zagrebul posedă de ase
menea un inel al hărniciei 
și efortului productiv : fabri
cile și uzinele care îl încon
joară. Ne îndreptăm spre una 
din ele, fabrica de motoare 
și transformatoare electrice 
Rade Koncear, întreprindere 
fruntașă în industria iugoslavă.

Așezată între coline și pă
durici care vestesc apropierea 
Alpilor, fabrica oferă în gene
ral aspectul astăzi obișnuit al 
tehnicii moderne : benzi ru
lante, linii automatizate, ta
blouri centrale de comandă. 
Decorul se schimbă însă la 
secția încercărilor la tensiuni 
de peste două milioane de 
volfi. Se schimbă prefigurînd 
viitorul. Globuri uriașe, por
tocalii și spirale ciudate, vio-

celor obținute la Rade Kon
cear. E vorba de universitatea 
populară Moșe Piade, frec
ventată de 10 000 de cursanți 
și în care preocuparea pentru 
calificarea cadrelor, pentru 
creșterea nivelului profesional 
și cultural al oamenilor mun
cii a găsit forme multiple, su
ple, eficiente.

Etapa următoare a călăto
riei este Muntenegru. Primul 
popas îl facem la Titograd,

SESSi
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UGOSLAV

lete, menite a reproduce con
dițiile furtunilor continentale, 
introduc pe vizitator în lumea 
unui roman de anticipare ști
ințifică. Revenim în bi
roul directorului, unde ni 
se spune că întreprinderea 
proiectează și realizează de 
asemenea centrale electrice, 
locomotive electrice, genera
toare pentru hidrocentrale, 
printre care și pentru com
plexul de la Porțile de Fier. 
Un procentaj ridicat al pro
ducției e destinat exportului.

întorși la Zagreb, vizităm 
o instituție a cărei activitate 
explică cel puțin în parte 
succesele industriale de felul

frumoasa capitală a republicii, 
construită aproape în întregi
me după al doilea război 
mondial. Ni se înfățișează, 
la Casa Deputaților, o serie 
de preocupări și realizări pre
cum participarea la construi
rea liniei ferate Belgrad—Bar, 
pe litoralul adriafic, încuraja
rea cooperativelor de artiza
nat, crearea de industrii lo
cale. A doua zi, după un 
drum printr-un peisaj muntos, 
frămîntat parcă de miini de 
uriași, ajungem la vechea ca
pitală, Cetinje, plină de amin
tirea luptelor pentru inde
pendență duse de acest dirz 
și viteaz popor de munteni.

In zidurile groase ale mînăs- 
tirii din secolul al XV-lea, în 
armele și documentele păs
trate în muzeul orașului, în 
tablourile și sculpturile reu
nite în Galeriile de artă mo
dernă, pretutindeni sînt vii 
amintirile acelor lupte bine 
cunoscute în țara noastră și 
prețuite cu un sentiment de 
solidaritate despre care aflăm 
o dovadă concretă in biblio
teca muzeului : cartea, cu de
dicație omagială, a lui Th. C. 
Văcărescu despre Luptele Ro
mânilor în războiul din 
1877—78.

Și din nou serpentine ame
țitoare, săpate în peretele de 
stîncă înait de peste o mie 
de metri. De această dată co- 
borîm spre una din marile 
frumuseți ale continentului : 
dantelarea albastră a coastei 
adriatice și salba de încîn- 
tătoare localități de pe lito
ral. Zăbovim în ele pe rînd, 
începînd cu Bar, unde lucră
rile noului port sînt în plină 
desfășurare, trecînd prin Ko
tor, mindru de palatele sale 
care îmbină avîntul Renașterii 
cu fastul barocului, pînă la 
Dubrovnic, cetatea păstrată 
intactă, în forma și cu aerul 
mindru al secolelor trecute 
cind domina, prin marinarii 
și neguțătorii săi, toate dru
murile mediteraneene. La ne
întrecuta frumusețe naturală și 
la prestigiosul cadru istoric 
se adaugă, cu gust și efi
ciență economică, amenajări 
și construcții de tot felul — 
hoteluri, vile, terenuri de 
sport. Dar, dincolo de această 
înfățișare festivă, activitatea 
economică, efortul industrial 
și progresul tehnic sînt și aici 
prezente în forme de impor
tanța marii hidrocentrale de 
ia Trebișnica, pe care o vi

zităm înainte de a ne întoarce 
la Belgrad.

...Și, în încheierea călăto
riei, din nou în capitala Iugo
slaviei. Ne sînt acum cunos
cute străzile largi și circulația 
intensă, clădirile moderne 
care se ridică peste tot, spa
țiile verzi și perspectivele 
deschise care te fac să în
trevezi liniile armonioase ale 
Belgradului de mîine. Folo
sesc deci ceasurile libere mai 
degrabă pentru a adinei cu
noștința cu ceea ce aș numi 
dirzenia istorică a capitalei. 
Asediată, jefuită, incendiată 
și bombardată de atîtea ori 
în decursul furtunosului său 
trecut, ea a renăscut de fie
care dată cu nouă și birui
toare înfățișare. Iar dovezile 
acestei eroice tenacități, a 
mindrei voințe de a rezista 
la asuprire și nedreptate, ni 
le oferă orașul cu generozi
tate, de la vechea fortăreață 
Kalemegdan, de unde garni
zoana turcă supraveghea o- 
rașul și unde, de altfel, a ca
pitulat în 1867 în fața revol
tei populare, pînă la statuia 
Învingătorului, sculptată de 
Mestrovici. Glorificînd lupta 
aprigă și victoria împotriva 
invadatorilor naziști, coloana 
înaltă și silueta eroului pro
iectată pe cerul luminos al 
primăverii dobindesc valoare 
de simbol. Gestul generos, 
deschis spre viitor, al lnvirs- 
gătorului indică un nou sens 
al eroismului, îndeamnă spre 
efortul pașnic al construcției, 
spre dinamismul creator al 
vieții, spre căutarea neînceta
tă de noi și noi forme potri
vite și necesare înfloririi so
cialiste a patriei. Cu această 
imagine am părăsit Belgradul 
și am încheiat călătoria în 
Iugoslavia vecină și priatenă.



Rezultatele 
alegerilor 
din Italia

SESIUNEA O.N.U.
Cuvântarea președintelui H. Burghiba Dez

baterile in problema Africii de Sud-Vest

IMPORTANT SUCCES 
ELECTORAL AL P.C.I.

Ministerul Afacerilor Interne 
al Italiei a comunicat mărfi re
zultatele definitive ale alegerilor 
generale desfășurate duminică și luni pentru parlamentul celei de 
a cincea legislaturi republicane. 
La alegerile pentru Senat situa
ția este următoarea: Partidul de- 
mocrat-creștin a obținut 38,4 la 
sută din sufragii și 135 de locuri, 
față de 34,9 la sută și 133 de se
natori la alegerile din 1963 ; 
Partidul comunist și Partidul so
cialist italian al unității prole
tare, care au prezentat liste co
mune, au obținut 30 la sută din 
voturi și 101 senatori (87 comu
niști și 14 ai P.S.I.U.P., față de 
25,5 la. sută din voturi și 85 de 
senatori comuniști în 1963. La a- 
legerile anterioare P.S.I.U.P. nu 
exista ca partid de sine stătă
tor); Partidul socialist unificat 
— 15,2 la sută voturi și 46 de se
natori (față de 20,3 la sută și 58 de senatori în 1963);

In Camera deputaților, demo- 
crat-creștinii au înregistrat 39,1 
la sută din voturi (fată de 38,27 
în 1963); Partidul comunist 26,9 
la sută (25,31 în 1963); Partidul 
socialist unificat — 14,5 la sută 
(19,98 în 1963); liberalii 5,8 la 
sută : partidul socialist italian al 
unității proletare 4,5 la sută.

In ambele camere celelalte vo
turi au fost împărțite între for
mațiunile politice mai mici.

O primă analiză a rezultatelor 
alegerilor scoate în evidență un 
net progres al forțelor opoziției 
de stingă, în primul rînd a Par-

NEW YORK 21. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : în deschiderea lucrărilor ședinței plenare de luni după-amiază a Adunării Generale a O.N.U.. președintele celei de-a 22-a sesiuni, Cor- neliu Mănescu, a invitat la tribună pe președintele Republicii Tunisia, Habib Burghiba, care a întreprins în această zi o vizită la cartierul general de la New York al Națiunilor Unite.„Dreptul la autodeterminare — a declarat președintele Tunisiei în cu- vîntarea sa — continuă să fie credo-ul națiunilor mici, căci, orice s-ar spune, o parte importantă a omenirii este încă privată de acest drept". „în ciuda adoptării declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, a adăugat vorbitorul, și în ciuda poziției e- nergice adoptate de Națiunile Unite, colonialismul își mai menține încă pozițiile în diferite regiuni ale lumii".Dominația Africii de Sud asupra Africii de Sud-Vest, dominația regimului rasist al lui Smith asupra Rhodesiei de sud și aceea a Portugaliei asupra mai multor teritorii africane sînt condamnate de conștiința întregii lumi, a declarat Habib Burghiba. Ele sînt sortite dispariției, dar este evident că popoarelor subjugate le revine un rol determinant în propria lor eliberare, care nu poate veni nici din partea țărilor frățești și prietene, nici din partea O.N.U. și nici chiar din partea Organizației Unității Africane, ale căror eforturi conjugate pot totuși, constitui un sprijin prețios în domeniile politic, diplomatic și material, sprijin care le-a lipsit celor care în deceniul al șaselea le-au precedat pe drumul luptei de eliberare".Președintele Tunisiei a apreciat că proiectul Tratatului de neprolife- rare a armelor nucleare constituie „un jalon important pe drumul care duce spre dezarmare". Referindu-se în continuare la problema Orientului Apropiat, Habib Burghiba a subliniat că, în ceea ce îl privește,

„continuă să creadă că actuala criză poate fi depășită, că o cale pașnică poate fi deschisă și că misiunea ambasadorului Jarring poate încă să-și atingă scopul". Președintele Burghiba a formulat un plan de soluționare a problemei Orientului A- propiat.în încheierea cuvîntării sale, președintele Tunisiei, Habib Burghiba, a exprimat „profunda satisfacție" a tării sale în legătură cu alegerea ministrului de externe al României în funcția de președinte al Adunării Generale a O.N.U. El a subliniat ■ că acest sentiment de satisfacție „este determinat atît de prietenia care leagă cele două țări, cît și de profunda semnificație pe care o are alegerea unui eminent om de stat al României socialiste ca primul reprezentant al Europei răsăritene în a- ceastă înaltă funcție".
★în Adunarea Generală a O.N.U. a continuat, marți dimineața, examinarea problemei Africii de Sud-Vest. Peste 40 de delegați au luat pînă a- cum cuvîntul în cadrul amplei dezbateri pe care a prilejuit-o actuala sesiune reluată în legătură cu destinele poporului namibian.Atrăgînd atenția, în intervenția sa, asupra refuzului continuu și declarat al Republicii Sud-Africane de a îndeplini hotărîrile O.N.U. și descriind practicile rasiste și represive pe care le aplică guvernul de la Pretoria în acest teritoriu, delegatul Libiei, Wahbi el Bouri, s-a pronunțat pentru adoptarea de către Adunarea Generală a unor măsuri urgente în vederea asigurării dreptului poporului namibian la autodeterminare și independență.Această cerere a fost susținută și în intervenția reprezentantului Senegalului, Ibrahim Boye, care a subliniat că raportul Consiliului Națiunilor Unite pentru Africa de Sud-Vest dezvăluie în mod convingător consecințele grave care pot decurge din situația creată de politica inumană de 'apartheid dusă de guvernul rasist al Africii de Sud în teritorii ce nu-i aparțin.

®owșsffi®nto inaraate 
afe exilaților haitieni 
au debarcat pe insulă
BOMBARDAREA 
PALATULUI 
PREZIDENȚIALSANTO DOMINGO 21 (Agerpres).— După cum anunță agențiile occidentale de presă, detașamente înarmate ale exilaților haitieni au debarcat luni în Haiti într-o încercare de răsturnare de la putere a dictatorului acestei țări, președintele Francois Duvalier. La Santo Domingo, surse ale exilaților haitieni au declarat că la cîteva ore după debarcare a fost cucerit un post militar, detașamentele de partizani instalînd, de asemenea, un post de radio prin care adresează chemări populației haitiene Ia răscoală împotriva regimului lui Duvalier. Se consideră că detașamentele debarcate constituie avangarda unei forțe mai mari care nu a ajuns încă în Haiti.Ambasadorul haitian la Washington a anunțat că, potrivit știrilor primite, avioane naidentificate au bombardat luni dimineața și seara orașele Port-au-Prince șl Cap-Haitien. El a confirmat, de asemenea, debarcarea din Haiti afirmînd că trupele guvernamentale caută să încercuiască detașamentele ce au debarcat. După .cum a arătat ambasadorul, palatul președintelui Duvalier a fost bombardat în cursul dimineții de un avion ,,B-24“ sau „B-25" construit în S.U.A. Bombele căzute purtau inscripții din care rezulta că au fost fabricate de o uzină nord-ameri- cană. „Avem informații — a spus el— că în ultimele luni în Statele Unite se strîngeau bani pentru cumpărarea unui bombardier".Ambasada haitiană din capitala Republicii Dominicane. Santo Domingo, a anunțat că aripa Palatului

prezidențial care găzduia locuința particulară a lui Duvalier a fost distrusă în urma bombardamentului aerian, dar președintele a scăpat cu viață. în cursul acestui bombardament mai multe persoane au fost ucise și altele, în rîndurile cărora se află doi aghiotanți ai președintelui, au fost rănite. Agenția Reuter relatează din Santo Domingo că detașamentele ce au debarcat în Haiti par să mențină un contact strîns cu colonelul Max Dominique,. ginerele lui Duvalier, care se află în exil. Colonelul Dominique a fost demis din armată de către Duvalier în iulie anul trecut, în momentul cînd se afla la Geneva și a primit ordinul să se înapoieze în Haiti pentru a fi judecat sub acuzațiile de „trădare, răzvrătire și dezertare". El nu s-a supus acestui ordin.

CORESPONDENȚĂ
DIN ROMA

DE LA N. PUICEA

tidului Comunist Italian, pre
cum și o consolidare a repre
zentării de ansamblu în Came
ră și Senat a forțelor stîngii 
democratice. Obținînd aproape 
o treime din totalul membrilor 
celor două Camere, Partidul Co
munist italian și Partidul so
cialist italian al unității pro
letare (P.S.I.U.P.) își consoli
dează considerabil poziția în 
eșichierul politic italian. Parti
dul comunist, a declarat Luigi 
Longo, secretar general al parti
dului, a înregistrat un succes 
răsunător, care este totodată 
succesul stîngii unite. Rezulta
tele alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților scot în 
evidentă importanța votului ex
primat de către tineret, care a 
contribuit în măsură însem
nată la îmbunătățirea poziției 
stîngii și a partidului nostru pe 
scena politicii italiene. La rîn- 
dul său Tullio Vecchietti, se
cretarul general al Partidului 
socialist italian al unității pro
letare. a declarat: rezultatele 
alegerilor pentru Senat sînt un 
mare succes al nostru, iar cele 
pentru Camera Deputaților 
ilustrează ponderea partidului 
socialist al unității proletare și 
în marile orașe unde, de re
gulă, eram slabi. Aceasta con
firma justețea poziției pe care 
am adoptat-o în alegeri și cre
ează o situație nouă, favo
rabilă stîngii. Succesul P.C.I. 
și al P.S.I.U.P. este cu 
atît mai semnificativ cu cît 
Partidul Socialist Unificat care 
s-a împotrivit realizării unității 
tuturor forțelor de stingă a su
ferit o serioasă pierdere în Ca
mera Deputaților și o reducere 
sensibilă de voturi pe plan na
țional. Cu toate acestea, forțele 
de stingă — incluzînd în calcul 
Partidul Socialist Unificat și 
Partidul Republican — se apro
pie în ambele Camere de pro
centul de 50 la sută din numă
rul parlamentarilor.

Totodată, menținerea și chiar 
sporirea în unele regiuni a 
mandatelor ce revin reprezen
tanților partidului democrat- 
creștin este considerată ca fiind 
atît efectul părăsirii partidelor 
de dreapta de către o parte a 
alegătorilor lor tradiționali, cît 
și al unor măsuri guvernamen
tale pe plan politic si economic.

Singurul partid al coaliției da 
centru-stînga care a suferit 
pierderi este P.S.I. Această 
situație reflectă, în primul rînd, 
tendințele centrifuge existente în sînul partidului. Referindu-se 
la această situație, vice-secreta- 
rul partidului socialist unificat, 
Brodolini, a spus : nu avem, 
desigur, motive pentru a ne de
clara entuziasmul. Trebuie să 
căutăm cauzele în viața internă 
a partidului nostru, în confuzia 
pozițiilor. în slăbiciunea acțiuni
lor sale politice.

Partidele de extremă dreap
tă, înregistrînd o nouă dimi
nuare a influenței lor, se în
scriu definitiv la periferia for
țelor politice italiene. Anacro
nismul poziției adoptate de re
prezentanții extremei drepte, 
în vechiul parlament, dar — în
deosebi — maturitatea și, tot
odată, întinerirea corpului 
electoral au constituit lovitura 
principală pe plan național a 
acestora.

în Republica Sud-Africanâ se intensifica demonstrațiile populației de culoare împotriva politicii de apart
heid promovate de guvernul rasist al țârii. în fotografie: O demonstrație la Johannesburg care s-a desfă

șurat sub lozinca: „Cerem salarii egale!"

a sănătății
Adoptarea unui proiect 
de rezoluție propus de RomâniaGENEVA 21. — Corespondentul Agerpres, Iloria Liman, transmite : Participanții la cea de-a 21-a Adunare mondială a sănătății au adoptat un proiect de rezoluție cu privire la formarea de cadre naționale în domeniul sănătății, inițiaț de România și avînd drept coautori un număr de zece țări. Rezoluția apreciază eforturile depuse de toate țările și, îndeosebi, de țările în curs de dezvoltare în vederea accelerării dezvoltării economice și sociale, inclusiv îmbunătățirea situației lor sanitare. în document se exprimă convingerea că, pentru ameliorarea situației sanitare în toate țările, este necesar să se gă-

sească toate modalitățile de punere în valoare, de utilizare a resurselor umane și, mai ales, de formare a unor oadre naționale, ținîndu-se seama de planurile de dezvoltare ale fiecărei țări, de necesitățile lor prezente și viitoare de personal calificat în domeniul sănătății.Documentul arată necesitatea ajutorării statelor membre în vederea formării personalului profesional și auxiliar în toate ramurile interesînd sănătatea publică, a colaborării, în continuare, cu O.N.U. și cu instituțiile specializate pentru calificarea și folosirea specialiștilor.

IMHEHB PIESEMNrE-
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IUI UE GAULEE CU REPREZEN
TANȚII R. D. VIETNAM 
SI S. U. A.
•

PARIS 21 (Agerpres). — Genera
lul de Gaulle, a avut marți o în
trevedere cu reprezentantul guver
nului R. D. Vietnam, ministrul 
Xuan Thuy. Acesta a declarat apoi 
ziariștilor că președintele Repu
blicii Franceze și-a exprimat do
rința ca tratativele oficiale dintre 
reprezentanții R. D. Vietnam și 
S.U.A. să ducă la realizarea obiec
tivelor urmărite. în încheiere, 
Xuan Thuy a spus: „Sîntem bucu
roși că în relațiile dintre Franța 
și R. D Vietnam s-a constatat în 
ultimul timp o netă îmbunătățire".

în aceeași zi, președintele de 
Gaulle a avut o întrevedere și cu 
reprezentantul guvernului Statelor 
Unite, Averell Harriman.

H 9
întrevedere Janos Ka

di®!’ — J» Sambu. Janos Kadar, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a primit marți pe J. Sambu, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, care se află în vizită în Ungaria. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.
Primul ministru al In

diei, Indira GandSvi, a sosit în Australia, pentru o vizită oficială. în cursul convorbirilor india- no-australiene, va fi acordată o deosebită atenție posibilităților de dezvoltare a relațiilor comerciale dintre cele două țări.
în localitatea boliviana 

Santa Cruz a lost semnat un 
acord între miniștrii de externe ai Argentinei, Boliviei, Braziliei, Paraguayului și Uruguay ului cu privire la proiectele de dezvoltare a regiunii fluviului La Plata.

afpnțife de presă
transmit:
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Convorbiri economice un- 
garo-iinlandeze. Grels Teir, ministrul comerțului al Finlandei, care a făcut o vizită la Budapesta, s-a întîlnit cu Jozsef Biro, ministrul comerțului exterior al Ungariei, cu care a examinat posibilitățile dezvoltării în continuare a comerțului și relațiilor economice dintre cele două țări, anunță agenția M.T.I.

Luni a fost lansată cu 
succes o rachetă spațială, la centrul spațial de la Kiruna, situat în nordul Suediei. Aparatajul aflat la bordul rachetei urmează să înregistreze și să transmită pe pă-

mînt o serie de date privind frecvența micro-meteoriților aflați în spațiul extraatmosferic.
Primul trauler-bază de 

pescuit construit pentru 
România a fost lansat la apă la șantierul naval „V. I. Lenin" din Gdansk (Polonia). Nava, denumită „Delta Dunării" și avînd un deplasament de 1 500 t„ este înzestrată cu instalații pentru prelucrarea și conservarea peștelui, ca și pentru producerea făinei din pește.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scîntell". Tel.

VIZITA IN U. R. $. S. A DEIEGAIIEI
COMITETUIUI MM BUCOttSI

Al P. C. R.
MOSCOVA 21 — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La 21 mai delegația Comite
tului municipal București al P.C.R. 
și a Consiliului popular al munici
piului București, condusă de to
varășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul generai al Capi
talei, care se află în vizită la Mos
cova, a depus coroane de flori la 
Mausoleul lui V. I. Lenin și la 
Mormîntul Soldatului Necunoscut 
și a vizitat cabinetul de lucru al 
lui V. I. Lenin de la Kremlin.

Membrii delegației au avut apoi 
o convorbire la Comitetul orășe
nesc Moscova al P.C.U.S. cu V. V. 
Grișin, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S.,

prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Moscova al P.C.U.S., cu se
cretari ai Comitetului Orășenesa 
Moscova al P.C.U.S. și cu V. F. 
Promîslov, președintele Comitetu
lui Executiv al Sovietului orășenesc 
Moscova. Participanții la convor
bire s-au informat reciproc despre 
preocupările și activitatea comitete
lor de partid ale celor două capi
tale.

A participat Teodor Marinescu, 
ambasadorul României la Moscova.

După-amiază, oaspeții români au 
făcut o vizită la Cabinetul de Par
tid al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S.

Seara, membrii delegației, însoțiți 
de V. V. Grișin, au asistat la un 
spectacol de balet în Sala Palatului 
Congreselor din Kremlin.

Problema primordială: încetarea 
actelor agresive ale S. U. Ă.
CONFERINȚA DE PRESĂ A PURTĂTORULUI DE CUVÎNT
AL DELEGAȚIEI R. D. VIETNAMPARIS 21 — Trimisul special A- gerpres, I. Ionescu, transmite: Marți, în cadrul unei conferințe de presă, Nguyen Thanh Le, purtătorul de cuvînt al delegației R.D. Vietnam la convorbirile oficiale cu delegația S.U.A. la- Paris a declarat că „deoarece în cursul celor trei ședințe ale convorbirilor oficiale care au avut loc pînă acum reprezentantul american, Averell Harriman, a evitat în mod special să vorbească despre istoria conflictului din Vietnam", delegația R.D. Vietnam consideră necesar să amintească punctele principale ale acestei istorii, cuprinse în Cartea albă dată publicității în 1965. El a prezentat, de asemenea, o listă cronologică de fapte privind agresiunea americană în Vietnam, elaborată de Comisia R.D. Vietnam pentru anchetarea crimelor de război ale SsU.A. în Vietnam.Răspunzînd Ia întrebările ziariștilor dacă piloțij americani făcuți prizonieri în R. D. Vietnam vor fi eliberați în caz că se va ajunge la o înțelegere privind încetarea bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, Nguyen Thanh Le, a spus: „Guvernul R. D. Vietnam, ca și delegația sa la convorbirile oficiale de la Paris, au declarat în repetate rînduri că Statele Unite trebuie să pună capăt bombardamentelor și oricărui alt act de război împotriva R. D. Vietnam, după care în convorbirile oficiale vor putea fi abordate celelalte probleme interesînd cele două părți". De altfel, a adăugat el, o parte din aviatorii americani au fost puși în libertate și s-au întors Ia căminele lor. La întrebarea dacă R. D. Vietnam ar considera acceptabilă restabilirea zonei demilitarizate sub controlul Comisiei internaționale de supraveghere și control, el a răspuns: „Statele Unite au violat de mult timp statutul zonei demilitarizate, așa cum au violat ansamblul acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam, în consecință Statele Unite sînt cele care trebuie să respecte cu strictețe statutul zonei demilitarizate, așa cum trebuie să respecte cu strictețe acordurile de la Geneva".Observatorii politici din capitala Franței sînt de părere că importanta exagerată, pe care o acordă delegația americană convorbirilor reprezentantului american Averell Harriman cu saigonezul si vizitei unor oficialități americane la Londra, se încadrează în eforturile sale de a evita, prin manevre diplomatice lăturalnice, abordarea problemei primordiale a convorbirilor de la Paris : încetarea actelor de agresiune ale S.U.A. împotriva R.D. Vietnam. în același timp cercurile diplomatice relevă nota gu-

vernului cambodgian adresată guvernului S.U.A., în care se arată că „guvernul Khmer se opune în mod categoric oricărei referiri la Cambodgia în cadrul negocierilor americano- vietnameze". Se consideră că această notă a îngustat considerabil manevrele americane de diversiune.

europens și africanePRAGA 21 (Agerpres). — La Pra- ga a avut loc o ședință a secretariatelor Federației Sindicale Mondiale și Federației sindicatelor din întreaga Africă. Delegațiile celor două organizații sindicale au analizat posibilitatea dezvoltării luptei comune a oamenilor muncii și a organizațiilor sindicale din Europa și Africa împotriva monopolurilor, neb- colonialismului și imperialismului in condițiile actuale. în cadrul ședinței s-a hotărît ca, în luna ianuarie 1969, ■ să fie convocată o conferință consultativă de solidaritate a sindicatelor europene și africane în vederea luptei comune împotriva monopolurilor imperialiste, colonialismului și pentru dezvoltarea ajutorului social- economic. în spiritul respectării suveranității și independenței naționale.

MIȘCĂRILE
REVENDICATIV

DIN FRANȚA
PARIS 21. — Corespondentul Agerpres. Al. Gheorghiu, transmite : Numărul oamenilor muncii din Franța aflați ieri în grevă s-a ridicat în prezent la circa 8 milioane, după date furnizate de sindicate. Din aceleași surse se anunță că greva va dura cel puțin 8 zile. Aproape 250 de mari uzine și întreprinderi sînt ocupate de greviști. Cu toată amploarea grevelor, ocuparea uzinelor se desfășoară calm, fără incidente, cu protejarea mijloacelor de producție. Parisul oferă un spectacol neobișnuit : autobuzele și metroul nu mai circulă ; serviciile de salubritate nu mai funcționează ; șoferii de taxi au anunțat că intră și ei în grevă. Mari cozi se formează la magazine, la stațiile de benzină, la ghișeele băncilor.Centralele sindicale sînt de acord cu privire la o serie de revendicări imediate : sporirea salariilor, a- bollrea actualului sistem al asigurărilor sociale, o politică activă de folosire a brațelor

de muncă, reducerea săptămînii de lucru fără scăderea salariilor și deplina libertate sindicală în întreprinderi.în universități, ca și în licee, agitația continuă, principala problemă rămînînd cea a elaborării unei reforme a învățămîntului.Reunit astăzi de dimineață sub președinția generalului de Gaulle, Consiliul de Miniștri francez a a- doptat un proiect de lege potrivit căruia sînt amnistiate toate persoanele condamnate pentru delicte comise în timpul manifestațiilor studențești.Biroul Confederației Generale a Muncii (C.G.T.) a avut o întrevedere cu o delegație a P.C.F. condusă de Waldeck Rochet cu care a făcut un schimb de vederi asupra evoluției situației. „Ei consideră, se spune în comunicatul dat publicității. că o puternică mișcare populară cere încheierea urgentă a unui acord între formațiile de stînga, pe baza unui program comun de guvernare".Șeful statului, gene

ralul de Gaulle, întreprinde consultări, atît cu premierul cît A și cu alți membri ai guvernului in căutarea unei soluționări politice a crizei. Este așteptată cu mult interes cuvîntarea sa radiotelevizată de vineri.în Adunarea Națională Franceză au început dezbaterile asupra moțiunii de cenzură depuse de Federația Stîngii Democrate și Socialiste împreună cu P.C. Francez împotriva politicii economice, sociale și universitare a guvernului francez. A luat cuvîntul primul ministru Georges Pompidou, care a arătat că problema învățămîn- tului superior comportă trei puncte și anume admiterea selectivă în universitate, reforma învățămîntului superior și problema asigurării locurilor de muncă pentru absolvenții universităților. Dezbaterile se vor încheia miercuri seară. Pentru adoptarea moțiunii de cenzură este nevoie de o majoritate absolută, adică 244 de voturi.
n n H H O nanunță agenția A.D.N., a protestat împotriva desfășurării în Berlinul occidental, oraș ce nu aparține R. F. a Germaniei, a sesiunii comitetelor Bundesratului vest-german.

O delegație economică 
franceză, care se află în vizită în Iugoslavia, a avut convorbiri cu reprezentanți ai economiei iugoslave în legătură cu posibilitățile de extindere a colaborării economice, schimbul de mărfuri, cooperarea industrială și tehnică și posibilitățile investițiilor comune de capital.

Ministrul comerțului exte
rior al Bulgariei, Ivan Bu- 
dinov s-a întors din Cuba, unde a făcut o vizită la invitația ministrului comerțului exterior al Cubei, Marcelo Fernandez, anunță agenția B.T.A. El a fost primit de primul ministru al Cubei, Fidel Castro. Ivan Budinov și Marcelo Fernandez au semnat un a- cord potrivit căruia Bulgaria va livra Cubei un depozit frigorific, o fabrică pentru producerea gheței și alta de prelucrare a peștelui. Normalizarea relațiilor dintre cele două grupări etnice din Cipru _ este 

demonstrată și de această fotografie: ciprioji turci înlăturînd o baricadă 
ridicată în zona turcă a Nicosiei

17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se lac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Sclnteli


