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atone a fiecărui cetățean
Vor trece mulți ani și ecoul recentelor hotărîri ale plenarei Comitetului Central al partidului — hotărîri de însemnătate excepțională pentru mersul înainte al societății noastre — se va amplifica mereu, iar efectul lor se va adinei tot mai mult. Lucrările plenarei cu o ordine de zi atît de bogată, hotărîrile ei decurgînd obiectiv din programul stabilit de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului se disting prin afirmarea cu putere a democrației socialiste, a democrației interne de partid. Plenara ne-a oferit un înalt model de analiză comunistă, principială, curajoasă.Are adînci semnificații faptul că adoptarea acestor hotărîri, care proclamă un înalt model de democrație socialistă, a fost precedată de dezbaterea publică a noului Cod penal, în acest context trebuie relevată

Petre DUMINICA 
prim-secretar al Comitetului 

județean de partid, președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular județean provizoriu Argeș

îndatorirea — care-șl găsește reflectarea în lege — a fiecărui cetățean și cu atît mai mult a membrilor partidului nostru de a dezvolta și apăra avutul obștesc, de a lupta fără cruțare împotriva acelora care îndrăznesc într-un fel sau altul să atenteze la cuceririle revoluționare ale societății noastre.în lupta pentru apărarea proprietății obștești, socialiste, o mare în-

Proșitul mecanic la porumb pe tarlalele C.A.P. „Drumul belșugului" din 
comuna Brastavățu Foto : Agerprcs

La invitația secretarului general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială, secretarul general al 
Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo, Alphonse 
Massamba-Debat.

„A doua
diplomă"

Arta de a conduce munca; iată o disciplină modernă, adînc necesară, care se înscrie tot mai pregnant printre preocupările actuale ale unităților noastre e- conomice. O disciplină la care au dat curînd examen maiștrii Combinatului de industrializare a lemnului — Suceava. Astfel s-a făcut bilanțul unui efort pornit de la începutul anului pentru însușirea calificată a noțiunilor de organizare științifică a producției. Greu de cuprins în cifre și procente (cine stă să contabilizeze numărul paginilor citite, al fișelor și extraselor ?) activitatea celor trei grupe de studii alcătuite din tot personalul cu studii superioare al combinatului — ține de o sete tînără de cunoaștere și modernizare, și a readus întreg colectivul la vîrsta nobilă a studenției.La cabinetul tehnic „atmosfera studențească" era febrilă ; în pauzele lucrului sau înaintea intrării în schimb maiștrii veneau la consultații și priveau cu speranță un multiplicator masă, mează primul
aflat pe o la care ursă se tragă „curs litogra-

fiat”, cu schițe în tuș și indice bibliografic. „Profesorii" — ing. Victor Ionescu, care a predat „psihologia muncii industriale", ing. Constantin Girneț, de la „metodele de organizare științifică a producției", ceilalți
însemnări de
Tita CHIPER

specialiști care au ținut cursuri de normare, salarizare și legislație a muncii sînt abordați nu numai la birou, ci și cînd umblă prin secții. Tineri, în majoritate, cei mai mulți dintre maiștri au venit bine calificați în noua unitate suce- veană (dată în funcție în iarna '62—'63), numai cîțiva sînt trimiși la școală de combinat; dar, indiferent de anii de practică, noțiunile pe care le învață îi interesează în egală măsură. Ele, mai ales cele de muncii, nu sînt totdeauna inedite pentru ei, unele țin de sfera comportării civilizate, a bunului simț, a colegialității — și nu e nimeni să-și închipuie că își revelează necesitatea

psihologia

și folosul numai în- cepînd de la acest curs. Dar expuse organizat, conexate cu întregul proces de muncă — ele capătă rigoare și desenează profilul obligatoriu al unui conducător, într-un colectiv cît de mic. A fi civilizat, îndatoritor, a « avea autoritate prin corectitudine — nu rămîne doar la latitudinea fiecăruia.Nu știu dacă, la curs, toți maiștrii au notat cîteva reguli de felul celor pe care le transcriem mai jos : „să tratezi pe alții așa cum ai vrea să fii tratat tu ; să respecți personalitatea fiecăruia și demnitatea sa de om ; să iei oamenii așa cum sînt și nu așa cum îți închipui tu că ar trebui să fie și să nu aștepți de la ei imposibilul; să fii sincer interesat de soarta colaboratorilor ; să tratezi pe fiecare individual, să te pui în locul lui, să ții seama de capacitățile și înclinațiile lui; să-ți folosești cu măsură puterea și autoritatea, să nu te impui prin constrîngere a- tunci cînd colaboratorii tăi lucrează din convingere; să știi să te hotărăști cu siguranță și precizie ; să
(Continuare 
în pag. a Vil-a)

semnătate și un deosebit efect practic are acțiunea conștientă a maselor. De aici semnalele pe care organele locale de partid și de stat le primesc de la numeroși cetățeni și obligația celor în drept să le dea curs cu răspunderea și atenția cuvenită.Reflectînd asupra acestei îndatoriri înscrise în Statutul partidului, în legile țării, socot că una din cerințe — și fără îndoială dintre cerințele cele mai importante — este sporirea continuă a vigilenței și combativității față de toți cei ce nesocotesc sau atentează la avutul obștesc.Desigur, comportă o deosebită răspundere aducerea unui cetățean în fața justiției. Se cere mult discer- nămînt în examinarea pe baza unor probe certe, incontestabile a fiecărui caz în parte. Acționînd cu spirit de echitate și justiție socială, instituții ca tribunalul, procuratura, miliția, securitatea, conduse și controlate nemijlocit de organele de partid, au datoria să elimine cu desă- vîrșire și pentru totdeauna din activitatea lor manifestările de suspiciune neîntemeiată, etichetarea unor oameni cinstiți, Intensificînd îndrumarea și controlul asupra acestor organisme, urmărim totodată perfecționarea continuă a activității lor. sporirea combativității și operativității în demascarea șl sancționarea fără cruțare a dușmanilor adevărați, hqților, delapidatorilor, a celor care lovesc în avutul obștesc.,Dar, firește, abordare^ unui asemenea subiect cum este apărarea avutului obștesc nu poate fj« limitată doar Ia considerații teoretice, generale.Interpretarea justă k faptelor, judecata dreaptă — ca să reiau cele spuse mai înainte — nu înseamnă a proceda cu duhul blîndeții, nu poate justifica în nici un caz mușamalizarea lucrurilor ori mistificarea realităților. Iată un caz sugestiv. A ars pînă la temelii cabana Voina, a luat foc arhiva fostului consiliu agricol regional, dar după ce s-au întocmit dosare voluminoase, după luni și luni de cercetări ale miliției și procuraturii, vinovat a fost găsit acarul Păun, adică femeia de serviciu, fără a se stabili răspunderile celor care prin neglijența sau nepăsarea lor au creat condiții pentru provocarea incendiului și fără a se recupera pînă la ultimul leu prejudiciul adus.Mai sînt cazuri, de pildă, în unitățile forestiere Stîlpeni, Curtea de Argeș, C.I.L. Pitești, Uzina de piese auto Colibași, ca să amintesc doar cîteva, cînd penalizările, risipa, neglijența, deteriorările și alte daune ce se aduc avutului obștesc sînt suportate de către unitățile economice, și nu de către cei ce le-au pricinuit.Sînt, ducere tia ce zească încredințate spre. gestiune. Pe a- locuri mai dăinuie părerea că obligația de a preveni și descoperi actele de infracțiune, ri-

ceea ce constituie un abuz, de asemenea, cadre de con- care uită că prin însăși func- o dețin sînt obligate să pă- ca lumina ochilor bunurile
(Continuare în pag. a II-a)
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puncte de vedere

ancheta economică

Prin însăși natura sa, exploatarea lemnului este o activitate rentabilă. Aici investițiile bănești nu sînt mari, localizîndu-se, mai ales, în mijloace tehnice și drumuri forestiere. In schimb, investiția de inteligență — privind organizarea lucrărilor, folosirea cu înalt randament a mijloacelor tehnice și a forței de muncă, combaterea risipei — are o pondere apreciabilă. Dovedind responsabilitate în fructificarea potențialului lor economic. multe întreprinderi forestiere își încheie activitatea cu beneficii. Altele, însă, lucrează cu pierderi. Ce determină această situație ? Desigur, o contribuție care nu poate fi neglijată o au condițiile grele — insuficiente drumuri de acces, distante mari de transport — în care unele întreprinderi își desfășoară activitatea. Ar fi prea simplist, totuși, dacă pierderile s-ar pune doar pe seama acestor condiții, pentruexistența lor se datorează unei întregi suite de factori, dintre care, pe unii am încercat să-i depistăm cu prilejul unei recente anchete.' . Ne 'a flă ni Ta că'^'db'- pdnaH^riie'pfă’tite' beiieîL'
ca

calcul aritmetic realist, renunțîn- du-se la plata în plus nejustificată a manoperei de încărcare a 2 000 vagoane cu masă lemnoasă. De asemenea, s-a luat de două ori, în calculul prețului de cost, amortismentul datorat unor mijloace fixe. Evident, este bine că pierderile s-au dimensionat cît mai exact, eliminîndu-se aproximațiile și aprecierile eronate. Numai așa colectivul și conducerea întreprinderii pot acționa, în deplină cunoștință de cauză, împotriva surselor care mai provoacă pierderi. De remarcat este și un alt fapt. Rezervele depistate pînă acum în acțiunea de rentabilizare au fost fructificate, pas cu pas, ele regăsindu-se, în cea mai mare parte — proporțional cu cele 5 luni parcurse din acest an — în diminuarea cu circa 300 000 lei a pierderilor planificate.— Am fi putut obține o economie cu mult mai substanțială, a precizat contabilul-șef. dacă prețul de cost nu ar fi, fost greyat de unele depă- . șiri . de cheltuieli la mijloacele de li scoȘ,--apropiat și' transportat lemnul, .............întreprinderea forestieră cu același nume. Patrimoniul forestier din a- ceastă zonă reprezintă o importantă bază de exploatare a lemnului, dar 
ÎNTREPRINDEREA forestiera 
VRANCEA lucrează cu pierderi. Cit de mari ? Pentru 1968 s-au prevăzut, numai la activitatea de bază, 11,4 milioane lei pierderi, ponderea deținînd-o cele rezultate din exploatarea lemnului de foc.— Ieri (27 mai — n.r.) am fost înștiințați de minister că — prin redistribuire — diferența nefavorabilă de preț la lemnul de foc va dispărea, ne-a relatat tov. Constantin Tăranu, contabilul-șef al întreprin-- derii. Așa că. pentru anul acesta, pierderea netă planificată rămînc de 4,3 milioane lei.Deși diminuată, valoarea pierderilor planificate este totuși destul de însemnată. Una din cauze ar fi distanțele medii de transportare a masei lemnoase, de peste 60 km. de la gurile de exploatare la rampele de expediție. Care sînt atunci celelalte cauze, ceilalți factori generatori de pierderi ?— La I.F. Vrancea. ne spunea tov. ing. Ion Cioară, secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R.. există încă numeroase pîrghii care, acționate cu hotărîre de conducerea unității, sub îndrumarea atentă și cu ajutorul forului tutelar, ar avea ca rezultat reducerea pierderilor planificate.în ce constă aceste pîrghii ? Pierderi, însumînd cîteva sute de mii de lei, au fost anulate printr-un simplu

ciărilor pentru nelivrarea la termen a unor sortimente contractate.Apreciem poziția contabilului-șef, de a recunoaște deschis cauzele pierderilor, dar aceasta nu atestă faptul că înlăturarea lor depinde, în mare măsură, de modul în care conducerea întreprinderii stăruie în disciplinarea activității economice ? De pildă, la 20 mai. planul cumulat al pro-
Dan MATEESCU 
Nistor ȚUICU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Alphonse Massamba- Debat s-a născut în a- nul 1921 la N’Kola Yana (Congo). După absolvirea cursurilor școlii normale de învățători și a școlii cadrelor superioare, el s-a dedicat muncii pedagogice. In același timp militează neobosit pentru libertatea și progresul Africii, a- firmîndu-se printre conducătorii mișcării turnarea jugului colonial, pentru independența națională a țării sale. In 1959 a fost a- les președinte al Adunării Legislative a Republicii Congo. în anul 1961 este numit ministrul planului și echipamentului. In semn de protest față de politica reacționară a fostului președinte Youlou demisionează din guvern.La 16 august 1963, după înlăturarea fostului președinte, Alphonse Massamba-Debat este numit șeful guvernului provizoriu și ministru al apărării naționale. In luna decembrie a aceluiași an, Alphonse Massamba-Debat a fost ales președinte al Republicii Congo, iar șase luni mai tîrziu, la Congresul de reconstituire al partidului „Mișcarea Națională a Revoluției" (M.N.R.), a fost ales secretar general al M.N.R. — partid de guver- nămînt ce militează consecvent pentru apărarea și consolidarea cuceririlor democratice, a independenței naționale, pentru dezvoltarea economică, socială și politică de sine stătătoare. De la începutul acestui an, președintele Republicii îndeplinește și funcția de șef al guvernului.

marcanți ai pentru răs-

Republica Congo a unei delegații de partid și guvernamentale române, invitată la festivitățile prilejuite de cea de-a treia aniversare a Revoluției Congoleze, au fost stabilite relații diplomatice, la rang de ambasadă, între cele două țări. Un an mai tîrziu, cu prilejul vizitei în România a delegației Mișcării Naționale a Revoluției din Republica Congo, s-a subliniat cu satisfacție importanța dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare între cele două țări și partide.Vizita pe care o începe astăzi în România secretarul general al Mișcării.. Naționale, a Revoluției, ■■președintele Republicii Congo, Al-Tr.• .Fp.,n^n președintele Republicii Congo, Al-Massamba-bdbat^pSmo^ză *o' S^S^gS^V?8^9 politică externă consacrată păcii tarea hunelor >a dezvol~*. dezvoltării relațiilor de prU gff me intre toate Doooarele lumn. in- ___nie între toate popoarele lumii, îndreptată spre eliberarea totală de colonialism a continentului african.încă de la proclamarea independenței Republicii Congo, în anul 1960, guvernul român a recunoscut noua Republică Congo ca stat independent. Relațiile dintre cele două țări au cunoscut de atunci o evoluție pozitivă, ascendentă, anul 1966, cu prilejul vizitei
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Din actualitatea 
științifică internațională » » ♦

Aria de manifestare
a producătorului socialist

cinematografie

In în

gerii și colaborării între toate popoarele lumii.Animat de sentimente de simpatie față de poporul congolez, față de eforturile sale pentru progresul economic, social și cultural al patriei, poporul român urează secretarului general al Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo, Alphonse Massamba-Debat, un călduros bun venit în România.

Mesageri 
ai culturii 
românești 
în Mexic

Costică ALECU
vicepreședinte al I.R.R.C.S.

Deși e primul care apare pe genericul oricărui, film — prin emblemă sau cu numele — producătorul e de obicei exclus din discuțiile asupra artei cinematografice. Publicul știe, cel mult, că producătorul finanțează turnarea filmului, că e „omul care dă banii". Interesați de contribuția regizorului și a actorilor, uităm aproape cu totul că nimeni, în lume, nu e dispus să facă nici cea mai mică investiție în nici un domeniu, fără a ști. măcar despre ce e vorba Cu atît mai puțin în domeniul cinematografului, unde cheltuielile sînt considerabile, ca și riscurile. Departe de a fi o figură de mîna a doua, anonimă și neglijabilă, producătorul e factor central în viața unei cinematografii și are dreptate Jean Mitry, în „Dicționarul" său, să scrie — referindu-se la Industria capitalistă — că „rolul istoric al anumitor mari producători e prea ușor omis în multe lucrări de specialitate, ceea ce nu e echitabil". Georges Sadoul merge mai departe și citează. însușindu-și-o, o definiție cuprinzătoare și expresiv formulată: „Un producător tre-

buie să fie un profet și un general, un diplomat și un arbitru, un avar și un gîde al banilor ; îi trebuie răbdarea unui sfînt și pumnul de fier al Unui Cromwell. Clarvăzător și ingenios a priori, trebuie pe deasupra să aibă un fler universal și trebuie să simtă imediat efectul pe care-1 produce la Budapesta o nouă cîntăreață de estradă, la Copenhaga piesa unui autor necunoscut. El discută scenariu] și-l îmbunătățește, a- pelînd la geniul său creator..." Dar flerul și „geniul creator" al producătorului nu se mărginesc doar la detectarea interesului imediat al vastului public cinematografic. Fie că e vorba de puternice monopoluri capitaliste, fie de un singur întreprinzător. producătorul face politică, mi- litînd în genere pentru răspîndirea și afirmarea ideilor claselor dominante, care — după cum se știe — sînt în orice epocă ideile dominante. Producătorul de film își manifestă din plin și rolul de putere spirituală, intelectuală, dominantă. Cine urmărește, de pildă, retrospectivele cu filme a-

mericane de la „Cinematecă" sau „Telecinematecă" își poate da seama foarte repede că în fiecare din aceste pelicule măiestria mai multă sau mai puțină a regizorilor și actorilor nu făcea decît să exprime — explicit sau implicit, în replici sau în morala de ansamblu a povestirii — o pledoarie pentru un anumit „mod de viață", pentru o anumită viziune și înțelegere a existenței, a relațiilor dintre indivizi, pentru o anumită variantă, individualistă, antisocială a „fericirii umane". Faptul că în trecut sau mai de curînd realizatori de seamă și-au impus un punct de vedere progresist nu trebuie să ne deruteze : un John Ford, un King Vidor, un Howard Hawks, bunăoară, într-o^ perioadă a activității lor, abor- dînd în filme probleme sociale (consecințele'crizei capitaliste) sau anti- rasiale (emanciparea negrilor) n-au făcut decît să susțină, artistic, programul politic cu tendințe democratice al lui Roosevelt, cunoscut sub numele de „New Deal" De asemenea, creșterea influentei unor cercuri progresiste, presiunea opiniei publice, a maselor muncitoare pot determina orientarea ideologică ți socială a

unor filme (realismul francez din a- junul războiului, neorealismul italian, „furioșii" englezi, filmele lui Stanley Kramer etc). Dar chiar și în filme lipsite, în aparentă, de preocupări sociale, cum ar fi cele polițiste, „western" sau de „pur divertisment", la o analiză mai atentă observăm că ni se propune, întotdeauna, un fel anume de a vedea lucrurile, de a acționa sub raport moral și practic în societate. în fond, filmul a preluat cu sporită eficacitate principiul educativ al artei, așa cum acesta era susținut în literatură și ajunge să-1 amintim în acest sens pe Goethe, pentru care întreaga poezie, întreaga artă ar trebui să fie didactică, dar într-un mod imperceptibil : „Cititorul trebuie să tragă singur învățăminte, așa cum le trage din viață".Producătorul de filme ridică probleme analoge și într-o cultură socialistă, cum e a noastră, dar cu deosebiri fundamentale în ceea ce privește conținutnl ideologic șl po-
Florian POTRA

(Continuare în pag. a IV-a)

România și Mexicul sînt țări situate la mii de kilometri distanță una de alta, pe două continente diferite. Cu toate acestea, popoarele român și mexican se simt apropiate prin comunitatea latină a graiurilor lor, printr-o serie de afinități spirituale.Venind din România, vizitatorul are prilejul să constate nemijlocit, cu satisfacție, că în Mexic, țară cu milenare tradiții de cultură și civilizație, se manifestă un interes crescind pentru valorile produse de poporul român de-a lungul timpului, pentru bogăția și frumusețile folclorului nostru, ca și pentru permanenta înflorire a creației materiale și spirituale din România de azi. Semnificativ în acest sens este, de pildă, articolul semnat de Angel Barcenas în ziarul „El Nacional" despre expoziția „Manuscrise și cărți rare din România”, organizată, la Casa Arhitectului din Ciudad de Mexico, ae Institutul Național de Arte Frumoase.Această expoziție — care va fi deschisă și în alte orașe ale Mexicului — nu face însă decît să continue un șir de manifestări care îmbrățișează o varietate de aspecte din domeniul literaturii și artei, al creației populare, expoziții cu o tematică diversă etc. La
(Continuare în pag. a Vil-a)
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UNDE DUCE PRINCIPIUL
ANALIZEI PREDILECTE

In istoria filozofiei

zilelebogați totuși

'Avind convingerea că nimeni nu poate stăpîni adevărul în semnificația lui plenară, nu ne îngăduim iluzia că părerile expuse în acest articol ar reprezenta ultimul cuvînt. Privim propriile noastre păreri ca o încercare de a examina unele fațete ale activității de valorificare a moștenirii filozofice românești, așa cum ni se înfățișează ea astăzi.Cum se știe, evoluția gîndirii românești a fost înfățișată în lucrări sintetice de istorie a poporului nostru, a literaturii române, în lucrări consacrate cercetării unor curente, orientări, epoci, personalități dominante, în antologii generale sau parțiale. De asemenea, ea este expusă în lucrări de sinteză consacrate special filozofiei românești, unele apărute încă îndată după primul război mondial, altele în noastre.Deși nu sîntem deosebit de în lucrări de sinteză, avem o anumită experiență în elaborarea lucrărilor de acest fel. Multă- puțină cîtă avem. prețuim a- ceastă experiență pentru învățămintele ce ni le oferă. Cred că n-am procedat suficient de judicios atunci cînd nu ne-am străduit să organizăm— în afară de mese rotunde, anchete ?i alte asemenea forme publicistice— dezbateri sistematice, chiar sub forma de sesiuni științifice, pe tema acestei experiențe și a concluziilor ce se desprind din ea.Dacă o făceam, s-ar fi concretizat, desigur, mai bine, o serie de principii metodologice în vederea elaborării la un nivel mai înalt a istoriei gîndirii românești. De pildă, nu este îndreptățită din punct de vedere ști; ințific simpla alăturare mecanică într-un volum a unor concepții și sisteme diferite cum au procedat autorii volumului V din „Istoria filozofiei moderne" (1941).A face eforturi pentru expunerea corectă și coerentă a concepțiilor și sistemelor constituie o cerință elementară, dar a te mărgini la un asemenea stadiu expozitiv, aparent o- biectiv. cum găsim în lucrarea mai sus-amintită, este insuficient. Aici se cere să se dezvăluie conexiunile dintre concepții și sisteme, cauzele so- cial-istorice și ideologico-filozofice care le-au dat naștere. De altfel, în această lucrare este omisă opera teoretică a unor personalități marcante, ca Samuil Micu, E. Poteca, N. Bălcescu, A. T. Laurian, Victor Babeș, C. Dobrogeanu-Gherea, Gh. Marinescu și a curentului de gîndire materialist-dialectică.Lucrarea „Istoria gîndirii sociale ți filozofice în România", apărută în 1964, sub redacția acad. C. I. Gulian, s-a impus ca întîia încercare de sinteză în spiritul concepției marxist- leniniste, distingîndu-se în mod esențial de celelalte scrieri prin tendința de a dezvălui cauzele și conexiunile istorice, de a repune în drepturile sale gîndirea progresistă. împărtășim părerea prof. D. D. Roșea, cuin că epoca feudală și unele momente din epoca modernă (nu fără lacune însă) este partea cea mai realizată, în timp ce nu este satisfăcătoare sub raport științific tocmai partea consacrată evoluției gîndirii românești în secolul al XX-lea. Ceea ce nu satisface este faptul că a- naliza multilaterală a creației unor personalități și a unor momente din viața filozofică românească este înlocuită cu aprecieri valabile doar pentru unele scrieri, unele personalități sau chiar numai unele idei dintr-o concepție sau un curent.Unora le place să eticheteze neajunsurile de acest fel drept dogmatism. Există, e drept. în lucrarea Institutului de filozofie, si aprecieri dogmatice, vădite în încercări de a înghesui unele fenomene din viața filozofică românească în patul lui Procust. în tendința de a judeca u- nele probleme și soluții ontologice. gnoseologice. de logică. estetică. etică, teoria culturii și teoria valorilor aproape exclusiv după criteriul orientării politice a gînditorilor, în timp ce concepția și metoda marxismului cer o abordare profundă, multilaterală și nuanțată. Dar căutătorii de noduri în papură pun această etichetă și pe lucruri cărora nu li se potrivește deloc. Căci nu e vorba despre dogmatism atunci cînd se arată că antagonismele din economie, din viata socială și politică a României bur- ghezo-moșierești au generat, direct sau ocolit, o gîndire spiritualistă hotărît mistică, ca trăirismul lui Nae Ionescu, ortodoxismul etno- cratic al lui N. Crainic, căreia i s-a opus, în virtutea determinării istorice concrete, o gîndire raționalistă, precum și o gîndire materialist-dialectică. Nu este nimic dogmatic (cum cred unii criticaștri) în aprecierea gîndirismului prin vocabule ca „ură", 
„obscurantism", „barbarie", „rasism" (Ramuri nr. 12, 1967), întrucît ea corespunde întrutotul fondului de idei al acestui curent de gîndire.Avînd la îndemînă experiența înaintașilor, beneficiind de aportul dezbaterilor critice,' e de așteptat ca cei ce își propun să reproducă icoana gîndirii sau a culturii române — fie numai dintr-o epocă istorică, fie în întregul ei — să se prezinte cu un spor de cunoaștere, cu o metodă superioară lucrărilor din trecutul mai mult sau mal puțin îndepărtat.în concepția noastră, menirea istoriei filozofiei este de a cerceta și înfățișa procesul de dezvoltare a gîndirii filozofice. Aci nu poate fi vorba despre o simplă alăturare de concepții și sisteme, ci de a ține seama că ele sînt produsul vieții materiale și spirituale a poporului român. Din acest punct de vedere, de mult demonstrat ca fiind singurul științific, trebuie să constatăm că există unele încercări de a privi fenomenul filozofic în sine și pentru sine. Avem în vedere, de pildă, suita de articole „Fișier de dicționar filozofic", publicată în revista „Ramuri".în explicațiile ce se dau la deschiderea rubricii „Fișier", publicația craioveană asigură pe cititori că : 
„Pornind de la o realitate de fapt — stadiul de valorificare critică, în spirit marxist, în care se află istoria fi
lozofiei românești — n-am exclus po
sibilitatea unor puncte de vedere dis
cutabile, în sensul pozitiv al cuvîntu- 
lui, cum și a unor ANALIZE PREDILECTE. Insistînd în special asupra 
filozofiei românești interbelice, ca
racterizată printr-o vizibilă opoziție 
între materialism și idealism, ne 
propunem să evidențiem TRADIȚIILE ȘI REALIZĂRILE filozofiei ro
mânești, cum si determinările socia
le si de clasă ale acestei filozofii". Susținătorii rubricii își afirmă apoi

de Petre LUCACIU

nuconvingerea că niște simple fișe trebuie socotite o lucrare de sinteză. Aceste lucruri se spun în aprilie 1967. După un an de apariție regulată, în martie 1968, se comunică cititorilor că întrucît „fișele" apărute s-au ocupat mai ales de perioada dintre cele două războaie mondiale, 
„beneficiem de un fragment istoric RELATIV OMOGEN sub raportul o- 
rientării de ansamblu în care NU S-AU PRODUS RĂSTURNĂRI E- SENTIALE nici în ceea ce privește 
metodologia cercetării filozofice și nici în privința caracterului luptei 
dintre materialism și idealism — cu 
excepția unei scurte perioade de la 
sfîrsit, cînd reacționarismul care a 
cuprins o parte a culturii românești 
n-a ocolit nici domeniul cugetării filozofice". Fișele publicate — se arată în continuare — „probează, credem. în cea mai mare parte INTENȚIA de a nu prelua idei și sisteme 
de gîndire. ci de a evidenția LIMITĂRILE ISTORICE SI INDIVIDUA- ■ LE, de a oferi cititorilor UNPUNCT DE VEDERE ORIGINAL a- 
supra fenomenelor abordate. In mod 
fatal însă o simplă fișă retine UN
discuții

ideologice

nu.

a lui Nae Ionescu în „arhitec-

a- în a- si

sipa o au numai organele de revizie și contabil-financiare. Este total greșită o asemenea concepție, întrucît bunurile materiale sînt încredințate în primul rînd celor care conduc unitățile respective.Nu rareori se dau cu o condamnabilă ușurință semnături și dispoziții care înlesnesc jocul murdar al unor elemente necinstite. Tot asa, nu rareori cei care se înfruptă din avutul obstesc reusesc să obțină de la diferiți gură cască referințe bune despre „cinstea si hărnicia lor". în a- semenea cazuri, toleranta înseamnă complicitate si trebuie tratată ca tare, indiferent de funcția celui cauză. Avem destule probe spre a răta că în construcțiile industrialesocial-culturale din județ, asemenea atitudini au generat pierderi însemnate economiei naționale.Din materialele aflate la organele de cercetare penală rezultă că în gestiunea fostului director al O.R.V.L.F. Topolovenl — Vîlceanu Ion — și a altora a fost constatată o lipsă de cîteva sute de mii de lei. Cercetările se desfășoară cu multă încetineală. Bineînțeles, directorul a fost destituit din funcție, dar lucrurile au urmat o evoluție revoltătoare. Sîntem informați că el si-a găsit oblăduitori. protectori, care intervin, încercînd să-1 scoată basma curată. Cine sînt cei care după o astfel de „recomandare" i-au înlesnit plasarea tot într-o funcție de conducere la o unitate a O.J.V.L.F. din județul Dîmbovița ? Oare n-a păgubit destul statul în județul Argeș, să mai păgubească în continuare si în Dîmbovița ?Deși comitetul nostru județean de partid a atras în repetate rînduri atenția conducătorilor de unități e- conomice și președinților cooperativelor agricole de producție ca persoanelor cu antecedente penale să nu Ii se mai încredințeze gestiuni, cazurile acestea n-au dispărut cu

susține că în două războaieprodus răsturnări esențiale' sub raportul metodei de gîn- nici sub raportul „caracterului dintre materialism si idea-

său recent face a personalitățiiconstata oricine

exclusiv Ia cele idealiste, mistice. Din cînd în cînd este prezentată și cîte o personalitate de orientare materialistă, ba chiar marxistă. Dar, nu știm cum ‘ se face că „principiul 
predilecției" nu s-a oprit nici o clipă asupra unor savanți natura- liști și asupra unor publicații care au avut cel puțin tot atîta influență în epocă ca și ocupă autorii.Se cele 
s-au nici dire. 
lubtei' ______ ______________ „ ____lism, că această perioadă reprezintă un fragment istoric, „relativ omo
gen". într-adevăr. dacă rezumăm viata filozofică românească de atunci la ceea ce găsește „predilect" revista craioveană. se poate accepta si ideea omogenității, a absentei răsturnărilor esențiale. însă cei care știu că în aceeași eoocă au scris pe teme filozofice Victor Babes, E. Racoviță, Gh. Marinescu, cine își amintește de publicațiile „Viața Românească". ..Minerva", „Cuvîntul liber". „Era nouă", cei care cunosc deosebirea esențială metodologică și de conținut între filozofia misterului, ancestralului, inconștientului și trăirismului și filozofia raționalistă și materialistă, ori materialist-dialectică, acela nu va putea spune că a existat un tot omogen.Iată unde duce principiul „analizei predilecte". El probează, contrar afirmației revistei, că se preiau necritic anumite idei și sisteme de gîndire. în aceasta se manifestă „punctul de vedere original" oferit cititorilor. Dar, este el, într-adevăr, original? Se pare că nu. Chiar în prezent, Grigore Popa ne cere într-un articol din revista „Familia" să ne întoarcem la vechiturile medievale în filozofie, după ce anul trecut făcuse același apel în revista „Cronica". Articolul o apologie mistică lui Lucian Blaga.După cum poateîn materie de valorificare a moștenirii teoretice a trecutului se pun numeroase probleme și, din păcate, și pseudo-probleme. înseamnă că ele trebuie discutate și clarificate. Cred că vom acționa în spirit științific dacă vom avea în vedere că gîndirea românească s-a dezvoltat J prin contradicții, în decursul unor j înfruntări de poziție adverse. Resor- | turile interne ale acestei evoluții se cer studiate, cunoscute și recunoscute. < Cercetarea trebuie să se desfășoare } conform obiectului, ceea ce înseam- * 1 nă a lua în considerare diferențele specifice, a opera disocieri clare în cazul unor personalități sau curente de gîndire care au cunoscut o evo- | luție mai complexă, contradictorie, a ! ține seama de nuanțele existente în mod real și a determina orientarea dominantă a acestor personalități sau curente. Principiile mar- xism-leninismului, care coincid cu cele ale exigentelor științei istorice moderne, ne vor călăuzi pe acest drum, fără să ne lăsăm robiți unei atitudini buchere, simpliste, dogmatice, dar nici lipsei anarhice de principii. adică potrivit „predilecției". Ne vom călăuzi ferm după principiile cărora le-a dat încă o dată expresie într-una din recentele sale cu- vîntări tovarășul Nicolae Ceaușescu: „Preocupîndu-ne de cultivarea respectului și dragostei pentru aceste tradiții. valorificîndu-le. preluînd de la ele tot ceea ce este bun și servește mersului nostru înainte, nu trebuie să uităm nici un moment că i în trecut au existat în tara noastră — și nici nu puteau să nu existe — și concepții retrograde, reacționare, care au servit claselor asupritoare. Fată de toate acestea trebuie să luăm poziție hotărîtă. Firește, chiar și în cazul unor personalități progresiste din trecut trebuie să acționăm cu dis- crrnămînt. să analizăm bine ce preluăm — pentru că nu putem să luăm totul în bloc".

ASPECT PREDILECT, O IDEE DEPARTAJATĂ DIN ARHITECTURA SISTEMULUI, ceea ce poate da ilu
zia unei tratări voit unilaterale", 
(sublinierile noastre).Acestea sînt promisiunile și aprecierile. Să le confruntăm cu „fișele" și cu realitatea filozofică dintre cele două războaie mondiale.în primul rînd. se observă că, pe parcursul fișelor, autorii „au uitat" de „determinarea socială" întrucît, nu ni se spune, măcar în „biografie", cărei orientări politice au aparținut unul sau altul din teoreticieni și de ce au adoptat acele poziții politice, nu ni se spune în ce fel viața materială și spirituală a societății românești a determinat direct sau indirect, modul fiecăruia de a aborda, explica și soluționa problemele filozofiei. , .în al doilea rînd. se impune constatarea că s-a promis explicarea 
„limitărilor istorice si individuale'". dar în fișe se găsesc numai referiri parțiale, fragmentare, adesea cu totul minore, la limitările „individuale", cele istorice fiind „uitate".în al treilea rînd. s-a promis cititorului că i se va vorbi despre „opoziția dintre materialism și idealism", însă printr-o „nefericită" scăpare din vedere, a rămas doar promisiunea ; căci prezentarea lui V. Conta, a lui P P. Negulescu și L. Pătrășcanu, alături și independent de celelalte personalități. în afara contextului istoric-filozofic românesc, este expresia a tot ce se vrea numai a 
„opoziției dintre materialism si idea
lism"Este oare cazul să se pretindă unor „fișe" asemenea lucruri ? Nu, atîta vreme cît ele ar rămîne material în dosarele cercetătorului ; dar în clipa în care sînt oferite marelui public, „fișele" nu mai reprezintă un instrument de lucru al cercetătorului, ci un mijloc de informare și orientare a cititorului, și în acest caz nu mai poate fi admis principiul subiectivist al „se
lecției predilecte"La ce a dus în fapt acest principiu ? La aceea că autorii fișelor n-au privit presupusa „logică isto
rică" 
tura sistemului", n-au arătat în ce constă contribuția lui N. Bagdasar la teoria cunoașterii, n-au vorbit în cazul curentului gîndirist despre a- pologia mitului creștin, apologia raselor pure. „Evidențierea tradițiilor și realizărilor filozofiei românești", care se promitea, se referă aproape

(Urmare din pag. I)

Pentru noi. cunoașterea și valorificarea marxist-leninistă a tezaurului de gîndire filozofică românească, nu constituie doar un binemeritat prinos de recunoștință față de truda înaintașilor, ci șj un mijloc obiectiv necesar pentru dezvoltarea gîndirii în țara, noastră, pentru fundamentarea trainică a culturii socialiste românești și, participarea noastră, pe această bază, la progresul culturii umane.

I

desăvîrșire. Pe șantierul T.C.L.. si la Gostat Cîmpulung Mușcel, în unitățile comerciale din Curtea de Argeș și în alte localități ale județului, „lupii continuă să fie puși să păzească oile" ; ba mai mult, unii, după ce și-au ispăslt plasați în vechile că.Nouă ne revine pa asemenea p: ale intervențiilo 
pedeapsa, au fost lor locuri de mun-datoria de a extir- — ------------ practici, ca și acelea_________ ____ .„lor care urmăresc ușurarea situației celor vinovați. Unii își închipuie că funcția ce o dețin le dă

Dezvoltarea și apărarea
avutului obstesc

9

dreptul să interpreteze în fel și chip legea, să se tocmească în aplicarea ei, să dispună după bunul lor plac de avutul obștesc. în acest sens, la adunarea activului de partid din Capitală, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- răta: „Nu poate exista democra
ție socialistă, nu se poate vorbi de 
legalitate atunci cînd sînt nesocotite, 
cind sînt încălcate legile. Legile sînt 
făcute de noi, de clasa muncitoare, 
țărănime, intelectualitate și dacă 
unele din ele mai au pe undeva anu
mite lipsuri, carențe, să le modifi
căm, să le perfecționăm; dar nu 
se poate admite nimănui să nesoco
tească aceste legi, să le încalce".Trebuie să arătăm cu mult regret că printre cei ce încalcă legile tării, printre cei ce aduc atingeri avutului obștesc se mai găsesc și membri de partid, adevărat din ce în ce mai putini. Pentru astfel de abateri, ea

perioada dintre mondiale ,.nu ,a

ffi

cei de care se

In stajiunea balneoclimaterică Herculane se află în construcție un nou 
complex cu 520 locuri (Foto . Agerpres)

să se ser- precădere dietetice, organelor aces-

® RĂSPUNSURI• Cu o lună și ceva în urmă, am introdus în cutia de reclamații și sesizări a unității „Lacto-bar" din Tg. Mureș o sesizare. Semnalam faptul că, de cîtva timp, unitatea și-a abandonat cu totul profilul, transfor- mîndu-se într-un local obișnuit, în care se servesc de toate, numai produse dietetice — nu. N-am primit nici un răspuns și nici n-am constatat, după aceea, vreo îmbunătățire. Și mai rău stau lucrurile Ia restaurantul ,.Dorna", cu specific „lacto-ve- getarian". Acesta s-a transformat într-o a- devărată circiumă, unde se servesc băuturi alcoolice și se fumează în voie. La ora actuală. în tot orașul nu există nici o unitate în care vească cu preparate Solicităm locale să redea tor unități personalitatea. specificul și să înfăptuiască propunerea, formulată de multă vreme, de deschidere a unui restau- rant-pensiune.
Olimpiu SACAȘEANU 
Tg. Mureș

rned samavolnic această locuință". Dar, sfi- dînd legea, sus-numi- tul refuză să respecte hotărîrea tribunalului, iar executorul judecătoresc se dovedește foarte mărinimos fată de el. Prin urmare, 
mi se dă dreptate, dar 
nu mi se face drep
tate. Asa stînd lucrurile. întreb : Ce valoare . are o sentință judecătorească dacă nu se stăruie pentru aplicarea ei ? Nu se încurajează, în felul acesta, săvîrșirea unor astfel de infracțiuni ?

Catrina LUCACI 
Bacău

O.C.L.P.P.- pentru un cu 3 ca- informa-

• Cu patru ani în urmă. în timp ce mă aflam în spital. Gheorghe Cîrlan. din Bacău, a ocupat în mod abuziv locuința mea. situată în strada Dimi- trie Cantemir nr. 11. Ulterior, prin uz de acte false, a obținut ordin de repartiție pentru această locuință. ordin care a fost după aceea, anulat de către justiție,. ca ilegal Dar locuința a continuat să rămînă ocupată De atunci mă zbat continuu prin tribunal să obțin îndreptarea abuzului. în sfîrsit. la 1 februarie a.c.. prin sentința civilă nr. 353. tribunalul județean Bacău dispune evacuarea necondiționată a intrusului care — după cum se menționează în sentință — „continuă să folosească în

• Iată „odiseea" u- nui bloc de locuințe proprietate personală (blocul nr. 23 din cartierul „Jiului-Scîn- teia") : Octombrie1966 : înaintez opțiune la București apartament mere. Cost tiv : 102 000 lei. Promisiuni de predare;, august - septembrie1967 ; Aprilie 1967 :Este gata proiectul întocmit de institutul „Proiect" - București. Cost : 198 000 lei a-partamentul (?!). Cer verificarea proiectului și se constată greșelivaloarede calcul în de 48 000 lei. Se reface proiectul ; Iunie 1967 : Se perfectează contractul și se fixează’, un nou termen de predare : 31 Iulie 1967 : Banca de 38 000 pentru Octombrie O.C.L.P.P. întîrzierea' construcției “.tenta, pe mentul blocului, a u- nor conducte subte- rahe. care trebuie deviate. (Ceea ce notă că proiectul fost făcut cu ochii chiși) : Mai 1968.

iulie 1963; Depun Ia investiții avansullei. construcție ; 1967 : justifică începerii prin exis- amplasa-
de- a în- Seperfectează, pentru a doua oară, contractul. Termen de predare: 30 septembrie 1969 (1). Totodată, mi se comunică pierderea (!) proiectului de deviere

litatea de membru de partid nu poate fi socotită — cum mai cred unii — o circumstanță atenuantă.Mai întîlnim uneori oameni investiți cu munci de răspundere, lacomi. avizi după căpătuială : sîntem ferm hotărîti să-i împiedicăm să comită abuzuri, să facem totul ca în nici un fel. în nici o împrejurare să nu poată avea loc acte de ilegalitate. Se amăgesc aceia care, folo- sindu-se de influenta lor, și-au a- ranjat reparații costisitoare — pe banii statului — în imobilele ne care 

le dețin, sperînd că. ulterior, le vor putea achiziționa la prețuri mici.în luptă pentru apărarea și dezvoltarea avutului obștesc este deosebit de important să dezvoltăm democrația de partid, să creăm condițiile ca membrii de partid să-și spună deschis, nestingherit părerea, să demaște fără ocol tot ce ar putea impieta asupra avutului obștesc. Mai avem cazuri — cu deosebire în cooperativele agricole de producție — cînd multi văd, cunosc abuzuri, ilegalități, dar nu spun nimic. Vom lua măsuri hotărîte pentru a restabili critica în drepturile ei, pentru ca oamenilor să le fie garantat că nimeni nu va cuteza să răzbunare, de răfuială celora care principial, luie neajunsurile, scot devărul.In ultimul timp, organele șl or
dela măsuri împotriva a- drept. dezvă- la iveală a-

a conductelor subterane. în aceeași situație se găsesc și ceilalți contractanti. Pînă cind acest joc de-a termenele ?
Ing. George PLATON 
București• într-o scrisoare a- dresată redacției de mai multi părinți se semnala comportarea brutală, nedemnă, fată de elevi a pedagogului Mihai Ne- delcu de la grupul școlar petrol-chimie din Tîrgoviște. Acesta si-a îngăduit. într-u- na din zile, să ia la bătaie, ca un veritabil huligan, mai multi elevi. Pe unul dintye ei Ion Căntoiu, din anul I sondori, — se arăta în scrisoare — l-a lovit atît de tare peste ureche. îneît i-a spart timpanul. Cercetările au stabilit veridicitatea faptelor. Sîntem informați că pedagogului respectiv i s-a desfăcut contractul de muncă.' Numai atît? Doar "e vorba de vătămarea integrității corporale a unui copil.La 4 aprilie a.c. cumpărat de la „Modern11• am magazinul din Timișoara o pereche de pantofi „Lu- xus" produși de întreprinderea „Flacăra Roșie“-București.Dună cîteva zile de purtare. talpa unuia dintre ei s-a deslipit aproape complet. I-am dus la magazin și după cîteva zile au . fost expediați fabricii producătoare, pentru recondiționare. între timp, pentru că aveam nevoie, mi-am cumpărat o altă pereche de pantofi, din nefericire, de aceeași marcă. Dar. spre necazul meu. și aceștia s-au deslipit. tot. după cîteva zile. Să mai încerc și a treia oară, tovarăși din rea fabricii Roșie" ?
S. LIVIU 
Splaiul T. 
rescu nr. 14 
Timișoara

conduce- „Flacăra
Vladimi- 

A

ganizațiile de partid și-au intensificat acțiunile care urmăresc educarea membrilor de partid, a tuturor cetățenilor în spiritul grijii pentru apărarea si dezvoltarea avutului obștesc, în acest scop, s-au folosit diferite mijloace. între care conferințe, dezbaterea publică la cămine culturale a proiectului Codului penal, expuneri tinute de juriști de la tribunal procuratură, miliție.Conferințele, critica și autocritica au fără îndoială un rol incontestabil atît în prevenirea furturilor cît 

șl în combaterea oricăror manifestări de risipă, neglijentă. proastă gospodărire a avutului obștesc. Tot atît de adevărat este însă că ele nu pot recupera pagubele. De ani de zile se discută, se fac critici, se aud autocritici si angajamente ale tovarășilor Gheorghe Olteanu, inginer hidroa- meliorator în cadrul U.J.C.A.P., loan Soare, directorul D.R.I.F.O.T., și ale altor conducători de unități agricole cooperatiste în ce privește necesitatea îmbunătățirii activității din domeniul irigațiilor. Controalele e- fectuate pînă acum de organele de resort s-au dovedit ineficiente, superficiale ; numai această perioadă de secetă a scos la iveală marile nereguli și lipsa de răspundere cu care s-a muncit în acest sector. Cele peste 30 milioane de lei investiți în lucrări de irigații nu și-au putut arăta peste tot eficienta în înlătu-

Urgențe 
pe agenda 
comitetelor 
executive 
comunale

Nicolae ANGHEL
secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular județean 

provizoriu Ilfov

Principiile de bază cu privire la îmbunătățirea organizării adminis- trativ-teritoriale a României și sistematizarea localităților rurale, adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, conferă comunei un însemnat loc și rol în configurația administrativ-teritorială a țării, considerînd-o, alături de oraș, unitate de bază, cu importante sarcini politice, economice, social-culturale și edilitar-gospodărești.în județul Ilfov, în acțiunea de delimitare a localităților rurale au fost cuprinse 200 de comune care aveau în medie sub 3 500 locuitori. Ca urmare a măsurilor de îmbunătățire a împărțirii administrativ-teritoriale au fost constituite 125 comune cu o populație medie de peste 5 400 locuitori și cu reale posibilități de dezvoltare economică și social-culturală, întrucît fiecare are în raza sa cooperative agricole de producție, unități de prestări de servicii către populație, școli de cultură generală, cămine culturale, biblioteci, dispensare etc.Un rol hotărîtor pentru înfăptuirea ansamblului de măsuri stabilit de Congresul al IX-lea al P.C.R. și Conferința Națională a partidului îl au modul în care muncesc organele de partid și de stat, creșterea inițiativei, mobilității și răspunderii lor. Sub acest aspect, continua perfecționare a muncii aparatului administrativ ridică în fața noilor consilii populare comunale, a căror constituire are loc în aceste zile, sarcini importante. Se impune adoptarea unor forme și metode de lucru suple, operative care să asigure ridicarea întregii activități a organelor locale ale puterii și administrației de stat pe o treaptă calitativ superioară. Această activitate trebuie să se desfășoare pe baza principiului muncii și conducerii colective. principiu de bază în organizarea vieții politice și de stat în țara noastră, hotărîrile consiliilor populare ur- mînd să fie rezultatul unor largi consultări â maselor, al dezbaterii, al experienței și al cunoașterii amănunțite a nevoilor comunelor.Cum vedem noi în momentul de față ierarhizarea dife. ițelor sarcini, ordinea și modul lor de soluționare ? în primul rînd — fără a se neglija lucrările curente ale consiliului și satisfacerea în primul rînd a cerințelor populației — se va proceda la întocmirea lucrărilor de predare-pri- mire a bunurilor materiale, arhivei, registrelor, evidentelor. dosarelor etc., precum si a indicatorilor de plan si buget corespunzător fostei structuri administrative.în aparență ar fi vorba de o simplă operațiune tehnică. în realitate, este mult mai mult. Comitetele executive trebuie să fie preocupate ca întregul fond material și bănesc existent în raza comunei, destinat nevoilor deservirii administrative să fie păstrat, preluat și utilizat potrivit cerințelor, în conformitate cu prevederile legale. întocmirea actelor de predare-primire va fi făcută cu toată seriozitatea, deoarece nu este vorba doar de o încetare formală a activității unor unități administrative, ci de o transmitere efectivă de acte și valori aparținînd comunelor contopi; te, de care depind în bună măsură dezvoltarea acestora, satisfacerea unor cerințe și interese ale locuitorilor lor. Este foarte important să a- mintim că trebuie manifestată o deosebită grijă pentru păstrarea actelor de stare civilă și evitarea oricăror deteriorări sau pierderi de astfel de acte, precum și îndatorirea ca de la data constituirii consiliilor populare comunale toate
rarea efectelor secetei pentru că unele lucrări au avut grosolane greșeli de proiectare, de execuție. Numai intervenția energică, de ultim moment a comitetului județean de partid a putut să diminueze. în parte. efectele negative, să îndrepte lucrurile spre un făgaș normal.Ne gîndim astăzi cît de penibil este pentru asemenea conducători ai agriculturii județului să se prezinte cu astfel de „rezultate" în fața țăranilor cooperatori care au contribuit cu sume importante pentru irigarea unor terenuri! In asemenea cazuri mi se pare că sancțiunea morală este insuficientă, cei răspunzători vor trebui să o resimtă și material.M-am referit la exemplul irigațiilor pentru a reține atenția și asupra unui alt fapt deosebit de important. Declarînd război risipei de orice fel. necinstei, apărînd fiecare leu al statului, trebuie să intensificăm, să a- dîncim controlul de partid asupra acelor sectoare îndeosebi din investiții. unde incompetenta, neglijenta, lucrările de proastă calitate pot determina adesea pierderi de multe milioane de lei.Am consemnat de curînd darea parțială, în funcțiune, cu 6 luni mai devreme, a noilor obiective ale întreprinderii „Textila"-Pitești; organele locale de partid. împreună cu specialiștii au apreciat, de asemenea, că sînt posibilități pentru ca și fabrica de lînă integrată să fie dată în funcțiune cu cîteva luni mai devreme. Aceste exemple nu vor fi flori singuratice ; eforturile, capacitățile creatoare ale miilor de constructori de pe numeroasele șantiere ale județului sînt îndreptate spre dezvoltarea puterii economice a patriei, iar rezultatele ce se obțin atestă posibilitățile și resursele nelimitate existente, care se cer puse cu pricepere și înalt simț de răspundere j în valoare.

£53

înregistrările privind actele și faptele de stare civilă să se facă la comuna nou înființată.în același timp. în comunele constituite din mai multe sate, lucrătorii comitetelor executive ale consiliilor populare comunale — în special primarii comunelor și secretarii comitetelor executive — trebuie să asigure cîteva zile pe săptămînă primirea cetățenilor în fiecare localitate care a fost pînă acum reședință de comună, precum și în satele mai îndepărtate de centrele actualelor comune.O asemenea practică scutește cetățenii de numeroase deplasări și întărește legătura directă a cadrelor de conducere de la nivelul comunei cu cetățenii.Aceeași atenție trebuie să se manifeste pentru conservarea bunurilor materiale, spre a se evita degradarea și înstrăinarea lor. Clădirile devenite libere și disponibile urmează să capete o destinație cît mai utilă pentru dezvoltarea localității respective : să fie afectate unor activități economice sau social-culturale, după caz.Am insistat mai mult asupra a- cesțui moment din viața nouă a consiliilor populare comunale, deoarece de e] depinde buna desfășurare a activității cotidiene. Principala sarcină a consiliului popular o constituie buna gospodărire a comunelor, strădania pentru continua lor înfrumusețare și dezvoltare economică. în acest sens, prezintă o importanță majoră faptul că membrii comitetului executiv, deputății consiliului popular comunal, să se preocupe în permanentă de cunoașterea nevoilor comunei, a resurselor materiale și umane existente, de posibilitățile de valorificare rațională a acestora, de experiența și tradițiile locale, care pot influența pozitiv dezvoltarea noilor unități administrativ-teritoriale. Astfel, pornind de ]a existența unor resurse naturale ca piatră de var. argilă, papură, lemn, răchită etc. și a unor oameni pricepuți în valorificarea șt prelucrarea acestora, comitetul executiv al consiliului popular comunal va putea orienta dezvoltarea unor activități suplimentare în comună care să asigure un grad de ocupație mai înalt al brațelor de muncă, re- ducînd din efectele negative ale caracterului sezonier al activităților a- gricole, creînd noi surse de venituri pentru cetățenii din mediul rural.în toate comunele trebuie să se depună eforturi pentru dezvoltarea multilaterală a acestora ca puternice centre agricole. în această privință se impune ca, în colaborare cu cooperativele agricole de producție, comitetele executive să depisteze toata suprafețele de teren care pot fi redate agriculturii, să găsească noi posibilități pentru folosirea lor mai e- ficientă, pentru extinderea irigațiilor și evitarea unor calamități pe care o secetă relativ frecventă în zona aceasta a Bărăganului le-ar putea provoca.Legea cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor a- gricole, aprobată recent de Marea Adunare Națională, ridică sarcini care trebuie să preocupe în mod deosebit consiliile populare comunale. Trebuie îndrumați toți posesorii de terenuri de pe teritoriul comunei pentru a cultiva terenurile ce le posedă, îndeosebi cu legume și furaje pentru a-și asigura nevoile proprii, cît și pentru valorificarea surplusului. Creșterea numărului de animale proprietate personală a membrilor cooperatori nu poate fi concepută fără asigurarea furajelor necesare. Pentru aceasta cetățenii să fie îndrumați să cultive furaje pe loturile personale.în realizarea îndatoririlor ce decurg din acest important act normativ, comitetele executive ale consiliilor populare au obligația de a lua măsuri pentru stabilirea vetrei comunelor și evitarea construcțiilor în afara perimetrelor destinate acestui scop ca să nu se scoată1 nici o suprafață de teren din circuitul agri- eol. Este demn de subliniat și faptul că noile organe ale puterii și ale administrației de stat trebuie să se ocupe cu mai multă competență de problema sistematizării localităților rurale în afară de operațiunile de stabilire a terenurilor libere și a amplasamentelor unor obiective economice si social-culturale. ele sînt datoare să stăruie mai mult pentru îmbinarea judicioasă a acțiunii de pătrundere a elementelor de civilizație modernă în viata satelor cu păstrarea si valorificarea tradițiilor constructive si artistice locale.în vederea ridicării nivelului edi- litar-gospodăresc al comunei, precum și pentru înfăptuirea unor obiective social-culturale, îndeosebi pentru a- sigurarea bazei materiale a învăță- mîntului și culturii, comitetele executive ale consiliilor populare sînt chemate să mobilizeze întreaga populație a comunelor la acțiunile privind contribuția voluntară în bani și în muncă.Amenajarea sau întreținerea zonelor verzi, executarea unor lucrări de alinieri și construcții de garduri, amenajarea sau construirea unor localuri de școli, cămine culturale, dispensare, băi comunale, iată numai cîteva obiective la a căror înfăptuire comitetele executive ale consiliilor populare comunale, deputății, sub îndrumarea șl conducerea organelor locale de partid, urmează să antreneze marea masă a cetățenilor din localitățile rurale. Atragerea maselor la buna gospodărire a satelor constituie o expresie a democratismului socialist, principiu promovat cu consecvență de partidul nostru, aplicarea lui asigurînd succesul în opera da desăvîrșire a construcției socialista.
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PROBLEME MAJORE
ÎN PROGRAMUL

DE LUCRU AL
COMITETULUI DE DIRECȚIE
Ca șl în alte unități economice, adunarea reprezentanților- să'lariaților pentru constituirea comitetului de direcție la Combinatul carbonifer Valea Jiului a avut un profund caracter de lucru, a prilejuit o dezbatere critică, fructuoasă, a problemelor majore ale activității economice. După adunare, am avut »' convorbire cu dr. ing. Petru Roman, director general al combinatului, președintele comitetului de direcție, în legătură cu semnificația a- cestui eveniment și principalele probleme care s-au ■ridicat în discuții.— Crearea comitetelor de direcție, ca organe de conducere colectivă a întreprinderilor, exprimă preocuparea consecventă a partidului și statului nostru pentru adîncirea democratismului în viata economică — ne-a spus la început directorul general al combinatului. Sarcinile si problemele care se ridică în activitatea economică a fiecărei întreprinderi sînt astăzi tot mai diverse și mai complexe. Viata demonstrează însă că singurul mijloc de cuprindere și rezolvare a lor cît mai eficientă este conducerea colectivă, forma ei concretă, la nivelul întreprinderii, fiind comitetul de direcție. Dacă privim lucrurile prin prisma componentei comitetului nostru de direcție, care reunește cele mai competente cadre de specialiști, economiști și muncitori cu o înaltă calificare, îmi exprim convingerea că primul și cel mai ^evident avantaj ce îl creează noua formă de conducere constă în aceea că va permite să se soluționeze în mai bune condiții multiplele probleme pe care le ridică activitatea economică a combinatului, înlăturând subiectivismul în luarea hotărîrilor. E adevărat că și in trecut la rezolvarea unor probleme deosebite au fost atrase colective de specialiști, dar în mod izolat și discontinuu. Iată de ce apreciez că, prin constituirea comitetului de direcție, specialiștii noștri și reprezentanții muncitorilor în acest organ de conducere colectivă vor avea posibilitatea să se afle permanent în acțiune, să-și pună în valoare aptitudinile si inițiativa, creînd astfel o garanție sporită în ce privește eficiența fiecărei decizii și operativitatea a- plicăril el în practică. Desigur, prin crearea comitetului de direcție, capacității crescute de a lua cele mai bune măsuri în toate

Convorbire cu dr. ing. Petru ROMAN 
director general ol Combinatului carbonifer Valea Jiului, 

președintele comitetului de direcție

ASIGURA DOUAN o i

de

producție în solarii — adăposturi simple — contribuie la obținerea unor mai bună eșalonare a producției
în probe

Prof. dr. 1. MAIER
directorul Institutului de cercetări pentru legumicultura șl floricultură

AMENAJĂRI CE POT

ca pacitați RECOLTE DE LEGUME

problemele esențiale ale activității economice îi va corespunde și o sporire a responsabilității, atît colective cît și personale, pentru bunul mers al întreprinderii. în aceasta văd sensul major al conducerii si muncii colective.
— Dintotdeauna, minerii 

Văii Jiului au făcut dovada 
unor oameni harnici și e 
un lucru cert că nici în 
acest an nu dezmint acest 
bun renume. Legat de a- ceasta, am dori să ne vor
biți despre rezultatele cu 
care s-a prezentat colecti
vul combinatului la aduna
rea de constituire a comi
tetului de direcție și cum 
au fost ele apreciate.

— Se poate considera că și în acest an minerii din cel mai mare bazin carbonifer al tării au obținut rezultate pozitive. In sprijinul afirmației, iată și cîte va cifre edificatoare: realizarea pe primele 4 luni, peste prevederile planului, a 14 759 tone cărbune, depășirea în medie a productivității muncii cu 37 kg pe post, atingerea unei viteze medii de înaintare de 52,2 metri pe lună și obținerea unui beneficiu de lei.După raport par să ochiul pătrunzător, și sever . al colectivului nostru a observat că sub acest înveliș roz se ascund încă multe deficiente. în cadrul adunării, șefii de brigadă Gheorghe Deac de la Vulcan, Ioan David de la A- ninoasa, Roșitoru Vasile de la Lupeni și alții au arătat, pe bună dreptate, că a sosit momentul să încetăm a ne alimenta gîndul cu iluzia realizărilor globale. Cele mai palpabile și demne de luat în seamă, spuneau ei. trebuie să fie rezultatele concrete ale fiecărei formații de lucru și ale fiecărei exploatări în parte. Pare un lucru anormal, de pildă, ca noi să vorbim că ne-am achitat de sarcinile încredințate, judecind după realizările globale pe combinat, atîta vreme cit 18 dintre sectoarele importante nu și-au îndeplinit integral planul pe primele 4 luni ale anului, sau cînd la ora actuală mai avem încă 109 brigăzi cu rezultate sub nivelul

peste 65 milioanecum se vede, sub global, rezultatele mulțumească. Dar

stabilit. în viitor, acest spirit al „compensării'1 nu mai poate fi acceptat sub nici o formă.
— După părerea dumnea

voastră și a participanți- 
lor la dezbateri, care sînt 
cauzele acestor denivelări și ce sarcini considerați că 
trebuie să stea în activi
tatea curentă șt de pers
pectivă a comitetului de 
direcție ?— Aș preciza, ținînd seama de particularitățile combinatului care are o mare rază de activitate, că întărirea răspunderii personale a fiecărui conducător al procesului de producție este o condiție esențială pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate. Pînă acum, multe probleme ca aprovizionarea abatajelor cu materiale, întărirea disciplinei, gospodărirea și folosirea chibzuită a utilajelor de tăiere, încărcare, transport și susținere, crearea unor condiții optime de muncă și viață pentru mineri nu au fost rezolvate pe măsura cerințelor și posibilităților existente. între altele, a- mintesc numai că din cele 44 mașini de încărcat sînt folosite în medie numai 27. Iată de ce eforturile noului organ de conducere vor fi îndreptate cu precădere și imediat spre înlăturarea deficiențelor ce ne aparțin. _;Iji perspectiva muncii noastre vom avea în . vedere îmbunătățirea trans-

portului — îndeosebi la pre- parațiile Lupeni și Petrila — prin punerea la punct a celor 11 locomotive cu abur tip Reșița, extinderea mecanizării lucrărilor de încărcat, dotarea unor abataje cu garnituri de stîlpi hidraulici, lămpi pentru i- luminat și transportoare. De asemenea vom pune accentul pe asigurarea la mina Uricani a stocului de material lemnos necesar lucrărilor de susținere, introducerea mai operativă a noilor angajați în sectoarele de extracție, terminarea lucrărilor de investiții de la mina Lonea în vederea concentrării producției la această exploatare. Desigur sînt și alte probleme care urmează să stea în atenția comitetului nostru de direcție, nu numai de producție, ci și sociale, între care pe un prim plan se înscrie îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață în vederea lichidării fluctuației cadrelor care se resimte pe alocuri.Ca o concluzie generală pe marginea dezbaterilor și propunerilor făcute în cadrul adunării, am desprins că, încă de la început, comitetul de direcție — investit cu competențe și răspunderi sporite — va trebui să acționeze ca un organ de conducere dinamic, bine închegat, să promoveze un stil novator muncă, bazat pe o mare pacitate de analiză și cizie, să se bizuie în luționarea problemelor larga participare și inițiativa creatoare a întregului colectiv.

tehnologice
La Uzina de sodă Govora au început probei» tehnologice ale unei noi capacități de producție cu un volum anual de 180 000 tone sodă calcinată. După intrarea acesteia în funcțiune, producția uzinei va ajunge la 375 000 tone sodă calcinată pe an. Majoritatea utilajelor sînt realizate în țară, principalii furnizori fiind uzinele „23 August", „Grivița Roșie" și U.C.M. Reșița. începerea probelor tehnologice în a doua jumătate a lunii mai face posibilă intrarea în noii capacități cu inte de termen.Tot la Govora,combinatului chimic, să înceapă zilele probele tehnologice ca de clorosodice, cu o capacitate anualăsodă caustică electrolitică. In cea mai mare parte procesul tehnologic al acestei fabrici este automatizat.

funcțiune a o lună îna-în cadrul urmează acestea îa fabri-de ca- de- so-pe de 60 000 tone
(Ageipres)

Cultivarea legumelor acoperite cu polietilenă recolte timpurii și la o de legume, ceea ce prezintă o mare însemnătate pentru aprovizionare. Constituie o realizare importantă faptul că solariile s-au extins, în acest an, pe o suprafață de circa 1 000 ha.Numeroase cooperative agricole, care au aplicat o tehnologie corespunzătoare, au reușit să pună bazele unei recolte bune. Desigur, rezultatele se vor vedea mai bine la sfîrșitul acestui ciclu de producție. Mi-ar fi greu să citez unități care au culturi de cea mai bună calitate în solarii, deoarece numărul acestora este foarte mare. Există însă și cooperative agricole, ce este drept, puține la număr, care au înregistrat unele pagube în perioada friguroasă de la începutul primăverii. Aceste pagube se datoresc, fără îndoială, unei slabe etanșietăți a panourilor, fixării neatente în pămînt a pereților laterali, pătrunderii aerului rece prin rigolele de udare și altor cauze pricinuite în primul rînd de lipsa de experiență. Cele mai multe dintre ele au fost remediate pe parcurs, încît se poate afirma că măsura extinde suprafețele ocupate de solarii se soldează cu bune rezultate.Ne găsim în perioada în care a început recoltarea tomatelor, principala specie de legume cultivată în solarii. Am precizat principala, deoarece unele cooperative agricole de producție au căutat să utilizeze, în mod cit mai rațional, terenul din aceste valoroase adăposturi, cultivînd și alte specii de legume. Recoltarea tomatelor din solarii a început anul acesta în primele zile ale decadei a doua a lunii mai, iar vîrful de recoltare se va realiza Cum este și firesc, cultura tomatelor în solarii se termină mai repede decît cea timpurie în cîmp, și anume în județele din sudul țării cel mai tîrziu la 15—20 iulie. Cercetările întreprinse, ca și experiența multor unități agricole au demonstrat că, pînă la recoltarea integrală a producției, nu este bine să se descopere solariile deoarece în acest fel se forțează coacerea.Este cunoscut faptul că pentru construirea solariilor sînt necesare anumite cheltuieli materiale și de muncă, care trebuie recuperate în cel mai scurt timp. O cale sigură de rezolvare a acestei probleme este efectuarea a cel puțin două culturi într-un ciclu de vegetație, deci după cultura extratimpurie o cultură tîrzie de toamnă. în ambele cazuri, preturile obținute în urma valorificării sînt foarte remuneratorii și răsplătesc din plin eforturile materiale făcute. în plus, se asigură o bună eșalonare a producției de legume, deci un belșug de produse la sfîrșitul primăverii și toamna tîrziu. Perioada de consum a tomatelor, de pildă, se poate prelungi foarte mult,' deoarece tomatele în stare verde se pot ■ păstra încă 3—4 săptămîni și postmatura, âsigurînd piața cu această legumă pînă în pragul iernii. Tinînd seama de
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aceste avantaje, este necesar ca în cooperativele agricola să se ia măsuri în vederea pregătirii celei de a doua culturi. De aceea, îndată după recoltare trebuie să se acorde cea mai mare atenție ridicării și păstrării prelatelor și panourilor din polietilenă, pentru a le folosi la cultura următoare. După demontare se spală cît mai bine cu apă, cu furtunul sau cu găleata, se usucă și se păstrează în locuri umbroase, ferite de șoareci. Panourile se așează pe cant, unul lîngă altul, se leagă și se ancorează pentru a nu le lua vîntul. în locurile în care se păstrează prelatele și panourile din polietilenă este bine să se așeza momeli otrăvite împotriva șoarecilor.Pentru realizarea unei culturi reușite este necesar să se înceapă cu producerea răsadurilor de cea mai bună calitate. Este cunoscut faptul că, în perioada călduroasă, pentru obținerea răsadurilor sînt suficiente 30—35 zile, deci mai puțin decît la începutul primăverii. Experiențele efectuate arată că la tomatele din soiul Money maker semănate în jurul datei de 20 iunie și plantate în primele zile ale lunii august se asigură o producție bună. în regiunile din sudul țării ultimele recoltări din solarii, in al doilea ciclu, se prelungesc pînă în jurul datei de 5 noiembrie. După această dată este necesar ca toate fructele necoapte să se recolteze de pe plante și să se depoziteze în vederea maturării. în acest scop, fructele sănătoase și fără lovituri se păstrează în încăperi cu temperatura de cel puțin 11—12°. în cazul cînd este nevoie de valorificarea tomatelor coapte într-un timp mai' scurt, gogonelele (tomate verzi) se introduc în încăperi mai calde, în care acestea se înroșesc mai repede.Este recomandabil ca atît semănatul, cît și plantatul în solarii să se facă în 2—3 etape, pentru a rezulta o eșalonare a recoltei pe o durată cît mai lungă de timp. La aceasta poate contribui, desigur, și utilizarea soiurilor cu perioadă de vegetație diferită, cum ar fi Money maker și Money d‘or, hibridul nr. 10 x Bizon, Seelandia ș.a. Pe această cale se suplinește și deficitul de sămânță la unele soiuri de tomate.Din studiile întreprinse la Institutul de cercetări pentru legumicultura și floricultură, precum și la stațiunile experimentale legumicole Buzău și Ișalnița, rezultă că procesul tehnologic la cultura de toamnă în solarii nu se deosebește, în mod esențial, de cel aplicat culturilor timpurii. S-a dovedit corespunzătoare distanța de plantare de 70 x 30 cm, palisarea pe șpalieri cu o singură sîrmă și cîrnitul la 3—4 inflorescențe. Nu se recomandă montarea prea devreme a pereților solarului pentru a nu grăbi maturarea fructelor și suprapune producția din solarii cu cea din cîmp. Considerentele sînt atît de ordin tehnic, pentru a- realiza1 o eșalonare cît mai bună a producției,'cît și economic- pentru a recupera din cheltuielile făcute prin prețuri mai bune. ■Unele cooperative agricole de producție au realizat recolte de toamnă prelungind cultura timpurie din solarii. Jn acest scop se regenerează cultura, se îngrașă, se irigă și se aplică toate celelalte lucrări agrotehnice cunoscute. Desigur că pentru a avea o cultură reușită este necesar să se aleagă acele culturi care au fost sănătoase, cu număr normal de plante la metrul pătrat.O altă cultură de toamnă pentru solarii, care dă rezultate bune, este fasolea pentru păstăi. Cercetătorii stațiunilor experimentale legumicole Ișalnița și Buzău au experimentat în solarii mai multe soiuri de fasole de grădină obținând rezultate foarte bune. Astfel, la soiurile Selenta, Slavia și Galbenă untoasă s-a obținut o producție de peste 10 tone la hectar, iar la soiul Nikos, stațiunea experimentală Ișalnița a obținut peste 20 tone la hectar. Este de subliniat faptul că în solarii, perioada de recoltare se prelungește foarte mult, realizîndu-se pînă la 14 recolte, în loc de 4 recolte cît se efectuează în cîmp. Fasolea se seamănă pe la mijlocul lunii august, pe biloane, cîte 2 rinduri pe fiecare bilon, distanțate la 15 cm. între biloane se lasă intervale de 50—60 cm prin care se dirijează apa de udat.Prezintă interes și cultura conopidei, a căreî recoltare se poate prelungi mult în toamnă, pînă Ia sfîrșitul lunii noiembrie, în cazul cînd plantarea se face în a doua jumătate a lunii august.Lista speciilor de legume, care se pretează pentru cultura de toamnă în solarii, este mult mai lungă. Specialiștii din unități vor trebui să le aleagă pe acelea care asigură o utilizare cît mai intensivă a solariilor și pe această cale să se realizeze o rentabilitate sporită în cultura legumelor.
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(Urmare din pag. I)ducției globale se îndeplinise în proporție de 107 la sută, iar cel al producției marfă vîndute și încasate — de 103 la sută. Totuși, la unele sortimente, realizările erau sub prevederi. E cazul lemnului celuloză fag, buștenilor de fag sau al lemnului de foc. O mai bună corelare a producției sortimentale, în cadrul eforturilor de îndeplinire a planului, ar avea deci influențe pozitive asupra evitării penalizărilor, diminuării în ritm accelerat a pierderilor planificate.însușindu-și aceste observații critice, tov. ing. Ion Podea, șeful serviciului mecanizare, a precizat că întreprinderea mai întîmpină dificultăți în privința asigurării necesarului de mecanizatori și de muncitori de întreținere a mecanismelor și utilajelor". Nu este însă suficientă doar cunoașterea acestor neajunsuri. Important este ca proaspăta și iînăra conducere a I.F. Vrancea să acționeze cu maximă energie pentru bararea căilor de irosire a fondurilor date spre administrare. în acest sens, unii pași s-au și făcut: în construcție se află două drumuri — unul, între valea Milco- vului și valea Zăbalei, celălalt, între valea Putnei și Brețcu — care vor scurta distantele de transport cu 22 km și, respectiv, 8 km.— Exploatarea acestor două drumuri va avea o influentă economică de mai multe milioane lei anual asupra diminuării pierderilor, ne-a informat tov. ing. Mihai Ghiurcă, instructor de specialitate la Comitetul județean Vrancea al P.C.R. Ca urmare, prin scăderea pierderilor, întreprinderea va deveni rentabilă. Acum se acționează energic pentru ca drumurile amintite să intre cît mai repede în folosință, pentru ca investițiile respective să fructifice și să dea beneficii într-o perioadă scurtă de timp.Am investigat situația pierderilor și la ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ ORȘOVA, o altă unitate a Ministerului Economiei Forestiere.

Pentru 1968 i s-au dat dotații de 73 milioane lei, în condițiile în care întreprinderea este una din unitățile cu cea mai mare pondere în exploatarea fagului din bazinele forestiera ale munților Cernei. Sînt aceste pierderi inevitabile ? întrebarea are următorul răspuns : pierderile înregistrate de I. F. Orșova se datoresc, în principal, deficiențelor în organizarea muncii, cu repercusiuni directe și imediate asupra prețului de cost și, în final, asupra rentabilității. Iată, de pildă, părerea tov Gheorghe Poenaru, directorul Sucursalei județene Mehedinți a Băncii Naționale :— O sursă a pierderilor planificate 
e constituie nesincronizarea lucrări-

prinderii concepe și promovează organizarea muncii și a producției, înzestrarea tehnică a unității se situează la un nivel destul de ridicat. Totuși, indicele de utilizare a mecanismelor este cu totul nesatisfăcător. Pe primele 4 luni din acest an, funicularele nu au realizat sarcina de creștere a productivității muncii decît în proporție de 86 la sută. E și firesc, din moment ce se stabilesc coeficienți de folosire sub posibilitățile reale ale utilajelor, caracteristicile de randament, la unele dintre ele, neatingîndu-se decît întâmplător.Intervine, însă, o altă sursă a pierderilor, depistată la mai multe guri de exploatare din sectoarele Orșova

Dan, din cadrul comisiei economice a Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., ne spunea : „La I.F. Orșova, problema lemnului de foc a devenit factorul care generează cea mai mare pagubă".— Cum de s-a ajuns la această situație greu de calificat ?— în ultimii 6 ani, I.F. Orșova nu și-a îndeplinit niciodată planul la transportul lemnului, de foc — ne-a relatat tov. ing Petru Bernaz, directorul întreprinderii. Ducem lipsă a- cută de mijloace adecvate. Deși ne-am adresat, în nenumărate rânduri. Ministerului Economiei Forestiere și au fost trimiși aici reprezentanți ai forului de resort, care au
s

PIERDERILE PLANIFICATE
lor de investiții cu activitatea de producție. S-a construit, bunăoară, drumul principal de pe valea Cernei, care a costat peste 60 milioane lei. El nu poate fi folosit la întreaga sa capacitate din cauza lipsei de... drumuri auxiliare. Și, în loc de 150 000 m c masă lemnoasă, cît s-ar putea exploata anual pe acest drum din bazinul forestier respectiv, în anul acesta cifra însumează doar 60 000 m c.Deci, pînă acum — notîndu-ne punctul de vedere amintit — investiția nu are eficienta economică scontată. în plus, întreprinderea plătește și un volum de amortizări aproape dublu, comparativ cu media unităților similare ale economiei forestiere — la cantități de producție apropiate. Unele din aceste deficiente ar fi trebuit de mult înlăturate de către forul tutelar din minister. Nu este mai puțin adevărat, însă, că o seamă de pierderi se datoresc în mod direct modului în care conducerea între-

și Topleț. Este vorba de modul în care se gospodărește și se asigură transportul materialului lemnos și. îndeosebi, al lemnului de foc. Aici, pe pîraiele Trestia Mică și Trestia Mare, ambele din bazinul Sfîrdin, ca și în alte locuri, lemnul prelucrat de 2 și chiar de 5 ani stă îngrămădit și a ajuns în stadiu de putrefacție. Starea deplorabilă în care se află aici lemnul — această parte a avuției naționale — provoacă de-a dreptul indignare. Aceasta cu atît mai mult cu cit s-au cheltuit milioane de lei cu construcția unor drumuri auto pînă aproape la... doi pași de lemnul aflat în putrezire. Pe bună dreptate, tehnicianul de exploatare Gheorghe Talpeș făcea următoarea remarcă amară, arătînd spre grămezile de lemne : „Sînt milioanele pierdute cu care este planificată întreprinderea noastră. Dacă lemnul putrezește, oricât s-ar frămînta contabilii să scoată... economii din calcule, pierderile «e vor agrava". Iar tov. ing. Nicolae

întocmit planuri de măsuri, situația a rămas aproape neschimbată.La 1 martie a.c., stocurile de lemne de foc fasonate în pădure se ridicau la circa 130 000 metri steri, din care mai mult de jumătate zăceau așa de peste 12 luni. Or, este știut că la lemnul de fag nu este permisă, după do- borîrdî o staționare în pădure mai lungă de 6 luni. Pentru că altfel, după un calcul estimativ făcut de specialiștii întreprinderii, la fiecare metru ster se pierd, în medie, circa 70—100 kg. Dar situația financiară a acestei unități forestiere pe trimestrul I al anului curent, cînd s-a consemnat o depășire a pierderilor planificate cu peste 1,3 milioane lei. este mult mai nefavorabilă. In pofida planurilor de măsuri întocmite de reprezentanții Ministerului Economiei Forestiere, în care se prevedea, printre altele, lichidarea stocurilor de lemne existente în cadrul I. F. Orșova pînă la sfîrșitul lunii mai a.c., întreprinderea de mecani

zare și transporturi forestiere a rămas în restanță cu 17 474 metri steri netransportați. Aceasta înseamnă, în ultimă instanță, perpetuarea practicii de a lăsa în situația de a se degrada importante cantități de lemn, în timp ce economia națională are mare nevoie de el.La această stare de lucruri contribuie, după cum se menționa, slaba organizare a muncii în cadrul sectoarelor de exploatare, ceea ce nu permite folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor de transport. Contribuie la aceasta și deficiențele în aprovizionarea cu carburanți si piese de schimb — fapt ce a provocat un număr mare de ore de staționare la utilaje — nesortarea cores-' punzătoare a lemnului de foc, toate asemenea neajunsuri puțind fi înlăturate numai prin intervenția energică a conducerii întreprinderii și — acolo unde nu sînt suficiente propriile forțe — prin ajutorul competent al Ministerului Economiei Forestiere, în această ultimă direcție se impune asigurarea întreprinderii cu mijloace de transport auto, la nivel bine dimensionat — absolut necesare pentru lichidarea stocurilor vechi de lemne de foc— și construirea unor drumuri de coastă laterale în unele sectoare de exploatare, cu un volum mare de masă lemnoasă. De asemenea, conducerea întreprinderii mai solicită înzestrarea ei cu un atelier mobil, dotat corespunzător.*Ancheta noastră relevă că în cele deuă întreprinderi există carențe e- vidente în organizarea muncii. în sectoarele și gurile de exploatare. O stare de lucruri inadmisibilă, din toate punctele de vedere, stăruie încă la I. F. Orșova. Munca în pădure nu este de loc ușoară. Dar justifică ea ridicarea la rang de fatalitate a pierderilor planificate ? Lichidarea grabnică a acestor traumatisme financiare reprezintă un test al capacității conducerii celor două întreprinderi, test la care trebuie să răspundă prompt și cu succes și forul de resort din Ministerul Economiei Forestiere.

LA RAFINĂRIA PLOIEȘTI

A fost terminată construcția 
complexului pentru fabricarea 
uleiurilor speciale

La Rafinăria Ploiești a fost terminată construcția celui mai modern complex din țară pentru fabricarea uleiurilor speciale, a- flat acum în probe tehnologice. Noul obiectiv dispune de instalații dotate cu aparatură complexă — în cea mai mare parte realizată în țară — care permite controlul automat al proceselor tehnologice. In afara uleiurilor superioare, aici se vor produce uleiuri pentru motoare,

transformatoare și turbine elec* trice, care pînă acum se importau.La sfîrșitul acestui an, cînd noile instalații vor lucra la capacitatea proiectată, rafinăria ploieșteană va produce 320 000 tone ulei anual — aproape dublu față de capacitatea actuală — și va da mai bine de trei sferturi din producția de uleiuri speciale și bitum a țării.(Agerpreș)

Instalație minieră
La exploatarea minieră Leurda din bazinul Motrului a fost pusă în funcțiune o nouă instalație cu care se execută mecanizat tăierea cărbunelui, transportul la suprafață, precum și susținerea tn abataje. Destinată extra

gerii lignitului din felia a doua a stratului, porțiune care pînă acum se exploata manual, instalația dă posibilitatea obținerii unul randament în abatajul respectiv de pesta 15 tone pe post.
(AgerpresJ
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>, Vizitînd cu cîțiva ani în urmă i ' mai multe sate din împrejurimile I Brașovului, am consemnat un fapt I care, în acele momente, mi-a reți- i nut special atenția, Discutînd cu un i director de cămin cultural despre I activitatea sa, acesta mi-a relatat că, I periodic, este solicitat să participe I la dezbateri ale conducerii comunei, privitoare la bunul mers al vie- I tii locale. Așadar, în contextul boga- J tei vieți spirituale a satului contem- ' poran, funcția de director de cămin ■ cultural căpătase investituri noi, care ji recunoșteau importanța sa I socială. Treptat, pe măsura răspun- derilor sporite a crescut și autoritatea directorului, cuvîntul său a căpătat greutate, fiind ascultat cu ’ atenție în colectivitatea în care I trăiește.Nu e mai puțin adevărat că feno-1 menul, deși obiectiv, își croia loc, totuși, destul de greu în unele părți.' Iar cauza, dacă ar fi să numim una singură — pe cea esențială — poate, fi căutată în felul cum era privită funcția la care ne referim de o parte din cei ce o practicau. Minimalizarea ei, expedierea „printre altele", ca o obligație nedorită ori secundară, au știrbit din prestigiul și autoritatea celor ce îndrumă viața spirituală a satelor noastre, înseși faptele ne arată că civiliza- : ția materială înregistrează în mediul 1 rural, de la un an la altul, salturi ; spectaculoase. Și tocmai acolo unde I condițiile materiale au crescut, civilizația socială a cunoscut o evoluție (similară. Este ea sesiz-ită de activul Cultural sătesc ? îmi amintesc, de pildă, planurile pe care și le făcea directorul căminului cultural din Satu Mare, o comună bogată din județul Ilfov. Toate ideile pe care voia să le realizeze, îndrăznețe dar nu utopice, porneau de Ia niște constatări proprii, de la observații personale referitoare Ia evoluția conștiinței consătenilor săi. Dar, cum arătam mai sus. firul de legătură între colectivitate și directorul de cămin cultural în multe locuri era slab, iar circuitul ideilor, opiniilor, al activității propriu-zise între cei doi poli necesari ai oricărei activități culturale a funcționat sporadic. Izolat, ignorînd schimbările petrecute în jurul său, conducătorul cultural a fost adesea copleșit de importanța sarcinilor sale, nemaifiînd capabil să le ducă la bun sfîrșit.în toată țara sînt circa 9 000 de cămine culturale. Ar fi trebuit deci, dat fiind rolul lor de centre de bază ale vieții cultural-educative și artistice din comune, care realizează într-un sistem instructiv-educativ u- nitar transmiterea valorilor cultu- ral-științifice necesare îmbogățirii patrimoniului de civilizație și cultură al populației locale, precum si ■stimularea aptitudinilor și posibilităților de creație ale acesteia — să întîlnim o bogăție de forme și manifestări. Nu peste tot se întîmpla însă așa. Am discutat și cu directori ai acestor așezăminte, iar unii s-au a- rătat mirați de obiecțiile formulate.

— Dans avem, vizionări la televizor avem, spectacole artistice, de asemenea. Toate sînt manifestări a căror priză la public a fost „verificată" de-a lungul anilor. Ce ni se poate reproșa atunci ?— Tocmai aceasta. Treceau lunile și anii, iar multe cămine, o dată intrate în anumite șabloane, fie ele chiar și cu priză Ia public la un moment dat, refuzau să mească alte sugestii de la viață, împrejurul lor realitatea era mai bogată ca oricînd, dar mai pri-ecoul ei ajungea tîrziu, cu greu, în sala căminului cultural. Rutina este periculoasă în orice profesiune, dar cu atît mai nocivă în acest domeniu unde „materia primă" sînt oamenii, personalități complexe, cu gînduri.

într-o comună din preajma Aradului am cunoscut un învățător, director de cămin cultural de aproape douăzeci de ani. Experiența neîntreruptă, competența și continuitatea l-au ajutat să ridice activitatea culturală sătească la nivelul multor centre orășenești. El și mulți alții asemenea lui au constituit nucleul stabil fără de care cultura de masă nu ar fi putut înregistra creșterile dorite.Animatorii culturali din mediul rural au întîmpinat uneori dificultăți și din pricina prea multor verigi ierarhice intermediare în îndrumare. La nivelul central se aproba un proiect de plan de activitate care apoi era difuzat în toată țara. Normal ar fi fost ca fiecare director de cămin

pasiuni și idealuri ce nu pot fi catalogate după un „rețetar" cultural. Reproșul vizează nu neapărat programul de activitate al unei mîni, ci, în ansamblu, absența tivei creatoare, a curajului promova noul.Resortul intim al inerției și dității îl constituia lipsa dragostei și a pasiunii pentru această funcție de mare răspundere socială. înțelepciunea populară zice „omul sfințește locui", iar realitatea o confirmă. Am întîlnit cămine culturale care își meritau cu prisosință metafora cu care sînt de obicei definite : „magneți spirituali ai satelor". Iar acest fapt se datora oamenilor care se aflau în fruntea lor, pasionați cu trup și suflet, care au înțeles că ' munca în cultură nu e o treabă funcționărească, de un an sau doi, ci o îndatorire față de mase, impusă de bagajul propriu de cunoștințe acumulat în școli și facultăți.

săptă- iniția- de acomo-

(Urmare din pag. I)litic al activității, ca și funcția sa de exponent. La noi, producătorul nu reprezintă un monopol capitalist și nu se rezumă la interese morale și financiare, individuale sau de grup, ci are învestitura, pe temeiul democratismului socialist, de a da expresie idealurilor și țelurilor întregii eocietăți, ale întregii colectivități u- mane. Aceste idealuri și țeluri sînt cele formulate, cu acordul și încrederea deplină a poporului, de Partidul Comunist Român. Astfel, producătorul socialist este, ca să spunem așa, un producător colectiv, cu toate avantajele ce decurg dintr-un asemenea statut — este societatea, este poporul. Aceasta tare mai largă, o tuală multiplă, o pare democratică realizarea producției de filme.Și producătorul nostru socialist — așa cum arată definiția clasică — „alege sau comandă scenariul, angajează regizorul și interpreții". Și producătorul socialist face politică, mai precis afirmă și răspindește ideile dominante ale societății noastre, pledează pentru etica și relațiile între oameni, militează pentru transformarea și dezvoltarea socialistă a conștiințelor, pentru construcția României socialiste. Fondul acestei cinematografii trebuie să fie idealurile cele mai profunde și vitale ale poporului român, idealuri de progres, de prosperitate, marea sa creație socială, efortul său pentru perfecționarea vieții sociale, pentru crearea condițiilor materiale, sociale, etice, filozofice, în vederea trecerii treptate spre comunism. Acesta este conținutul și sensul activității sale, misiunea și răspunderea sa fundamentală. Ca pretutindeni în lume, și la noi filmul este o „tribună politică". Reamintind acest adevăr, vechi și mereu nou, documentat — perioadă cu perioadă, film cu film — de întreaga istorie a cinematografului, nu facem decît să subliniem încă o dată funcția deosebit de însemnată a celor car» produc nemijlocit filme.In același timp însă, e bine să nu uităm că producătorul socialist trebuie să fie și un om de artă, un creator în sensul larg al cuvîntului. Practica noastră confirmă : în fruntea cinematografiei sînt puși oameni de cultură, scriitori, regizori — ca exponent! ai intereselor societății, ai opiniei artistice și sociale poporului, litică < ‘ te mare _____insuccesele filmului autohton. Ei trebuie să știe, cu fermitate și claritate, ce să ceară, cui să ceară și cum să ceară ; ce să aleagă și ce să respingă, ce tendință să încurajeze și, dimpotrivă, ce manifestare să dea la o

implică o consul- contributie intelec- mai densă partici- la orientarea și

a maselor 1_1. De conștiința lor po- și estetică depind în foar- măsură succesele sau

iRealizarea obiectivelor de seamă ce revin cercetării științifice impune concentrarea în unitățile din acest sector a elementelor tinere cu o temeinică pregătire teoretică și cu aptitudini de cercetare și creștere rapidă în această specialitate.în acest scop, printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri s-a stabilit ca absolvenți ai instituțiilor de învățămînt superior care au obținut rezultate bune la învățătură, au înclinații pentru munca de cercetare și s-au remarcat în activitatea desfășurată în cadrul cercurilor științifice studențești, sau pe lîngă catedre, să fie repartizați direct în activitatea de cercetare și încadrați în funcția de cercetători științifici stagiari. In domeniul cercetării medicale cadrele de cercetare vor fi recrutate din absolvenții internatului clinic și preclinic.

/‘fJQ.U

cil de la sate, asigurînd participarea nemijlocită a acestora la conducerea și desfășurarea activității culturale locale. In oricare comună există printre sutele de locuitori cîteva zeci de intelectuali : profesori, ingineri, medici. Ei lucrează aici, locuiesc aici, sînt legați prin mii de fire de colectivitatea respectivă. Prin prestigiul personal, prin crearea unei atmosfere de lucru sincere, deschise, directorul are datoria să-i mobilizeze pe toți aceștia, să le folosească însușirile de răspînditori ai culturii, să Ie valorifice cunoștințele. Astfel, într-un sat. viața culturală va reprezenta rezultatul eforturilor reunite, desigur sub conducerea celui care cunoaște cel limpede obiectivele importante momentului, modalitățile cele indicate. Iar acest rol trebuie să asume directorul de cămin cultural.De fapt, întreaga sa activitate poate fi comparată cu cea a unui aparat de emisie-recepție. Pentru ca funcționarea să fie ireproșabilă, el trebuie să aibă în permanență două antene. Prima — spre activul de intelectuali care îl ajută atît în activitatea practică cît și în cea teoretică. Discuțiile colective au întotdeauna darul de a arunca lumină asupra tuturor nelămuririlor ; aici ies la iveală idei, planuri noi, rod al unui schimb deschis de păreri. De aceea directorul căminului are datoria să încurajeze acest stil de lucru, să fie receptiv la toate inițiativele exprimate, să reprezinte într-un cuvînt catalizatorul emulației culturale locale.Cea de-a doua antenă trebuie ancorată în mijlocul maselor. De multe ori s-a întîmplat ca inițiative spontane, izvorîte dintr-o necesitate stringentă, de moment, să se dovedească cu timpul (desigur, perfecționate) viabile. Dar din multitudinea inițiativelor în fază incipientă, care poartă în ele germenele înnoirilor viitoare ? Care reprezintă nu o modă a momentului, ci o necesitate a unui număr extrem de mare de persoane ? Iată întrebări ce așteaptă răspuns de la directorul căminului cultural.Reluînd comparația anterioară, putem afirma că simpla recepționare a unor semnale nu dovedește o funcționare bună a aparatului dacă nu e dublată și de zătoare. Pentru a face față acestei a doua laturi a ..............................rectorul trebuie tr-o singură persoană cunoștințele unui psiholog cu metodele unui pedagog. Sarcina este așadar extrem de complexă, ea pretinzînd din partea tuturor o pregătire multilaterală, temeinică. Informația detaliată, din toate domeniile de activitate, devine în acest context o condiție „sine qua non", un element printre multe altele care vor defini viitoarea personalitate a directorului de cămin cultural. Căci numai prestigiul său intelectual va sDori și consolida prestigiul acestei funcții de mare răspundere socială.
Radu CONSTANTINESCU

mai ale mai și-l 4

încercări ce do- suveraneNichita , și acestea, de
rilor. mină lui stînd miturile sub semnul tentativei de a descoperi esențele ultime, de natură gnoseologică, dintr-un unghi însă materialist.Regimul predilect al lui Nichita Stănescu e explozia lirică, sortită a scoate la suprafață magma unui eu în care sînt concentrate parcă toate enigmele lumii. Rezultatele sînt trăirile incandescente. O viziune a sentimentelor și Dreptul la timp, unde spațiul cosmic e condensat în individul uman, iar timpul, ca realitate absolută, în secundă si unde totul e guvernat de elan adolescent (sub constelația proteguitoare a lui Eros), de pofta nedisimulată de a se autodefini la tensiuni expresioniste. Zborul, tul, caii, păsările, 'trele, mâinile, ochii revin. într-un asemenea context, ca laitmotive su- gerînd setea umană de cunoaștere si autocunoas- tere, de depășire și de autodepășire. Alături de sunet, de culoare, de lumină înțelese la temperaturi frenetice.

Alături de Cezar Baltag, Ilie Constantin, Gri- gore Hagiu și alții, Nichita Stănescu face parte și el din generația lui Labiș. Generația „primelor iubiri" si a „luptei cu inerția". O generație angajată. deosebit de sensibilă la pulsul actualității, la adîncile mutații petrecute în spațiul nostru social si la nivelul conștiinței. O generație entuziastă. funciar romantică, receptivă la înnoirile fertile, guvernată de elanuri tinerești, visătoare si lucidă, cu aripile larg deschise pentru marile zboruri si pentru marile explorări, dornică să dezbată liric, în lumina u- manismului socialist și a gîndirii materialiste, teme majore ale realității în înțelesul ei polivalent. Unită prin teluri, prin patosul participării, prin- dialectica perspectivei, generația aceasta, reluînd experiențele poeziei interbelice, se diversifică însă prin individualitățile ce o alcătuiesc. Fiecare avîndu-și orizonturile predilecte, problematica preferată și universul de imagini particular. în conformitate cu structura lui temperamentală si cu afinitățile decurgînd din ea.

cărțile Stănescu, ca și odinioară,
O Căderea imperiului roman — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.
© Freddy, lovește tu întîi ; SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2420 ’ - — -
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15, FESTIVAL 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21; la grădină — 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30.
© Un dolar găurit : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15, ARENELE '
TĂȚII — 20,30, STADIONUL DINAMO 
GRADINA CAPITOL — 21,45.
O Mumia intervine : CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
O Caut o nevastă t VICTORIA — 8,45; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
o Billy mincinosul : CENTRAL — 9—16,15 în con
tinuare; 18,30; 20,45, GRĂDINA DOINA — 20,30.
o Singurătatea alergătorului de cursă lungă : CI
NEMATECA — 10; 12; 14.
O Sînt și eu numai o femele : LUMINA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 13,30; 20,45.
o Pasărea cu pene minunat colorate : DOINA — 
9—13 în continuare.o Balul de sîmbătă scara : DOINA — 16; 18,15; 20,30. 
o Program de filme documentare : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
O Reîntoarcerea lui fiurcouf l UNION — 15,30;
18; 20,30.
O Ce noapte, băieți ! : FEROVIAR 
16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 9,45 
20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
ARTA — 10—14,45 în continuare 
grădină — 20,30, MELODIA — 9 
18,30; 20.45.
o Obsesia : GIULEȘTI — 15,30; 18 
15,30; 18; la grădină — 20,30.
© Agonie și extaz : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 10; 14; 17; 20.
o Eddie Chapman, agent secret : DACIA — 8—15,30 
în continuare; 18; 20,30, COSMOS — 15,30; 18; 20,30. 
O Un bărbat și o femele : BUZEȘTI — 15,30; 18; 
la grădină — 20,30.
© Blestemul rubinului negru : CRINGAȘI — 
18; 20.30.
O Zoltan Karpathy : GRIVIȚA — 9,15; 11,15; 
16; 18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
18; 20,30; la grădină — 20,30.
© Eu, eu, eu... și ceilalți : BUCEGI — 9,30; 12; 
18,15; 21.
© O fată fericită î UNIREA — 15,30; 18; la grădină
— 20,30.
O Oscar : TOMIS — 9—15,45 în continuare; 18,15; 
la grădină — 20,30, PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Iadul sfărîmat: FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
O K. O. : VITAN — 15,30; 18; 20,30.
o O lume nebună, nebună, nebună : POPULAR — 
16; 19,30.
e Sfîrșitul agentului W4 C : MUNCA — 16; 18; 20. 
O El Dorado : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30; la 
grădină — 20.30, DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
O Sfîntul Ia pîndă : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30. 
O Ea va rîde : VOLGA — 9,30—13,45 in continuare; 
16,15; 18,30; 20,45.
e Pasărea timpurie : FLOREASCA — 8,45; 11; 13,15; 
................... “ -------------- — 9; 11,15; 13,30; 16;

Răpirea fecioarelor 1 
grădină — 20,30.

plus : PROGRESUL —

orele 19,30), REPUBLICA — ....... .......... .......... _ g.
20,30,

10,30; 
8; 10; 

LIBER- 
- 20,30,

îno- as-
— 8,30; 11; 13,30;

12,15; 15; 17,30;
15,45; 18,15; 21,

17,15; 19,45; la
11,15; 13,30; 16;

; 20,30, LIRA —

15,30;

13,30 
15,45;

15,30;cultural să-și aleagă acele elemente din programul de manifestări care se potrivesc zonei sale, să vină cu eventuale completări, rod al meditației personale pe marginea unor indicații centrale. Dar, cu cît se apropia de veriga ultimă (dar în fond esențială) — căminul cultural — planul era completat, adnotat, „precizat", detaliat de diversele foruri culturale, devenind un fel de „sortiment minimal obligatoriu" al așezămintelor de cultură. Consecința firească a fost uniformizarea întregii munci culturale, îmbrăcarea ei în niște haine prea, strimte, nepotrivite pentru dezvoltarea ei viguroasă, „u- șurarea" răspunderii directorului de cămin cultural, limitarea inițiativei. Dintr-un creator de cultură el a fost deseori transformat într-un înregistrator fidel al manifestărilor, dintr-un dirijor al întregii vieți spirituale locale, într-un slujbaș obișnuit, fără ambiții și veleități. Or, acesta reprezintă pericolul principal pe care noua organizare a activității culturale de masă șî-a propus să-1 evite în primul rînd.Cu diverse prilejuri, discutînd aceste probleme, numeroși activiști culturali au insistat asupra faptului că a sosit momentul ca directorii căminelor culturale să depășească stadiul funcționarizării funcției lor. Din exemplele oferite de ei, din ceea ce au reușit să realizeze cei ce s-au opus ruginei rutiniere, se poate contura profilul unui conducător model al acestor așezăminte de cultură.Se obișnuiește adesea să se spună: „Directorul căminului cultural este exponentul vieții culturale locale". Afirmația e întemeiată, dar această trăsătură nu se dobîndește automat, o dată cu numirea în funcție, nu se învață la cursurile periodice de perfecționare, ci rezultă în mod direct din cunoașterea vieții și realităților comunei. Trăind mai multă vreme în mijlocul aceleiași colectivități, vi- brînd alături de ea la toate bucuriile și la toate încercările, poți discerne fără șovăire care fapt de viață reprezintă cu adevărat un eveniment, care e specific comunei respective, unic, nerepetabil. Trebuie însă să recunoaștem că ar fi dificil sau chiar imposibil ca un singur om, fie «1 oricît de inimos, să poată face față singur problemelor spirituale complexe pe care le ridică satul contemporan. Dar căminele culturale sînt instituții proprii noii structuri a satului socialist, bazate pe asocierea largă și voluntară a oamenilor mun-

o emisie corespun-activității sale, di- să întrunească în-
15,30; 17,4»; 20, MODERN
18,30; 21.
o Răzbunarea haiducilor ;
RAHOVA — 15,30; 19; la
© Pentru cîțiva dolari în _____ ___
14,30; 17,15; 20, GRĂDINA PROGRESUL PĂBC
— 20,45.
O Statornicia rațiunii : FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
© Praștia de aur : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30. 
0 Gloconda fără surîs ; COTROCENI — 15,30; 18; 
20,30.

20,

cu autoritate

în domeniul

parte. Mai mult : producătorii noștri— mai precis studioul „București" și Centrul național al cinematografiei din cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — au datoria să determine, să „provoace" declanșarea de energii creatoare, să le stimuleze și să le polarizeze în jurul unui nucleu de permanentă fervoare ideologică și artistică. Un subiect ales fără o perspectivă limpede își va perpetua deficiențele pînă la masa de montaj, pînă în faza de finisare a filmului. Pledoaria abstractă pentru o idee sau alta, neputința de a argumenta cu rigoare o propunere de ordin ideologic și estetic duc inevitabil și — așa cum am putut constata— au dus la eșecuri, la filme slabe din toate punctele de vedere.Nu există nici un motiv ca producătorul socialist să facă excepții de la regulă : și el are obligația să cunoască exact potențialul ideologic, artistic, uman și material de care dispune și să anticipeze — în funcție de acesta — rezultatele ; și el trebuie să lucreze prin argumente și contraar- gumente cu oameni ce se cer convinși, nu duși condescendent de mînă, dar trebuie să aibă și capacitatea deciziilor precise, inatacabile ; și el trebuie să fie un „arbitru", un judecător drept atunci cînd e chemat să prefere calitatea și valoarea, după cum trebuie să fie „a- var" cu investițiile — cu atît mai mult cu cît e vorba de contribuția întregului popor — adică un gospodar lucid si avertizat.Asemenea însușiri trebuie să aibă producătorul socialist și nu pe rînd, cite una, ci pe toate deodată Si le poate avea, mai ales pentru că e un producător colectiv. îmbinarea, arhitecturarea lor armonioasă, pe temelia crezului nestrămutat în idealurile socialismului, în funcția ar- tistico-educativă a filmului, în valorile umaniste ale culturii noastre, vor da cu certitudine roade din cele mai bune.Implicat direct, din primul pînă în ultimul moment, în procesul de realizare artistică și industrială a filmului. producătorul socialist are dificila, nobila sarcină și răspunderea de a fi un îndrumător de prim rang. O conștiință politică mereu trează, capabilă să dezvăluie — sieși și mai ales artiștilor cu care colaborează — esența fenomenelor noi, direcțiile de înaintare ale societății socialiste ; în același timp, o dublă conștiință artistică : aceea a legilor estetice proprii filmului ,și aceea a exigentelor— scrise și nescrise — ale artei de a îndruma. Fiindcă, să recunoaștem, există și o „artă" a îndrumării, a o- rientării, într-un cuvînt, a conducerii unui domeniu de activitate atît de viu, atît de pregnant în viata culturală a țării, cum e acela al cinematografului.

După primul an de funcționare, cercetătorii stagiari vor fi supuși unei verificări în ceea ce privește activitatea desfășurată și aptitudinile pe care le au pentru munca de cercetare. Cei care nu vor trece această probă vor lucra în continuare ca stagiari încă doi ani, după care, dacă vor dovedi aptitudini de cercetare, vor fi atestați ca cercetători. Admiterea la stagiul de doi ani și atestarea se vor face de către o comisie care va funcționa în cadrul fiecărei unități de cercetare. Cercetătorii științifici stagiari neadmiși la stagiul de doi ani, ca și cei neadmiși la examenul de atestare vor fi transferați în unități de producție, în specialitatea dobîndită prin studii. Perioada de muncă desfășurată ca cercetători științifici stagiari se consideră vechime în specialitate.(Agerpres)

10,00 Curs de limba franceză (lecțiile 7 
și 8). 11,00 Curs de limba rusă (lecțiile 7 
șl 8). 12,00 TV pentru specialiștii din In
dustrie. Automatizarea : „Sisteme electro
nice". 12,30 închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,00 Curs de limba germană — 
lecția a 17-a. 17,30 Fotbal .România—Olanda. 
Transmisiune de lâ Stadionul Republicii.
19.15 Telejurnalul de seară. 19,25 Buletinul 
meteorologic. Publicitate. 19,30 „Constelația 
Lirei" — emisiune muzical-coregrafică pen
tru tineret. Interpretează : Marina Crilovici, 
Dan Grlgore, Eugen Sîrbu Rodica Simion, 
Dan Moise. 20,00 Pe urmele unui film dis
părut, producție a studioului „Al. Sahia".
20.15 Soliști de muzică populară la cererea 
telespectatorilor : Polina Manollă și Ion 
Crețu acompaniat! de o formație instru
mentală condusă de Ionel Gotescu. 20.30 
Transfocator „Opinia publică". 21,00 Avan
premieră. 21,15 Telecinemateca : medalion 
Humphrey Bogart — Prezintă criticul cine
matografia Alice Mănoiu. 22,25 Amintirile 
unui pian : Ionel Fernic. Emisiune muzical- 
distractlvă cu Ioana Radu, Anca Agemolu, 
Lili Bulaesi, Ion Luican, Nicu Stoenescu, 
Constantin Lungeanu. Conducerea muzica
lă : Sile Dinicu. 22,45 Telejurnalul de 
noapte. 23,00 închiderea emisiunii.

Ancheta pedagogică „De ce sînt lim
bile străine «cenușăreasa» școlii", apă
rută recent în „Scînteia", semnalează 
faptul, cunoscut oarecum de mai mul
tă vreme, că predarea limbilor mo
derne în învățămîntul superior nu în
trunește atributele eficienței depline. 
Spun că este un fapt cunoscut, deoare
ce de cîțiva ani încoace au fost între
prinse unele acțiuni pentru moderni
zarea și perfecționarea învățămîntului 
limbilor moderne, pe măsura ponderii 
pe care această latură o are în pregă
tirea viitorilor specialiști. Dar cu toate 
eforturile depuse — așa cum se subli
nia și la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. — însușirea acestor discipline 
nu a înregistrat succesele așteptate. 
In cele ce urmează am să încerc să 
relev cîteva din 
de fapt.

Aș aminti mai 
puțin favorabilă 
elevul ia primele legături cu o limbă 
străină. Din anul 1960, cînd a ieșit 
prima serie de elevi ai școlii de 8 ani 
cu program de limbă franceză — spe
cialitatea mea — încă din clasa a V-a, 
atît eu cît și colegii mei am constatat 
că imensa majoritate a elevilor nu po
sedă cunoștințele complete nici pentru 
anul I de franceză, deși în certificatele 
lor de absolvire figurează note foarte 
mari. Situația este oarecum iden
tică și pentru alte limbi și se explică, 
pe de o parte, prin lipsa profesorilor 
calificați, iar pe de alta prin rolul cu 
adevărat de cenușăreasă care i se atri
buie limbii străine. Nu o dată aceste 
lecții se desfășoară la întîmplare, ra
reori obiectivele vizate depășesc m 
citit elementar și un scris și mai ele
mentar, lipsesc aproape în întregime 
dicționarele și alte instrumente ajută
toare fără de care studiul individual 
al elevului — element de bază în însu
șirea unei limbi — nici nu mai poate 
fi conceput. In unele școli, orele de 
limbi străine sînt apreciate nu pentru 
valoarea lor reală, cît pentru „mobili
tatea" lor, pentru „proprietatea" de a 
putea fi trecute în orar cînd vrei și 
cînd nu vrei.

Dată fiind această diversitate de me
tode și de rezultate, înțelegem mai 
ușor de ce predarea limbilor străine 
nu întrunește o valoare reală nici în 
etapa următoare, în liceu. Profesorul 
întîlnește aici clase foarte eterogene. 
Împărțită între ajutorul acordat celor 
mai mulți elevi, fără nici un fel de

cauzele acestei stări

întîi ambianta foarte 
sub auspiciile căreia

«WvW/AAWsAVWsV-,'

pregătire în privința limbilor străine, 
și între sprijinul oferit tinerilor care 
mai știu cîte ceva și nu pot fi ținuți 
pe loc, lipsită astfel de unitatea tre
buincioasă pentru determinarea unui 
climat de învățătură intensă și susți
nută — activitatea cadrelor didactice 
își diminuează mult forța educativă, 

. devine în multe privințe formală. Pen
tru eliminarea unor asemenea neajun
suri, ar fi necesar, după părerea mea, 
ca la admiterea în liceele de cultură 
generală și de specialitate să li se ve
rifice elevilor și cunoștințele anterioa
re de limbi străine, nu pentru a in
fluența cu ceva pătrunderea lor în 
învățămîntul mediu, ci spre a stabili cu exactitate cîți dintre acești elevi 
au o pregătire avansată, medie sau 
sînt începători în privința limbilor 
străine. Selecționîndu-i în acest fel, 
vom forma clase omogene care, înlă-

turînd antravele, ușurează drumul 
spre perfecționarea predării acestei 
discipline. Sînt convins că absolvenții 
unor astfel de clase vor fi mult mai 
capabili să răspundă exigențelor de 
mai tîrziu ale învățămîntului superior.

Am fi nedrepți totuși dacă am pune 
toate cauzele ineficientei învățămîn
tului limbilor moderne doar pe seama 
pregătirii neomogene a elevilor. Dacă 
n-am arăta că o bună parte din acest 
caracter eterogen se explică prin aceea 
că chiar și unele cadre calificate ma
nifestă lipsă de exigenfă pentru efica
citatea lecfiei, pentru diversitatea a- 
cesteia în funcție de o situație concre
tă, pentru învestirea orei respective 
cu acel caracter dinamic, mobilizator, 
intens educativ în ultimă analiză, me
nit să-i cultive elevului pasiunea față 
de învățătură. Din păcate, chiar și 
unele cadre didactice tinere păcătuiesc 
prin aceste lipsuri — care ar putea 
fi lesne eliminate dacă ar beneficia de 
o îndrumare și un control corespunzătoare. Și spunînd aceasta, iată că am 
definit implicit lipsa esențială care ge
nerează multe din celelalte lipsuri. Am 
peste 30 de ani de activitate în învăță- 
mînt, dar în tot acest timp n-am văzut

O Filarmonica de stat Enescu
Ateneu — ora 20) : Concert dat de or
chestra de cameră a Filarmonicii. Diri
jor : Mircea Basarab.
© Teatrul de~stat de operetă : My fair 
lady — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : Topaze — 19,30, (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Livada 
cu vișini — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Cînd luna e albastră — 19,30, (sala 
Studio) : Femei singure — 20.
© Teatrul „Barbu Delavrancea” : Kath
leen — 20.
e Teatrul Mic : Nemaipomenitele măs
cări de pe pămînt și din cer ale prea 
umilului sfînt Jacquinot bufonul, făcute 
una după alta în timpul vieții și după 
moartea sa jlînă în zilele noastre — 20. 
e Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30, (gră
dina Boema) : Boema Palace — 20.

nici un „inspector de specialitate" cart 
să te provoace, măcar cu un semn dis
tinctiv de superioritate sau de control 
indirect, la un dialog în limba autori
lor din manualele claselor superioare. 
N-am întîlnit nici un asemenea inspec
tor care să depășească aprecierile 
strict formale asupra lecției (dacă au 
fost sau nu respectate toate verigile, 
cînd trebuia și cînd nu trebuia să fie 
enunțată o regulă etc.), să se intere
seze de lipsurile și greutățile reale ale 
acestui învățămînt, sau care să răs
pundă apelurilor scrise în acest sens ; 
care să ia parte activă și să dea în
drumări metodice în cadrul unui cerc 
pedagogic de specialitate ; care să lase 
în urma lui acea necesară dîră lumi
noasă de îndrumător autoritar și exi
gent. Sint tot atîtea considerente care, 
după opinia mea, pledează pentru con
stituirea unui corp bine pregătit de 
îndrumare și control, recrutat prin concurs dintre cadrele 
cunoscută, cu o bogată și fructuoasă 
experiență pedagogică 
predării limbilor străine.

Îmbunătățirea predării limbilor stră
ine poate fi însă realizată și pe alte 
căi decît cele vizînd direct planurile 
și programele școlare. Mă gîndesc, de 
pildă, că instituirea unor concursuri și olimpiade și în domeniul limbilor 
străine, după modelul celor de la ro
mână, matematică, fizică, ar avea un 
efect mobilizator. Să nu uităm apoi 
practica organizării corespondenței in
ternaționale a profesorilor și a elevi
lor. Personal, de pe urma acestei me
tode am avut foarte multe satisfacții. 
Am organizat cu elevii mei corespon
dențe cu tineri din alte țări și prin 
intermediul scrisului s-a format un 
climat de intensă solidaritate, cum nu
mai la adolescenți poți întîlni.

Predarea limbilor moderne — se știe 
acest lucru — depășește cadrul școlar, 
strict instructiv-educativ, vizează as
pecte mult mai adinei și mai complexe 
din structura morală a generațiilor. 
Cunoscînd limba și cultura altor po
poare, tinerii patriei noastre pot apre
cia mai bine bogatul profil spiritual 
al poporului român, pot fi mai demni 
și mai hotărîți pe fapte mari. Iar cînd 
o țară are un tineret cu asemenea 
caracteristici, ea poate fi sigură și 
mîndră nu numai de trecutul, dar și de viitorul său.

Prof, loan A. VATAȘESCU 
liceul din Cîmpina

Nichita Stănescu ar», g !n acest context, cultul mitologiilor si vocația mi- turilor. Adică a unor reia prezentări cu valori Simla bolice și încărcătură pro- rj nunțat gnoseologică, țin- N tind exprimarea în for- y me plastice a unor idei și sentimente referitoare la H raportul omului cu na- H tura, cu universul și “ cp sine însuși, la întrebă- n rile fundamentale iscate H pe marginea complexelor H probleme ale sensului „ vieții si al morții, al fora riciriî si al limitei relative a cunoașterii. El “ pornește nu din aplica- H rea dicteului automat, ci H din sugestiile oferite poeți tului modern de marile » mituri si eposuri ale u- H manitătii. Ignorarea a- y cestora face dificilă înțe- legerea tipului de meta-H foră frecventat de Nichi- H ta Stănescu si. implicit, “ urmărirea modului 
h parte în care se H riallzează viziunea g despre lume.
h Sursele sînt destul g ușor de identificat.Q vorba, mai întîi. de su- „ gestii provenind din stră- 
0 vechile legende indice, g consultate cîndva, în spirit schopenhauerian. și | de Eminescu. Numai că 0 pentru Nichita Stănescu, u ele nu se constituie ca 5 un sistem de explicare a lumii sau ca un prilej de meditație elegiacă, ci ca o proiecție alegorică. Aici, 
H în aceste forme, spre a nu H mai intra în amănunte și a de alt ordin, își află, de rj Pildă, originea Sensul iu- g birii (I960) și cu deosebire g O viziune a sentimentelor (1964). Eroului i se îm- H mulțeau membrele și | organele de simț, ne- “ dumerindu-i, firesc, pe H adopții poeziei de ținută fj tradițională. în fapt. Ni- g chita Stănescu relua fa- miliara reprezentare infl dică a lui Vișnu, exploa- H tîndu-i, în sens umanist, “ valențele simbolice. Cum 
R va mărturisi-o, de alt— 8] minteri. mai tîrziu într-o 
k strofă din Mă asemui cu n copac : „Cînd eram H tînăr, mă comparam cu ji] un zeu indic / Zeu cu foarte multe brațe, foarte H multe picioare. / îmi plă- I cea să spun că brațele și U picioarele / Mi-au fost 
n rupte si că / mi s-au lă- I sat numai două brațe, g dinspre / partea dreap- tă, / și numai două pili cloare / tot dinspre par- 

- D tea dreaptă".Nu sînt singurele lu- 
b erări ale căror puncte H de _ plecare sînt mito- “ logia și eposul. în- H tr-un poem e evocat nu- | mele lui Hercule, în al- 
u tul al Artemisei ; „ reinterpretează mitul g Anfion, altul pe al B Enghidu : o plachetă Roșu vertical (1967), m- 
R chinată elogiului patriei, 
H reia mitul folcloric au- 
H tohton, dintr-o perspec- ra tivă ce subliniază core
ii lația anteică stabilită de 
[j veacuri între om si_____tivitatea națională si în- 
0 tre aceasta si glie, 
H Trei cîntece despre - 
“ Alimoș sau, apelînd 
n simboluri H toare rezonantă Kj vă, conferă „ lui rădăcini și intensități 
h cu implicații mitice. ca M în _ Sentimentul țării: “ „Stîlpii porților: «I» de la H Ion / Trunchiurile copaci- H lor : «I» de la Ion / H stelelor căzătoare : n de la Ion / Șuvița ploi- H lor : «I» de la Ion / _ H gătul de bucium : «I» de “ la Ion / Pilonii poduri- 0 lor: «I» de la Ion. //B Nume de domn, nume de Si iobag, / nume de țăran, n nume de muncitor, / de H cunoscut, de necunoscut, / | nume de bătrîn, de copil / de general, de sol- H dat, / nume de H nume de străin..." “ xemplele pot fi. la 
r goare. înmulțite. 0 monstrînd, în multiple 
g planuri, fecundul con- Ltact pe care poetul îl are neîncetat cu lumea mitu-

Ei ES52I333

a- mate- sade E

unul . lui lui ca în-
colec-ca în 
Toma la de cuprinză- afecti- simtămîntu-
Dîra «I»Stri-

rudă,E- ri- de-

ceptiile lor absolute, sențiale.Efortul poetului de nu eșua în abstract, de a-1 materializa, de nu-i răpi valoarea sensibilă, ci de a l-o reliefa, de a da ideilor concreti- tudine e cu totul remarcabil. Fie că e vorba de o viziune a sentimentelor, a timpului sau a patriei, fie că e vorba de una a condiției umane, ca în 11 elegii, unde orizonturile investigației sint ale conștiinței. iar căile ale lucidității. Sînt dramele cunoașterii de sine și ale neconcordanței, ca la Blaga, dintre volumul trăirilor interioare și trupul ce nu le e pe potrivă (A unsprezecea ele
gie), dintre dorința de a se împlini, la scara desă- vîrsitului, și granițele pe care chiar desăvîrșitul, sub forma lui concentrică, le relevă progresiv și neîncetat (Elegia oului, a 
noua). Conceput spre a denumi dilemele. .elegiilor sfîrsește prin a sugera. în termeni ine- chivoci, nu starea tragică, demobilizatoare, cît sentimentul superior al perpetuării inepuizabile, eterne, a vieții, nevoia vitală a Implantării în fenomen, ideea că sîntem. de fapt, aidoma mirabilei semințe blagie- ne : „Dar mai înainte de toate / noi sîntem semințele și ne pregătim / din noi înșine să ne azvîrlim în altceva / cu mult mai înalt, poartă verii" 
elegie)Nici vorbă, tentativa de a sensibiliza idei, de a intui realități bănuite dincolo de fruntariile actuale ale cunoașterii, e dintre cele mai temerare, cu rezultate estetice nu întotdeauna pe intențiilor. Căci operînd cu abstracțiuni, rind în zona conceptelor și a categoriilor, poetul alunecă uneori în ținuturi aride, de o cerebralitate excesivă. Pericol sesizat, se pare, în O- biecte cosmice, unde asistăm la o binevenită reîntoarcere spre universul material. Nu este singurul pericol la care ne putem referi. Parcurgerea volumelor lui Nichita Stănescu vădește și o progresivă îngustare a orizonturilor tematice și a unghiului de percepere a spectacolului lumii, o supralicitare (cu excepția, în ultima vreme, a Roșului vertical) a cîtor- va din motivele liricii de substanță filozofică, privind condiția etern umană. îneît, repopularea cu elemente noi a universului printr-o a registrului liric cu ele-* mente și teme majore din actualitate la sine.Pornind străvechi, universuri subiective miraculoase, Nichita Stănescu își configurează, de fapt, o mitologie in- confundabilă, unică. O mitologie largă, reprezentativă, traducînd în multiple planuri aspirațiile omului contemporan. Și nu numai piratiile de natură seologică, eliberate orice pulbere ci și cele afectivă, tică. De rii, unde sul de aur al Comunei, I la Roșu vertical — vi- j brantă cîntare a Romă- niei socialiste — și la | Alfa, monografie lirică a B elanurilor și căutărilor “ înnobilatoare, poezia lui n Nichita Stănescu e, în H fond, o laudă adusă omu- g lui demiurg, omului faustic, omului legat de | glie și solicitat de altitu- H dini morale, omului li- “ ber năzuind desăvîrșirea, S omului comunist.

ciclul

în altceva / care numele primă- 
(A unsprezecea

măsuracălăto-

problematic, reîmprospătarese impune dede la mituri desferecînd

as- j, gno- B de | idealistă,de natură etică, fi socială și poli- H la Sensul iubi- Li se celebra vi- n

Aurel MARTIN
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11



SC1NTEIA - miercuri 5 iunie 1968 PAGINA 5
imBwaaEEEi BSEgBBaSE^i^aE

Socialismul este prima orînduire din is
torie care transformă afirmarea și promo
varea personalității dintr-o problemă 
individuală, dictată ae legile brutale 
concurenței, înir-una socială, rezultată din 
înseși țelurile sale fundamentale. în condi
țiile societății noastre, forarea straturilor in
terioare pentru a scoate la lumină zăcămin
tele ascunse de metal prețios ale însușirilor, 
capacităților, posibilităților, reprezintă un 
punct fericit de confluență a interesului fie
căruia cu interesul colectivității. Dar în vii
toarea trăirii intense și febrile a vieții coti
diene, cu vastele și complexele ei proble
me, nu toți au timpul — și cunoștințele ne
cesare — pentru a-și scruta energiile psihice 
latente și pentru a le dirija pe făgașul op
timei valorificări.

Cine este oare în măsură să ne sprijine 
în această operație dificilă de cunoaștere și 
autocunoaștere, de „punere în ordine" și 
utilizare eficientă a vastului instrumentar in
ferior ? Experiența lumii moderne arată că 
un aport de seamă poate aduce în această 
direcție psihologul.

La ora actuală — potrivit unor calcule 
estimative ale anuarului „International Di
rectory of psychologists", publicat sub aus
piciile UNESCO — în întreaga lume, în 
afară de Statele Unite, lucrează peste 
20 000 de psihologi. în S.U.A. Asociația Psi
hologilor numără în rîndurile ei 40 000 de 
membri. Acum doi ani, la Congresul mon-

Toblemâ strict
! ale

dial de psihologie de la Moscova, au luat 
parte nu mai puțin de 5 000 de delegați din 
44 de țări ale globului, iar lucrările con
gresului au fost publicate în 33 de tomuri 
groase. în întreaga lume apar mii de pu
blicații din diferite domenii ale psihologiei 
teoretice și aplicate ; numai Institutul de 
psihologie a! Academiei R.S. România rea
lizează anual schimburi cu 532 de publi
cații din felurita puncte ale mapamondului.

în șapte decenii de evoluție prestigioasă 
s-a extins enorm aria de investigație și ac
țiune a psihologiei — de la domeniile oare
cum tradiționale (psihologia medicală, cea 
școlară) pînă la cele mai noi : psihologia 
muncii și a organizării, psihologia relațiilor 
interindividuale în microgrupuri, psihologia 
comercială, militară, judiciară, sportivă, 
cultural-artistică etc. Interferențele tot mai 
frecvente cu diferite științe ale naturii sau 
sociale au făcut necesară apariția unor 
„științe de graniță" cum sînt psihonica (ce se 
ocupă de rolul psihicului în teoria informa
ției) sau farmacopsihologia (care studiază in
fluența diferitelor substanțe chimice asupra 
activității psihice). Cercetări îndrăznețe se fac 
în parapsihologic, cu domeniile ei care pînă 
nu de mult erau considerate oculte : hip
noza, sugestia, telepatia etc. Se folosesc 
cele mai moderne tehnici de investigație și 
experiment — de la introducerea proce
deelor de calcul și statistică matematică la

am- 
tradi-

re- 
Pu- 
pe 
di-

pensabilă
premisă indis

Cunoașterea de si

modelare — care demonstrează elocvent 
maturizarea acestui sector al cunoașterii u- 
mane, trecerea lui definitivă din stadiul in
cipient al empirismului în acela al adevă
ratei științe, investită nu numai cu capaci
tatea observării, dar și cu aceea a genera
lizărilor și a previziunii

Și în țara noastră cercetările psihologice 
au luat în ultimii ani o tot mai mare 
ploare, valorificîndu-se eficient atît
(iile rodnice ale unor școli naționale cît și 
cele mai noi cuceriri ale psihologiei mon
diale.

Ne putem însă declara mulțumiți cu 
rezultatele obținute pînă în prezent? 
tem oare considera satisfăcător locul 
care îl ocupă psihologul în angrenajul
feritelor activități sociale ? Se folosește oare 
în suficientă măsură aportul prețios al psi
hologiei în rezolvarea feluritelor probleme 
practice legate de dezvoltarea impetuoasă 
a economiei și culturii, de procesul urbani
zării, de ridicarea satului pe noi trepte de 
civilizație, de integrarea noilor generații în 
activitatea productivă ? Este ajutat oare 
omul societății socialiste, prin cuceririle 
științei psihologice, în optimizarea efortu- 
rilor, în manifestarea deplină a valențelor 
personalității sale ?

în legătură cu aceste probleme de o deo
sebită importanță redacția noastră a soli
citat opiniile unor specicliști.

6

constltuie urmarea unui surmenaj în care individul este depășit de obligațiile care îi revin sau sînt consecințe ale vreunui sentiment de frustrare, eșec irecuperabil etc. Oboseala nervoasă apare ca o afecțiune de adaptare la dinamica vieții și nu e de mirare că maximum de incidență al nevrozelor îl aflăm la vîrsta de 25—45 ani. în prevenirea oboselii rolul de prim ordin îl are echilibrul dintre muncă și odihnă, fie pasivă 'somnul, de exemplu), fie activă (exerciții fizice, vînă- toare, pescuit, filatelie etc).De la oboseală pînă la nevroză nu este decît un pas. Cauzele ambelor rezidă nu numai în suprasolicitare, ci adesea și în situații conflictuale la locul de muncă — situații conjuncturale, lipsite de orice bază obiectivă.Red. : înțelegem prin aceasta că rolul psihologului e uneori de egală însemnătate cu acela al medicului curator...M. I. Botez: în prțmul rînd, psihologul trebuie să facă psihoterapie — tratament prin mijloace psihice, persuasiune, sugestie, hipnoză, analiză. Și acest lucru e valabil — țin să precizez — nu numai pentru maladiile psihice, ci și pentru cele de cu totul alt ordin. Medicina se limi

tează, de obicei, la analiza organelor și a bolilor lor, uitîndu-1 pe omul bolnav cu grijile sale, cu moralul său. Medicul îngrijește deseori omul într-o manieră, am putea spune, „veterinară", gîndind că relațiile lui cu bolnavul pot fi scutite de cerințele elementare de respect și politețe. Rolul psihoterapeutului. care poate aduce o contribuție remarcabilă la umanizarea medicinei, este de a-i explica bolnavului cauzele bolii sale, tratamentul, rațiunea acestuia, de a-i da încredere, de a-1 pune pe suferind în condiții sufletești mai bune ; adică, în ultimă instanță, de a reechilibra funcțiile psihice, aspect esențial în orice tratament. Psihoterapia înseamnă a acționa, cît mai omenește asupra creierului prin contact, dialog, explicații, ceea ce are ca urmare acționarea eficientă asupra afectivității. — deosebit de importantă pentru echilibrul psiho- organic. Psihologii care lucrează în domeniul bolilor cardiace, bolilor interne, în reumatologie s-au relevat a fi deosebit de utili. Psihoterapia poate fi individuală sau colectivă — prin discuții, dirijarea ocupațiilor unui grup (psihoterapie ocupa- țională), prin muncă (ergoterapie).

ladiilor psihice au avut ca rezultat crearea de spitale și sanatorii și creșterea exagerată a numărului de paturi destinate nevrozelor, cu tratarea lor aproape în exclusivitate pe bază medicamentoasă ; menționăm că, în unele țări, marea majoritate a nevrozelor nu se internează, ele rezolvîn- du-se în cabinetele de psihoterapie cu o medicație adjuvantă corespunzătoare,

cu terapie ocupațională prin muncă etc.Rolul psihologului în profilaxia și tratarea acestor maladii — care, de altfel, au ca rezultat multe mii de ore scoatere din producție — reprezintă o piatră unghiulară a interesului societății pentru crearea tuturor condițiilor în vederea dezvoltării libere, echilibrate a personalității individului.
Ghid al personalită
ții în formare

PSIHOLOGIA
Red : O primă problemă, de ordin general, pe care o supunem discuției : care este și, mai ales, care poate fi contribuția psihologului la formarea conștiinței de sine a omului societății noastre, indiferent de profesie, de locul muncii, de pregătirea sa ? Cum îl poate ajuta în ordonarea vieții sufletești, în realizarea unor raporturi armonioase cu semenii săi, în valorificarea disponibilităților pentru activitatea creatoare ?Paul Popescu-Neveanu : Solicitat multilateral de creația materială și spirituală, antrenat cu toate puterile sale în procesul de cunoaștere și stăpînire a naturii, omul nu se poate ignora pe sine decît cu riscul irosirii unor avuții incalculabile. Și cum, într-o societate ca a noastră, potențialul spiritual nu mai interesează exclusiv pe individ, e firesc să ne preocupe în cel mai înalt grad utilizarea lui cît mai eficientă sau, folosind un termen curent, „rentabilizarea" lui maximă. Aceasta și determină locul important al psihologului în societatea modernă. Psihologia, care a realizat mai ales în ultima jumătate de veac progrese remarcabile, a făcut să devină vetust faimosul aforism al lui A- lexis Cărei : „Omul — ființă necunoscută". Desigur, asta nu înseamnă că nu mai sînt încă zone de penumbră și chiar de umbră în psihicul uman. Dar tendința este de a restrînge continuu aceste zone.Un cunoscut psiholog contemporan, G. Miller, constata că, dacă Ia o mașină oarecare nu este permis accesul unei persoane fără calificarea corespunzătoare, în ce privește fenomenele de maximă complex xitate de ordin psihic oricine se consideră chemat să intervină. Psihologul a- merican trece cu vederea însă faptul că intervenția incompetentă în tehnică este evitabilă, dar în ordinea umană intervențiile făcute cu mai multă sau mai puțină pricepere sînt inevitabile. Nu se poate suspenda nici o clipă dialogul cu noi înșine și cu ceilalți. Este o condiție permanentă a vieții. Psihologul trebuie să intervină însă în acest dialog cu autoritatea științei sale și să-l canalizeze pe făgașe care să asigure fiecăruia echilibrul psihic absolut necesar unei vieți și unei activități normale.Red : în ce constă componentele acestui echilibru ?Paul Popescu-Neveanu : Sînt o multitudine, dar m-aș opri în special la două, pe care le consider fundamentale. In primul rînd coerența interioară, racordarea tuturor elementelor universului nostru lăuntric la aceeași lungime de undă, judicioasa lor coordonare și proporționare, pe care o putem obține numai prin structurarea caracterului uman pe fundamente solide, stabile ; în al doilea rînd, armonia raporturilor cu lumea exterioară, adaptarea continuă la exigențele vieții contemporane sau, exprimîndu-ne în termeni filozofici, înțelegerea necesității care ne conferă adevărata libertate. Firește, între aceste componente există numeroase transfuzii și condiționări reciproce, uneori se pot ivi și contradicții : numai continua lor „punere de acord" poate asigura echilibrul psihio ca un dat incipient al afirmării plenare a personalității umane.Desigur, autocunoașterea presupune mult mai mult, deoarece în sfera ei intră toate valențele individuale. Dar nu e suficient numai atît: nu e deajuns să le cunoști, trebuie să le și stăpînești, să te preocupi de dezvoltarea lor creatoare. Psihologul are deci și o înaltă misiune educativă. Educația psihologică a maselor devine o cerință stringentă care presupune lntc-

grarea psihologiei în procesul de învățămînt mediu și superior, mobilizarea în mult mai largă măsură a tuturor mijloacelor de popularizare existente : presa, radioul, televiziunea, în așa fel îneît mai ales problemele practice ale psihologiei — așa-numita psihologie a vieții cotidiene — să devină obiect de preocupare pentru întreaga noastră opinie publică.Ion Biberi : Deși este binecunoscută însemnătatea atribuită cunoașterii de sine de către reprezentanții înțelepciunii antice, cu deosebire de către Thales din Milet și Socrate (cuvintele „Cunoaște-te pe tine însuți" — gnoti seauton — erau gravate, de altminteri, pe frontispiciul templului lui Apollo din Delfi), va trebui desigur să observăm că temeiurile acestei recomandări aveau în antichitate o semnificație mult mai restrînsă decît în prezent. Și dacă la începuturi cultivarea cunoașterii de sine, metodele introspecției erau ezoterice, reduse la un grup închis, psihologul de azi este chemat, îndeosebi în societatea noastră, să sprijine democratizarea lor, rapida lor expansiune în mase.Cunoașterea de sine presupune, pentru omul timpului nostru și, mai ales pentru personalitatea multilaterală pe care o formează socialismul, un sever e- xamen interior făcut cu un mare efort de obiectivitate. Rolul psihologului constă în a ajuta pe fiecare din noi să-și cunoască exact aptitudinile, talentele, valorile intelectuale, înclinațiile, posibilitățile, incapa- citățile.Intim corelată este con-
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tribuția psihologului la formarea unui regim de metode de lucru raționale, pe care fiecare om să le respecte în activitățile sale de fiecare zi. Firește, nu poate exista o metodă standard de muncă: cele mai bune rezultate se obțin numai prin adaptarea felului și ritmului de activitate la firea și dotările personale. Cunoașterea de sine va îngădui, astfel, o mărire a eficienței muncii fiecăruia pe temeiul investirii judicioase a propriilor energii. Același principiu de luare în posesie a universului lăuntric va îngădui individului o înălțare a valorii lui etice.

că“? Nu, efortul etic
de autodepășire

Red : Prin urmare, psihologia se află într-o contingență continuă, dialectică, cu etica, neputînd face abstracție de comandamentele ci fundamentale. Cunoscutul om de știință Julian Huxley a- mintește, într-un articol recent, de anumite procedee moderne care — prin stimularea electrică a unei anumite arii cerebrale — permit crearea unei stări dominate de satisfacție, ba chiar și a unor înclinații spre bunătate. Se cunoaște, de asemeni, că așa numitele substanțe psihedelice, administrate în doze mici, produc marii majorități a oamenilor stări de relaxare și de mulțumire. Cum se împacă aceste eforturi de creare a unei fericiri „electrice" sau „chimice" cu comandamentele eticii ?Ion Biberi : Nu poate fi vorba, după părerea mea, de crearea unor stări permanente, ci de efecte temporare în genul celor obținute — la scară redusă, firește — cu ajutorul medicamentelor tranchilizante. Adevărata fericire individuală nu poate fi do- bîndită decît printr-un efort continuu de stăpînire a lumii interioare, de autodepășire, de înfrîngere a impulsurilor negative, de ridicare pe planul superior al conștiinței utilității și răspunderii sociale.Examenul de sine, descoperind eventuale deficiențe în propria conduită, în raporturile de corectitudine cu ceilalți oameni, în gradul de participare la viața socială înconjurătoare, alcătuiește condiția primordială a unei ameliorări progresive a comportamentului general al in-

edividului. Numai cunoscîn- du-ți cu exactitate tendințele instinctive, antisociale, adesea nemărturisite, vei putea fi în stare să le înlături și să-ți păstrezi echilibrul sufletesc. Nu poți combate sau reprima ceea ce nu cunoști. Omul nu trebuie să trăiască igno- rîndu-se pe sine și tăcîn- du-și defectele. El va trebui să se cunoască și, pentru a folosi o frumoasă expresie a unui francez, „să-și dine propriile conștiinței".în acest sens consider util a mai sublinia ceva. Pînă nu de mult psihologia s-a limitat la introspecție, la individul izolat și viața lui singulară, viziune azi depășită. Psihologia actuală face efortul integrării investigațiilor sale într-un context antropologic și social, căutînd să studieze și să se adreseze omului în

psihiatru pună în or- treburi ale

totalitatea manifestărilor sale sociale. Căci cunoașterea de sine implică și cunoașterea celuilalt, dragoste, sociabilitate, simțul solidarității.Red : Rolul activ, am spune profilactic și educativ, al psihologului în viața societății noastre se dovedește de mare însemnătate, iar cîmpul său de acțiune se conturează practic ca nelimitat, cuprinzînd toate sferele traiului cotidian și activității omului. Cum face față psihologia noastră acestor sarcini sporite ?Paul Popescu-Neveanu : Condiția primă a lărgirii sferei de influență a psihologiei o constituie formarea de cadre cu o înaltă și perfect profilată calificare. Altfel ne pîndește invazia diletanților, furnizori de soluții pseudoștiințiflce. După opinia mea, în țara noastră ar fi necesari cî- teva mii de psihologi specialiști. Este de neînțeles cum în aceste condiții se mențin eifrele minime de școlarizare de la secția de psihologie a Universității din București. Apoi cerințele actuale sînt de așa natură îneît psihologul pregătit „în general" nu mai este eficient. Intervin diferențieri de profil în genul celor de mult acreditate în medicină și inginerie. între un psiholog industrial, unul medical și altul școlar sînt, trebuie să fie aceleași deosebiri de pregătire ca între un inginer electronist, unul chimist și altul mecanic.în acest scop este cu de- săvîrștre necesară trecerea la un învățămînt specializat pe subsecții și în foarte strînsă legătură cu activitatea practică de ordin industrial, medical sau școlar etc. S-ar valorifica astfel o resursă de progres din cele mai însemnate. Soluționarea științifică a problemelor psihologice pe care Ie întîlnim la fiecare pas, în fiece clipă, poate provoca salturi nu mai puțin însemnate decît cele pe care le determină știința și tehnica în felurite domenii cum sînt industria, agricultura și medicina etc.
Factorii dezechili-
brului sufletesc pot 
fi anihilați?

Red : Am reținut din discuțiile de pînă acum rolul și răspunderea pe care și le asumă psihologul în făurirea echilibrului psihic, condiție indispensabilă a
înfloririi personalității. Se poate însă limita menirea lui numai la acest aspect, să-i spunem formativ ? Poate el rămîne indiferent față de momentele de rup-

tură ale acestui echilibru ? Este oare dezarmat în'fața factorilor care generează maladiile psihicului ?M. I. Botez : în ultimii ani, se remarcă pe plan mondial rolul din ce în ce mai mare al psihologilor în prevenirea și tratarea bolilor creierului. Dezvoltarea psihologiei' clinice ca o specialitate de sine stătătoare, chiar cu apariția unor subîmpărțiri, se explică prin evoluția conceptului psihologiei ca știință și prin transformările survenite în cîmpul de investigații și în metodologia sa.Cercetările de psihofizio- logie, de biofizică, de biochimie, de neurociberneti- că au adus precizări uimitoare în lămurirea mecanismului intim intracerebral, al unor funcții ca a- tenția, memoria, percepția etc. S-a pășit la clarificarea mecanismelor funcționale și a structurilor care intervin în procesele de memorare și învățare. Se elucidează mecanismele intime prin care memoria se impregnează în creier. Cercetările savantului suedez Holger Hyden demonstrează tot mai convingător că se în de unele celule nervoase, mult, a început să se bească de „transfer de morie" pe cale biochimică, prin transfuzie de acid ribonucleic „întipărit" din- tr-un creier în altul Cu ajutorul creierelor electronice s-au modelat nu mai fenomene legate memorie, meniul exemplu, auditiv).Amintesc toate acesta realizări nu dintr-o înclinație bilanțieră. ci tocmai pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră : toate progresele realizate în cunoașterea mecanismelor cerebrale sînt de un mare sprijin neuropsihia- trulul și psihologului în prevenirea șl combaterea atît a bolilor organice, fiziologice ale creierului, cît și a tulburărilor psihice.Red. : Un buletin al O.M.S., dînd cifre aproximative, informează că în lume s-au depistat 2 milioane de persoane ce suferă de alienați! mintale, 1 milion de schizofrenici și alte cîteva milioane pre- zentînd psihonevroze, maladii ale stressului, anxietate, toxicomanie, etc.M. I. Botez : într-adevăr, tabloul e alarmant. Trebuie să recunoaștem că, în condițiile vieții moderne atît de trepidante, oboseala intelectuală și nevrozele sînt mult mai răspindite ca alte epoci, concentrare, cap difuze, scăderea

întipărirea „amintirilor" petrece prin modificări structura moleculelor acid ribonucleic din Mai vor- me-
nude do- (deci și unele de percepției aparatul vizual și

în în de cuGreutatea durerile oboseala randamentului

binetul psihotera
peutic

Un "deziderat

Popescu-Neveanu: Din păcate, pșihoterapeu- tica nu este suficient aplicată. Am făcut timp de cîțiva ani cercetări de psihologie într-o clinică gastro-enterologică.. Una din constatări e aceea că, de exemplu, la ulcere 40 la sută din cazuri relevă ca factori patogeni regimul alimentar defectuos, combinat cu perturbații psihice. Terapeutica însă era pur fiziologică ! Nu se practica psihoterapie și multi continuau să sufere în ciuda medicamentelor administrate și a dietei alimentare ; cred că psihoterapia este obligatorie în orice tratament, la orice boală.M. I. Botez : Aveți dreptate. Ar trebui mult lărgită aria de cuprindere a psihoterapeutului. în acest sens există ca deziderat organizarea unor „cabinete de sfaturi" pentru bolnavi recalcitranți care suferă de boli cronice, pentru bătrîni cu sentiment de dezadap- tare prin pensionare, pentru femei gravide, pentru copii cu tulburări de comportament. Mai mult — și fără glumă — chiar pentru iubita părăsită, pentru soți care constată că nu se mat iubesc etc. Nu trebuie ignorate, în această direcție, realizările psihanalizei, cu cuceririle ei realmente valabile. Căci psihanaliza, cîndva atît de criticată, are incontestabil și laturi pozitive. Fără a fi de acord cu explicarea tuturor nevrozelor pe baza refulării instinctelor, trebuie să recunoaștem însă că există unele nevroze care au această bază, iar psihanaliza practicată cu discer- nămînt și măiestrie profesională — fără absolutizări dăunătoare — își releva o anumită eficiență în scoaterea la lumină și înlăturarea factorilor de tulburare a echilibrului psihic.Red. : în ce constă eficiența unei cure psihanalitice ?M. I. Botez :vorba loase, esență privire tuală pe care o trăiește bolnavul. Psihanalistul il

Nu este de soluții miracu- infailibile, ci în de clarificări cu la situația conflic-

ajută pe bolnav să-și conștientizeze tulburările, să ajungă la o sinteză și discernere a cauzelor, ceea ce implicit contribuie la o mai ușoară combatere a lor.Preîntîmpinarea oboselii și a nevrozelor se poate face foarte din vreme, mult înainte de a fi nevoie să recurgem la asemenea metode. în acest sens trebuie, cred, lămurită pe plan național problema folosirii testelor în psihologia clinică. Ani de zile au fost repudiate testele (sau diversele „probe", cum le spun unii), fapt care a frî- nat dezvoltarea psihologiei clinice ca știință cît mai exactă. în multe țări, imediat după angajarea în anumite profesiuni, se practică un examen psihologic atent. Coroborarea datelor obținute cu examinările clinice periodice permite psihologului evaluarea cantitativă și calitativă a tulburărilor și combaterea lor. Se înțelege ce importantă deosebită au asemenea probe în constatarea dezechilibrului în stadiul precoce (chihr dacă e vorba de o simplă oboseală nervoasă) ; este calea cea mai sigură ca psihologul să poată preveni boala și să contribuie la sănătatea mintală a individului.Red.: înțelegem, deci, că se impune — ca o concluzie practică — pe Iîngă dezvo.l- tarea psihologiei clinice, șl lărgirea rețelei de psihoterapie sub toate formele ei.M. I. Botez : O concluzie practică de maximă urgență! Trebuie înțeles o dată pentru totdeauna că maladiile psihice, afectînd echilibrul interior, se reflectă și în comportamentul exterior, duc la demoralizarea omului, la pierderea interesului pentru muncă, pentru viața de familie. Un bolnav psihio e, în fond, un infirm a cărui întreținere atîrnă ca o povară grea asupra famillgj și societății. Numai că infirmitățile acestea pot fi prevenite din vreme. Deficiențele organizatorice existente pînă acum la noi ia domeniul profilaxiei ma-

Red.: în cadrul fenomenului „exploziv" al dezvoltării științei psihologice un loc de seamă îl deține psihologia tinerei generații și psiho-pedagogia...Ursula Șchiopu : Fiecare din aceste domenii are tendința de a se diviza. Au apărut, totodată, conjugări ale psihologiei educaționale cu psihologia socială, cu științele juridice (psihopatologia delicventei minore), cu sistemul științelor medicale etc. Activitatea psihologului presupune, deci, o colaborare strînsă cu toți factorii ce sînt implicați în formarea conștiinței celor mai tineri cetățeni ai țării.Red : Mai mult ca ori- cînd azi — cînd vechiul tip de autoritate exercitat de către școală și familie este înlocuit cu un altul, mai elastic, mai adecvat schimbărilor substanțiale din profilul tinerei generații — rolul psihologului în activitatea instructiv-educa- tivă este esențial. De altfel, întregul proces pedagogic pare astăzi de neconceput fără contribuția psihologiei.Ursula Șchiopu : Și totuși, în decursul timpului, legătura dintre aceste două discipline nu a existat întotdeauna, măcar și pentru simplul motiv că psihologia copilului este o știință relativ tînără. Sondînd posibilitățile intelectuale ale copiilor de toate vîrstele, psihologia a contribuit la organizarea științifică a muncii de educație și a furnizat materiale prețioase pentru extinderea învăță- mîntului atît în jos, spre vîrstele preșcolare, cît și în sus, spre învățămîntul de cultură generală.Red : Momentul de interferență organizatorică a psihologiei cu instituțiile de învățămînt primar și mediu a reprezentat actul de naștere al unei noi profesii — aceea de psiholog școlar. Cînd anume a fost semnat el ?Ursula Șchiopu : Cel mai pregnant moment de afirmare și de organizare a muncii psihologului școlar a avut loc fn Franța.- în 1946. Rezultatele unor largi studii efectuate de psihologi (și nu de pedagogi) asupra a 90 454 copii între 6 și 11 ani au fost publicate în 1950 de către Institutul Național de studii demografice, îngăduind la vremea respectivă întreprinderea unor reforme ale sistemului de învățămînt.Red : Rezultatele au fost probabil suficient de revelatoare pentru a stimula noua specialitate ?Ursula Șchiopu : într-a- tît de revelatoare îneît psihologul a pătruns în școală în toate țările. Psihologia a deschis școlii posibilitatea de a trece de la o educație empirică la una pe temeiuri raționale, științifice. Originalitatea contribuției psihologului în munca pedagogică a con- stituit-o experimentul, cu forța lui de argumentare și de pătrundere în intimitatea actului de învățare și în acela, mai complex, de dezvoltare a personalității umane la diferite niveluri ale vîrstelor. O astfel de acțiune a dus la completarea și ajustarea tabloului privind geneza modelelor de cunoaștere umane, a componentelor motivațio- nale implicate în conduita diferitelor vîrste și, mai ales, în conduita de învățare școlară.Red. : Se pare că, mai mult ca în orice alt domeniu, psihologul școlar trebuie să urmărească dinamica însușirilor în plină formare...Ursula Șchiopu: Da, și în această ordine de idei psihologul are a se preocupa mal ales de viitorul inteligenței și aptitudinilor fiecărui tînăr aflat în a- tenția lui. Munca sa capătă în aceste condiții aspectul de orientare școlară. O dată cu introducerea în- vățămîntului obligatoriu de zece ani, se creează premisele ca și orientarea profesională a tînărului să se facă în școală. Este mai economic să se favorizeze cît mai de timpuriu, prin mijloace pedagogice, dezvoltarea aptitudinilor.„In folosirea mijloacelor audiovizuale, nu inginerul e cel care contează, ci psihologul. Revoluția tehnică a educației nu reprezintă nimic față de înnoirea psi-

hopedagogică pe care trebuie să o antreneze utilizarea rațională, pe scară mare, a tehnicilor noi". Cuvintele aparțin unui bun cunoscător al problemelor învățămîntului și educației, lui Rene Maheu, director general al UNESCO. Dar rolul psihologului școlar nu se rezumă doar la problemele învățării. Cîmpul său de activitate cuprinde și evaluarea caracteristicilor de sociabilitate, a indicelui individual de integrare socială, a gradului de coeziune a colectivității în ansamblu. Psihologul oferă astfel școlii indicatori pre- țioși de comportament atît în ce privește grupul, cît și fiecare elev în parte.Red. : Din cîmpul atenției sale nu pot scăpa, desigur, „cazurile dificile"..Ursula Șchiopu: Fără îndoială ! E vorba de cazurile de inadaptare școlară, conduitele aberante, cazurile de delicventă minoră, cele de tulburări de vorbire, de scriere, de memorie, de percepție etc. Responsabilitatea psihologului în aceste cazuri este deosebită și vizează mal ales sondarea viriualităților de recuperare printr-o orientare și o educație specifice.Dar mai există și altfel de „cazuri", nu neapărat finind de domeniul patologiei. E vorba de anumite rămîneri în urmă în ce privește însușirea cunoștințelor pe care le observăm la copii în mod vădit dotați cu inteligență șl putere de recepționare. Se știe că un tînăr este totdeauna mai mult decît suma capacităților sale educate. Omul posedă întotdeauna o rezervă de „materie primă psihologică" neantrenată, potențialități uriașe în acest sens. Problema constă în aceste cazuri de a găsi mijloace de stimulare a voinței, de promovare și valorificare a calităților incipiente, de formare și consolidare a unei atitudini conștiente, responsabile față de actul muncii. Totodată, să nu uităm și celelalte „cazuri de excepție" 1 copii cu înclinații deosebite, cu o înzestrare ieșită din comun, cărora trebuie să li se creeze condiții speciale pentru dezvoltarea nestingherită a talentelor. E nevoie să găsim printre cel buni pe cei mai buni pentru a-i feri de mediocritatea numitorului comun și a-i împinge cît mai departe.Red. : Așa cum reiese dintr-o cercetare sumară a situației pe țară, numărul psihologilor școlari este cu totul nesatisfăcător. Nu ar fi oare necesar să se înceapă prin a se da profesorilor o instrucție psihologică mai accentuată ?Ursula Șchiopu : întrebarea reflectă o părere destul de răspîndită. Pornind de la ea, uneori profesiunea de psiholog se improvizează. Se consideră adeseori că profesorul este un înlocuitor al psihologului școlar. Aceasta este o eroare similară cu aceea ce se face uneori cînd se consideră că munca economistului poate cădea în atribuțiile inginerului sau Invers. Evident, pedagogul, profesorul poate fi un secundant prețios ai muncii psihologului, și în acest sens se poate proceda la o mai bună aclimatizare cu legile specifice ale psihicului în formare.Red.: Ce tradiții avem șl ce se preconizează în direcția psihologiei școlare îUrsula Șchiopu: La noi în țară a existat între primul și al doilea război mondial o rețea de centre de orientare școlară și profesională. Dar acestea nu puteau rezolva problemele fundamentale ale tineretului, rămînînd un simplu paleativ. Trăim astăzi un moment de răscruce în viața școlii românești: pe baza hotărîrii recentei plenare a C.C. al P.C.R, și a prevederilor cuprinse în legea învățămîntului, de curînd votată de Marea Adunare Națională, se vor înfăptui prefaceri de maximă importanță pe linia modernizării profunde a învățămîntului de toate gradele. înființarea unui Centru de cercetări pentru problemele tineretului va contribui, de asemenea, la stimularea unor investigații aprofundate de psihologie și sociologie a procesului de integrare a tinerel generații în viața socială.
Nu există tărîm de activitate unde să nu-l întîlneștl 

astăzi pe acest explorator al profunzimilor și descoperi
tor al unor nebănuite tezaure spirituale care este psiho
logul. El e alături de conducătorul de întreprindere și da 
cosmonaut, Iîngă căpătîiul bolnavului aflat în luptă a- 
cerbă cu spectrul morții și Iîngă sportivul care se pre
gătește să bată recordul lumii. Și nu numai ca obser
vator al realităților omenești, cît, mai ales, ca un spe
cialist stăpîn pe o știință aparte — cu străvechi tradiții 
dar aflată în continuă efervescență înnoitoare — ca un 
tehnician a cărui aparatură modernă, ale cărui metode 
complexe permit deschiderea unor fascinante căi de pro
gres individului și colectivității. Căci cea mai importantă 
concluzie a acestei „mese rotunde" constă în rolul de 
intervenție activă în viață ce-i revine psihologului în zi
lele noastre: parafrazîndu-1 pe Marx, putem spune că 
psihologul contemporan nu se mai mulțumește să con
temple lumea interioară, ci își asumă înalta răspundere 
de a o transforma.

Natalia STANCU 
Victor BÎRLADEANU
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f' în interiorul Pămîntului materia există în forme foarte dense, altele decît cele de la suprafață. Realizarea în laborator a unor presiuni înalte ne permite reproducerea toare ' și studierea unii factori, cum tura, aceste spre o proprietăților intime oriei. Dar, paralel cu acest aspect teoretic, nu trebuie neglijat și cel practic. încă acum cîteva decenii s-a obținut la presiune ridicată sinteza amoniacului, care reprezintă astăzi un procedeu industrial de largă aplicare. Mai recentă este sinteza artificială a diamantului. Aceste realizări, per- mițînd să se atingă presiuni statice de 500 kilobari *), au fost însoțite de eforturi în domeniul tehnicii care trebuie considerate un adevărat tur de forță.Am amintit sinteza diamantului, o realizare de mare importanță industrială. Dar, după reproducerea artificială a unui mineral existent, știința a reușit să creeze și un cristal cu desăvîrșire nou, necunoscut în natură : borazonul (ni- trura de bor). Această formă cristalină care, în mod normal, nu este stabilă la presiunea atmosferică, prezintă, de astă dată, o duritate superioară celei a diamantului-.Pe alte căi, și anume prin sinteză hidrotermică, la presiuni care nu depășesc 3 000 de bari și la temperaturi de ordinul a 300—500° C, s-a reușit și sinteza altor cristale naturale, cum sînt cuarțul, unele varietăți de alumină, ca rubinul. Aceste cristale, cu dimensiuni superioare celor naturale, își găsesc aplicații în telecomunicații și lasere.Condițiile în care se realizează în laborator sinteza cristalelor' naturale îi interesează în cel mai înalt grad pe geofizicieni și pe geochimiști, căci le poate sugera felul în care s-au format mineralele în adîncurile Pămîntului.După cum vedem, în domeniul presiunilor înalte teoria, practica și tehnologia progresează în cea mai strînsă legătură.Presiunile înalte își găsesc aplicație și în metalurgie, obținîndu-se importante schimbări în structura metalelor, ca alinierea în paralel a cristalelor, care le conferă o coeziune sporită și proprietăți mecanice superioare. Un alt domeniu de aplicare este crearea de aliaje noi: starea metalelor, obținută la presiune înaltă, continuă să-și mențină proprietățile și la presiunea normală — ca un aliaj cu însușiri pe care nu le avea înainte. în sfîrșit, în metalurgia pulberilor sînt în curs de perfecționare procedee de sinterizare a pulberilor de metale refractare, sub presiune gaze.In domeniul chimiei există de semenea realizări interesante presiuni înalte. Pe lingă sinteza amoniacului, pe care am amintit-o, se obțin pe această cale polietilenă și numeroși alți polimeri, se realizează introducerea oxidului de carbon și a altor molecule, cum sînt cele ale fluorului, în compuși

asemănă-Variind tempera- conduc mai bună înțelegere a ale mate-
unor forme lor. este studii ne

dea- la

*) Un bar echivalează aproximativ cu o atmosferă, un kilobar cu o mie, iar un megabar cu un milion de atmosfere.
Sistem „sonor" 

la om?
Doar delfinii și liliecii tint în 

stare — prin originalul sistem 
de „radio-locație", sau mai de 
grabă de „sonor" biologic, cu 
care i-a înzestrat natura — să 
ocolească în întuneric, recepțio- 
nînd ecoul tinetelor lor ultraso- 
nice, obstacolele întîlnite în 
cale. Cercetări recente au de
monstrat că si la om există. în 
germene, un asemenea sistem 
„sonor". Patru orbi, în vîrstă 
de 20—30 de ani, au fost pla
sați într-o încăpere izolată, iar 
în fata lor un disc cu diame
trul de 20 cm. La momentul do
rit de experimentator, discul a 
fost înlocuit cu un altul, mai 
mare, fără a se produce nici un 
zgomot perceptibil. Totuși, cei 
patru orbi au observat imediat 
schimbarea intervenită. Cercetă
torii consideră că organul de 
simt care a intervenit, înlocuind 
ochiul a fost urechea umană si 
că ea a sesizat infimele schim
bări de ecou produse de înlo
cuirea discului respectiv.

Experiențele, continuate apoi 
cu voluntari care vedeau nor
mal, dar legați la ochi, au dat 
rezultate identice, demonstrînd 
că fenomenul are un caracter 
general.

Este pentru prima dată tind 
a fost pusă în evidentă exis
tenta și la om a unui sistem de 
locație, cu ajutorul undelor so
nore reflectate. S-ar putea ca 
prin ameliorarea performantelor 
sale, prin antrenament asiduu, 
să se poată veni în ajutorul or
bilor. înlesnindu-li-se orientarea 
cel puțin pe o rază de 1—2 m.

din ce în ce mai feluriți. Studiile asupra compresibilității, a echilibrului între stările gazoasă și lichidă sînt de mare interes pentru chimiști prin perspectivele pe care le deschid.In sfîrșit, s-au înregistrat progrese și în domeniul presiunilor înalte dinamice, atingîndu-se, pentru intervale scurte de timp, presiuni de 4 megabari. La o presiune de 1 megabar, unele substanțe condensate sînt comprimate pînă la jumătatea volumului lor inițial. în aceste condiții, distanța dintre atomii acestor substanțe se reduce cu 30 la sută, iar cercetătorul are posibilitatea să studieze natura forțelor de respingere dintre atomi. Chiar și timpul foarte scurt (de ordinul unei milionimi de secundă), cit este aplicată presiunea, provoacă deformații plastice care determină transformări remanente ale unor materiale, ceea ce nu este lipsit de importanță tehnologică.Domeniul presiunilor înalte, a- flat în rapidă evoluție, interesează pe cercetătorii din ramuri variate — chimie, fizică, geologie, metalurgie, materiale ceramice — și nu numai ca mijloc de cercetare, ci și, în aceeași măsură, pentru crearea de noi procese tehnologice, lucru confirmat, de altfel, de numărul din ce în ce mai mare de conferințe internaționale dedicate acestor probleme.

Preocupările științifice 
legate de marele „asalt al 
cerului" inaugurat în e- 
poca noastră se reflectă 
în prezent nu numai în 
mai buna cunoaștere a 
unor zone ale existenței 
inabordabile pînă nu de 
mult, dar și în unele con
cluzii și rezultate privind 
activitatea de cercetare și 
de producție de pe Pă- 
mînt. Printre ramurile 
științifice puternic stimu
late de zborurile cosmice 
și cercetările multiple 
presupuse de acestea cu
noaște o susținută dez
voltare, atît pe linia im
portanței cît și a numă
rului de aplicații inițiate, și fizica presiunilor joase, 
cu capitolul ei înnoitor, al tehnicii vidului.

Constatarea că, spre 
deosebire de condițiile o- 
bișnuite de pe Pămînt, 
unde într-un centimetru 
cub de aer numărul mo
leculelor atinge cifre im
presionante (adăugați ci
frei 27 nu mai puțin de 
18 zerouri și veți avea 
această cifră), în Cosmos, 
în același volum, există 
doar cîteva sute sau zeci 
de molecule, a impus a- 
tenției aspectul rarefierii 
particulelor sub influența 
factorului presiune extrem de scăzută. Rezulta
tul cel mai de seamă al 
progreselor realizate în 
știința și tehnica vidului 
în ultimele decenii con
sistă de fapt în aceea că 
pe cale industrială, dar 
mai ales în laborator, se 
pot crea astăzi în spații 
vidate presiuni la fel de 
infime ca și cele din spa
țiul cosmic.

Astfel, dacă prin anul 
1930 devenise posibil să 
se reducă presiunile, în 
mod obișnuit, pînă la o 
sutime dintr-o miliardime 
de atmosferă, înaintarea 
mai departe spre realiza-

rea unor presiuni și mai 
reduse era însă oprită de 
lipsa unor instrumente de 
măsură apte să relateze 
cu suficientă precizie asu
pra nivelului de vidare 
atins. In așa-numitele 
manometre de ionizare — 
utilizate pentru măsura
rea vidului — electronii, 
lovindu-se de diferitele

me, într-un centimetru 
cub de aer persistând doar 
300 de molecule. Atinge
rea unor astfel de rezul
tate record a comportat 
nu numai eforturi de cer
cetare deosebite, dar 
chiar existența unor prin
cipii de construcție și 
funcționare a acestor in
stalații noi, bazate nu atit

dr. ing. P. A. REDHEAD
Consiliul Național al Cercetării — Canada

obstacole, dădeau naștere 
la raze roentgen, făcînd 
imposibilă urmărirea în 
continuare a reducerii 
presiunilor. In 1950 și a- 
cest prag a fost învins, 
depășit, prin crearea unui 
nou tip de manometru 
capabil să măsoare starea 
de vid pînă la o zecime de miime dintr-o miliar- dime de atmosferă, adică 
pînă la starea de vid ul- traînalt. Mai departe, ma- 
nometrele și spectrome- 
trele actuale permit mă
surarea unor presiuni a- 
jungînd pînă la o miliar- dime dintr-o miliardime de atmosferă! Concomi
tent, instalațiile pentru 
realizarea acestor „condi
ții cosmice", pompele de vid, îngăduie astăzi reali
zarea unor presiuni infi-

pe evacuarea moleculelor 
de aer sau gaz rămase în 
spațiul vidat, ci mai ales 
pe fixarea acestora de su
prafețe solide speciale. In pompele ionice, de pildă, 
moleculele sînt ionizate și 
împinse de un cîmp elec
tric spre suprafața solidă 
de care se prind, în timp 
ce în pompele criogene, 
procesul se desfășoară a- 
nalog, numai că suprafața 
respectivă este puternic 
răcită, pînă la tempera
turi apropiate de zero ab
solut.

S-a deschis în acest fel 
posibilitatea unor cerce
tări și experiențe dintre 
cele mai interesante în 
marile acceleratoare de 
particule actuale, unde în 
condițiile de vid înalt și 
ultraînalt, particulele pot

fi accelerate pînă la viteze 
și energii foarte mari, 
fără a întîlni practic, de-a 
lungul a multor mii și 

zeci de mii de' kilometri, 
nici o moleculă.' Dar nu 
numai în tehnica nucleară 
progresele științei și teh
nicii vidului, a presiunilor 
joase, au deschis cercetării 
perspective nelimitate, ci 
și în multe alte domenii. 
Pe această cale pot fi stu
diate cu mai multă preci
zie interacțiunea particu
lelor încărcate în corpu
rile solide, ca și alte sec
toare ale științei și tehnicii 
abordate cu totul recent, 
ca fizica și chimia supra
fețelor, a păturilor subțiri, 
a plasmei.

Tehnica vidului își gă
sește însă utilizări din ce 
în ce mai numeroase și 
mai importante în multe 
procese industriale. In 
metalurgie, de pildă, de
gajarea, prelucrările ter
mice ca sudarea, topirea 
și turnarea unor piese în 
vid permit obținerea 
unor produse de o calitate 
excepțională. In 
obțin de pildă 
foarte rezistente 
duritate extremă 
de titan, zirconiu, molib
den. Pe această cale pot 
fi realizate și metale și 
aliaje extrem de rezis
tente la coroziune, radia
ții, temperaturi și presiuni 
foarte înalte. Aplicații ale 
tehnicii vidului există și 
în industria alimentară, 
farmaceutică etc.

Trebuie spus însă că 
aceste sectoare și preocu
pări extrem de promiță
toare se găsesc abia la 
începuturile lor și că în 
perspectivă ele pot des
chide orizonturi de cea 
mai mare însemnătate și 
în alte numeroase ramuri 
ale științei și tehnicii.

vid se 
aliajele 

și de o 
pe bază

O nouă descoperire
cosmică

«0-SURSELE
PULSANTE

prof. dr. docent Călin POPOVICI

cerce- desco- emi- foarte 20 mi- cîteva

La începutul acestui an, astronomia s-a îmbogățit cu cîteva descoperiri excepționale, de natură să revoluționeze unele dintre cele mai importante ramuri ale ei. Aceste descoperiri se refereau, toate, la radio- 
astronomie, care se dovedește a fi 
una din căile cele mai eficiente de 
cercetare fizică a Universului. Cu a- jutorul marelui radio-interferometru de la Cambridge (Anglia), profesorul Anthony Hewish, continuînd țările asupra quasarurilor, a perit un corp ceresc care te semnale radio pulsante scurte, durînd fiecare aproape lisecunde, pe frecvente demegaciclisecunde și o periodicitate de 1,337279 secunde. Este necesar să se precizeze perioada cu atîtea zecimale, deoarece intervalul dintre două pulsații succesive nu variază cu mai mult decît... o parte în 
10 milioane de milioane din perioadă, noile astre asemănîndu-se cu niște orologii perfecte, capabile să întreacă în competiție cele mai bune orologii cu cuarț existente.Această performantă este atît de remarcabilă, îneît s-a propus chiar 
utilizarea radio-surselor pulsante 
pentru un nou serviciu de timp mon
dial. avînd unele avantaje asupra a- celuia folosind mijloacele de laborator. între timp, descoperirea de la

• în Uniunea Sovietică s-au elaborat fire de mare rezistență dintr-un aliaj de reniu, cu un diametru de o sutime de mm. Datorită proprietăților lor, ele depășesc toate standardele. Aceste fire se utilizează pentru aparatele de comandă ale navelor și avioanelor.In tehnica modernă, renlul este deocamdată singurul metal care în combinație cu alte metale produce aliaje incomparabile în ce privește rezistența și maleabilitatea lor. Scoarța pămîntului conține cantități foarte reduse de reniu. întreaga producție mondială anuală do reniu este de numai cîteva tone, în timp ce domeniul de folosință al acestui metal crește rapid.• Un nou aparat, care permite citirea electronică a hărților, tabelelor, diagramelor și fotografiilor a fost de curînd realizat în S.U.A. Aparatul înlocuiește procedeele obișnuite, lu- crînd mai precis și de 30 de ori mai repede de- cit un specialist calificat. Pe baza materialului cartografic analizat, el poate stabili dimensiunile, poziția și forma construcțiilor de poduri, cursurilor de apă, talazurilor și drumurilor, puțind chiar determina în general distanțe, denivelări de teren și alte date asemănătoare.O Dinții unor copii de 7 pînă Ia 9 ani, care au trebuit să fie scoși, au putut fi păstrați pînă la șase săptămîni, iar apoi transplantați la alți oameni. Dinții au fost extrași cu prilejul unor corecturi ale danturii și păstrați într-un mediu conservant. Din 45 de dinți transplantați, 44 s-au implantat pe deplin, îudeplinindu-și perfect funcțiunile.La exterior, transplantarea niol nu se observă. La unii din dinții transplantați au intrat din nou în acțiune și nervii dinților respectivi. Radiografiile au arătat că noii dinți s-au încadrat în structura osoasă.• Recent s-a elaborat o tehnică nouă pentru combaterea poluării aerului cauzată de evaporarea benzinei din rezervorul șl carburatorul unui autovehicul. în acest scop se recurge la un

Cresc, fără încetare, dimensiunile 
mașinilor cu care omul încearcă să 
pătrundă tainele materiei. Accele
ratorul linear, construit recent la 
Stanford (California) — un impor
tant instrument de cercetare în fi
zica nucleară — se întinde pe o 

lungime de 3 km.
o O firmă americană a realizat o cască specială pentru aviatori în care sint montați elec-

la captarea biocurenților creie- din cască vin în contact cn iar atunci cînd aviatorul îi însemnate cu o durată de

cît un stat de om, oferă o 
a marilor energii cu care

înalte,

Uriașele radioantene care mijlocesc legătura cu sateliții de telecomunicații 
sînt atît de sensibile, îneît trebuie plasate sub mari cupole de masă plastică

dispozitiv de captare a vaporilor de hidrocarburi ai combustibilului, care de obicei se pierd în atmosferă. Apoi, dispozitivul alimentează cu a- cești vapori motorul pentru a fi arși în condiții reglate, fără să influențeze asupra funcționării acestuia sau să mărească emanațiile de hidrocarburi sau oxid de carbon.• Printre diferitele grefe de țesuturi, practicate după iradieri, spitalul australian din Brisbane semnalează o intervenție chirurgicală in care un nerv al brațului;- secționat în cursul unui accident, a fost restabilit în funcțiile sale, datorită unui grefon de 15 cm, supus în prealabil timp de patru ore unei iradieri cu cobalt 60.Deplina reușită a acestei intervenții nu va putea fi totuși confirmată decît după citeva luni.• La Institutul de cibernetică din Kiev (U.R.S.S.) a fost elaborată o metodă perfecționată de producere a mișcărilor musculare cu excitații electrice. Prin stimularea separată și diferențiată a diferitelor grupuri de mușchi devin posibile controlul și coordonarea cu mare sensivitate a mișcărilor unui infirm. Principala dificultate în controlul muscular artificial constă pînă acum în producerea unor semnale exacte care să acționeze în sensul dorit diferitele grupuri do mușchi. La baza noii metode se află ideea extrem de simplă de a folosi impulsurile inițiate de o persoană sănătoasă. Acestea sînt amplificate și codate în mod corespunzător, după care urmează stocarea lor pe bandă magnetică. Ulterior, aceste impulsuri pot fi utilizate după dorință pentru a produce mișcările organelor omenești accidentate sau bolnave, în care legăturile nervilor cu creierul au fost întrerupte sau deteriorate. Pînă în prezent au fost tratate prin această metodă peste 250 de cazuri și în toate acestea s-au constatat ameliorări permanente și restabilirea mișcărilor.

Izolatoarele 
imagine sugestivă 
se lucrează în laboratoarele de cercetări elec

trotehnice
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trozi ce servesc rului. Electrozii mușchii omului, cordează, el creează 125 milisecunde folosite pentru comandarea rapidă a organelor aparaturii, urmată apoi de comanda manuală.Pentru aprecierea sistemului s-a recurs la un indicator de control la care s-au racordat electrozi montați în cască. La una din experiențe, întîrzierea operatorului care lucra fără cască s-a cifrat la 234,4 sec., în timp ce la operatorul cu cască nu s-a înregistrat nici o întîrziere care să depășească 150 microsecunde.

Studiul materiei vil oieră o cantitate enormă de informații. Aceasta nu trebuie să ne mire, căci organismul omului este alcătuit din sute de miliarde de celule. In fiecare secundă se nasc în el circa 5 milioane de globule roșii — eritrocite- le. Celula este și ea foarte complexă. Astfel, în fiecare celulă a sistemului nervos central și a scoarței cerebrale există zeci de mii de „centrale energetice’ — mitocondriile. Fiecare dintre acestea este subdivizată de o mulțime de membrane, la suprafața cărora acționează substanțe speciale, menții. Este greu de ginat un sistem mal plex de organizare.Microscopul face mult parte din arsenalul laboratorului biologic. Cercetînd preparatele cu ochiul, cercetătorul nu vede decît o parte infimă a structurilor existente. Observația microscopică directă este deci strict selectivă. Ea nu ne permite, de pildă, să determinăm nici măcar numărul de celule din diferitele structuri ale creierului, fără a mai vorbi de sta-

fer- ima- com-de

Acad. G. M. FRANK-Moscova

omenescexistente micro-
bilirea schemei legăturilor dintre acestea. Ce-i drept, ochiul este în stare să distingă deosebirile fine între diferiteleobiecte, să stabilească mărimea, forma, nuanțele coloristice și gradul lor de luminozitate. Informația obținută astfel nu se păstrează însă multă vreme în memorie. Apoi, nici măcar cercetătorul experimentat nu poate aprecia calitativ particularitățile imaginii pe care o vede. In preparatul observat sînt milioane de amănunte pe care omul, înarmat doar cu condei și hîrtie, nici nu le poate înregistra.Soluția care se impune este construirea unor mașini care să privească în locul omului prin ocularul microscopului determi- nînd caracteristicile calitative ale micro-obiecte- lor observate. Este deci vorba de mașinlzarea 
biologiei. Nu va mai trece multă vreme pînă cînd observatorii automați ai

la al a

structurilor vii vor determina în biologie o cotitură similară celei produse acum trei sute de ani de microscopul optic și acum 15 ani de microscopul electronic. O primă stație de analiză automată a microobiectelor a și intrat în funcțiune Institutul de biofizică Academiei de științe U.R.S.S.Principiul „laborantului automat’ este identic cu cel care stă la baza transformării imaginii în televiziune. Cîmpul vizual al microscopului este divizat, cu ajutorul unei diafragme mobile, într-un mare număr de linii pe care un multiplicator foto- electronic le transformă într-un semnal electric. Informația astfel obținută se transmite părții logice a automatului, unde desfășoară semnalelor.liniilor poate reda suprafața celulei sau a nucleului acesteia. Mașina calculează numărul o- biestelor și relatează, sub

se prelucrarea Totalizarea

forma unei curbe, distribuirea lor, corespunzător dimensiunilor și formelor. Automatul poate să ilumineze preparatul cu raze monocromatice ale luminii vizibile sau ultraviolete și să determine caracterul absorbției lor. Paralel cu analiza lumi- niscenței preparatului, el oieră și date multiple cu privire la compoziția chimică a țesutului viu aflat în studiu.In prezent se procedează la obținerea pe cale automată a curbei care informează asupra repartiției globulelor roșii corespunzător dimensiunilor lor. Valorile obținute, inaccesibile cercetărilor microscopice obișnuite, oferă nu numai tabloul numeric al globulelor roșii, ci indică și abaterile de la normă în procesul de formare a sînge- lui. Oamenii de știință vor avea astfel, în curînd, posibilitatea de a analiza și pe această cale structura și amplasarea reciprocă a celulelor creierului. Se abordează treptat probleme care înainte, din cauza imenselor dificultăți, nu puteau fi nici măcar formulate.

Cambridge a fost confirmată la Jodrell Bank (Anglia), Parkes (Australia), Arecibo (Porto Rlco) — unde există cel mai mare radio-telescop din lume, de 1000 m diametru etc., fiind identificate si alte cîteva radio- surse pulsante, unele cu o perioadă de Ut secundă.Au fost stabilite noi detalii privind radio emisia acestor surse. Mai întîi, deși periodicitatea semnalelor este, practic vorbind, riguros con
stantă, intensitatea emisiei diferitelor radio-pulsații este extrem de va
riabilă și nu se poate găsi nici o lege a variației lor. Cu marele radio-telescop de la Porto-Rico s-a putut descompune, la o radio sursă, fiecare pulsație, într-un grup de trei subpulsații de intensități diferite, dar la intervale de timp egale.Pînă de curînd quasarurile erau considerate radio-sursele cerești cu cea mai mare intensitate de emisiune radio pe unitatea de suprafață, dar prima radio-sursă pulsantă descoperită are o radiație mai intensă de 
aproximativ 100 000 ori. Asemănarea superficială cu quasarurile trebuie deci respinsă. De altfel, după cei mai multi astrofizicieni, quasarurile sînt corpuri cerești extragalactice, pe cînd noile radio-surse pulsante — pulsarele — fac parte din galaxia noastră. Se apreciază distanta stelelor pulsante descoperite la numai 300 ani lumină, deci ele sînt relativ aproape de noi, în același braț al galaxiei, pe cînd quasarurile sînt răspîndite în spațiu la distante pînă la cîteva miliarde ani-lumină.Una din noile radio-surse pulsanta 
a fost identificată de prof. Martin Ryle (Cambridge. Anglia) ca o foarte slabă stea albastră. După caracterul radiației radio, se poate deduce că 
stelele radio pulsante sînt foarte 
mici, de ordinul Pămîntului, sau si 
mai mici. Rezultă de aici că puterea 
radio a acestor obiecte cerești este 
extrem de mare, de circa 300 000 wați 
pe metru‘pătrat, cîmpul electric co
respunzător fiind de 10 000 volți pe 
metru. Radio stelele pulsante trebuie așadar să fie foarte energetice. Pentru a explica radiația observată, se presupune o densitate extrem de mare a materiei. Astronomii cunosc „piticele albe", stele în care densita
tea poate ajunge la mai multe zeci 
de milioane de grame pe centimetru 
cub. ceea ce înseamnă că un degetar 
de astfel de materie ar putea cîntări 
o sută de tone !în ultimul timp, s-au descoperit stele emitînd în domeniul razelor si care, după unii astronomi, ar stele neutronice, a căror densitateputea s-o întreacă de zeci de mili
oane de ori pe aceea a „piticelor albe" ! în prăbușirea gravitațională (colaps gravitational) a nucleelor unor supranove (stele care explodează) s-ar putea ajunge la presiuni atît 
de formidabile. îneît electronii s-ar 
contopi cu nucleele atomice, dinei naștere unor stele neutronice, care, în condițiile intensității considerabile a forței de atracție în aceste stele, ar fi stabile. Dacă „piticele albe" formate din „materie degenerată" sînt o realitate indiscutabilă a astronomiei actuale, existenta stelelor neutronice este deocamdată în stadiul ipotezei.Părerea că stelele radio-pulsante ar putea fi prima manifestare a unor stele neutronice mărește considerabil interesul fizicienilor pentru ele. în adevăr, se cunoaște foarte puțin, sau nimic, despre comportarea materiei la aceste densități enorme, despre ce se întîmplă cu spațiul timpul în cîmpul de gravitație unor astfel de corpuri.Astfel, astrofizica, departe de a 
tributară pasivă a fizicii, o ajută 
progreseze în ramuri din cele mai 
importante ale ei, punîndu-i la înde- mînă în aceste laboratoare cerești îndepărtate condiții fizice de nerea
lizat în laboratoarele terestre : tem
peraturi care ajung la miliarde de 
grade, presiuni considerabile, densi
tăți de milioane de milioane de ori 
mai mari decît aceea a apei, mase, 
intervale de timp și de spațiu cu a- 
devărat cosmice, energii formida
bile. depășind de miliarde de miliar
de de ori pe aceea, degajată 
Soare etc.Fermentul progresului este bună parte contradicția. Fiind coperite numai cu trei luni în urmă, pulsarele continuă să rămînă învăluite în mister. Asupra naturii lor s-au emis mai multe ipoteze. Astfel, unii au crezut că ar fi „pitice albe" 6au stele neutronice care vibrează. Alții au afirmat că ar fi stele duble cu erupție radio pe suprafețele lor, în rotație rapidă, sau vestigiile unor explozii cerești etc.Lucrurile par atît de complicate și atît de „nenaturale", îneît descoperitorul acestor obiecte, prof. Hewish, 

a emis inițial și ipoteza că ar putea fi vorba de semnale ale unor ființe 
inteligente. Deși principial astronomii susțin că astfel de comunicații interstelare vea loc, această ipoteză ceptată mai de nimeni fată, aproape toti căutînd o explicație fizică naturală.Noile descoperiri arată cîte fenomene și obiecte cosmice neașteptate pot fi găsite într-un Univers care apare tot mai complex și mai variat, punînd probleme fizice de cea mai mare importantă pentru cunoașterea materiei și a formelor ei multiple de existentă. Înainte chiar ca aceste as- 
tre să fie explicate, radiația stelelor 
radio-pulsante este de pe acum folo
sită spre a se măsura pentru prima 
oară intensitatea timpurilor magne
tice interstelare, mișcările corpurilor 
foarte depărtate de galaxie, concen
trarea electronilor în mediul interste
lar etc. Astfel, noile corpuri cerești se dovedesc a fi și puternice mijloace de cercetare astrofjzică.
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încercări de ar putea a- nu este ac- în cazul de
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OHDIN PARTEA TRIBUNALULUISUPREM AL REPUBLICIISOCIALISTE ROMÂNIACa, urmare a Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la reabilitarea unor activiști de partid, procurorul general al Republicii Socialiste România, analizînd hot.ă- rîrile de condamnare și materialele procesului, a introdus recurs în supraveghere împotriva sentinței nr. 49 din 14 aprilie 1954 a Colegiului militar al Tribunalului Suprem, prin care Lucrețiu Pătrășcanu, Remus Kofler, Herbert Zilber, Alexandru Ștefănescu, Ion Mocso- nyi Styrcea, Jac Berman, Emil Calmanovici, Victoria Sîrbu, Lena Constante, Herant Torosian și Hary Brauner au fost condamnați la diferite pedepse, sub învinuirea de crimă contra păcii și înaltă trădare.Judecind recursul în supraveghere, plenul Tribunalului Suprem 
a constatat nevinovăția celor condamnați, nelegalitatea și netemeinicia sentinței și, prin decizia nr. 15 din 28 mai 1968, a admis recursul în supraveghere, a casat sentința de condamnare și i-a achitat de orice penalitate.Plenul Tribunalului Suprem a admis, de asemenea, prin decizia

nr. 16 din 28 mai 1968, recursul în supraveghere declarat de procurorul general împotriva sentinței nr. 60 din 6 mai 1954 a Colegiului militar, prin care jnculpații Revesz Lili, Ionescu Alexandru, Pătrășcanu Elena. Neamțu Octavian, Rădulescu Pogoneanu Cecilia. Birtașu Mircea. Iavorschi Adolf, Betea Ni- colae, Pavel Constantin, Zaharia Ion, Rațiu Anton, Micsa Remus, Teodoru Florin, Pirau Nicolae, Ru- penian Emanoil și Ciucă Livia au fost condamnați la diferite pedepse, sub învinuirea de complicitate la infracțiunile imputate lui Lucrețiu Pătrășcanu și, constatînd nevinovăția celor condamnați, a casat menționata sentință achitîndu-i de orice penalitate.Printr-o altă decizie — nr. 17 din 28 mai 1968 — plenul Tribunaluhri Suprem. în urma admiterii recursului în supraveghere declarat împotriva sentinței nr. 61 din 6 mai 1954 a Colegiului militar, prin care Ionescu Bălăceanu Gheorghe fusese condamnat pentru complicitate la înaltă trădare, constatînd nevinovăția acestuia, l-a achitat de orice penalitate.

«ini Mnim iiujoiociii
Al Mlllll BRITWI

Primirea la Consiliul de Miniștri

Pri"‘ "epreședintele Consiliului de ..«.iniștri ’îlie Verdeț, împreună cu Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, și Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, au primit marți dimineața delegația din Marea Brita- nie, condusă de Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, au luat
La amiază, ministrul britanic al tehnologiei, Anthony Wedgwood Benn, a făcut o vizită protocolară la Ministerul Afacerilor Externe, unde a avut o convorbire cordială cu George Macovescu, prim-ad- junct al ministrului.în cursul zilei membrii delegației din Marea Britanie, împreună cu ambasadorul Sir John Chadwick, însoțiți de Ștefan Bîrlea, prim-vice- președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, au vizitat întreprinderea de piese radio și semiconductors de la Băneasa.Marti după-amiază au început la C de Miniștri discuțiile în-ti jjiația română, condusă de A. /rii Bîrlădeanu, vicepre- șea. 'y il Consiliului de Miniștri, preșec ..'tele Consiliului Național al Cercetării Științifice, și delegația britanică, condusă de Arthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei.Participă, de asemenea, ambasadorul Marii Britanii la București, Sir John Chadwick.Sînt discutate posibilitățile de dezvoltare a colaborării și coope-

parte Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Horia Hulubei, președintele Comitetului pentru energia nucleară, Nicolae Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior, și alte persoane oficiale.A fost prezent ambasadorul Marii Britanii la București, Sir John Chadwick.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare economică, tehnică și științifică între România și Marea Britanie.
rării științifice și tehnice dintre cele două țări, precum și lărgirea schimburilor de specialiști și de informații științifice.Seara, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Alexandru B’rlă- deanu, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, a oferit la restaurantul Pescăruș un dineu în cinstea delegației britanice condusă de Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei.Au participat Horia Hulubei, președintele Comitetului pentru energie nucleară, Roman Moldovan, președintele Comitetului pentru Prețuri, Ștefan Bîrlea, prim- vicepreședirrte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, Va- sile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîn- tului, oameni de știință. A fost prezent Sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București.în timpul dineului, care a decurs într-o atmosferă cordială, A- lexandru Bîrlădeanu și Anthony Wedgwood Benn au rostit toasturi. (Agerpres)rfowa diplomă"(Urmare din pag. I) ceri cu fermitate ; în cazul cînd apar insuccese din partea colaboratorilor să cauți mai întîi partea ta de vină ; să fii imparțial*. Dar nu încape îndoială că toți maiștrii vor fi o- bligațl să aplice a- cesto reguli în activitatea practică. Munca solicită în e- gală măsură calificarea, inteligența și buna educație ; calitatea producției e condiționată de calitatea oamenilor.Preocupați de formulele noi — optimizare, limbaj de cod, utilaj conducător, grad de criticitate, poziție ortostatică — maiștrii caută legături între fluxul tehnologia și noțiunile a- bia învățate. Gheorghe Sion, unul dintre cei mal buni, își pune problema mediului, cu precizii de nuanță între mediu și colectiv, dorind să transforme colectivitatea de tineri din subordine într-un mediu responsabil și activ, eficient chiar în afara producției, în secția unde lucrează maistrul Ion

Chiper îmbunătățirile ce vor fi aduse țin, după opinia unora, de „adevărurile la mintea omului*: mese reglabile după înălțimea lucrătoarelor, dezobișnuirea unor muncitori de mișcări inutile în procesul producției, revizuirea conducerii unui utilaj care funcționa contrar stereotipului.Deocamdată, pare a nu fi foarte limpede tuturor legătura dintre aceste amănunte și ritmul industrial alert, precis, rentabil : unii le pot considera prea simple sau cu finalitate prea îndepărtată, nu imediat profitabile. Văzute însă în întreg, îmbunătățirile, cîști- garea cunoștințelor în diverse domenii, legate de tehnica modernă, de producție și organizarea ei științifică, devin convergente, au sens clar.Din tot ceea ce am văzut la CIL Suceava, asta mi s-a impus cu deosebire : e- fortul de creare a unei perspective asupra întregului, pornind de la primul nivel de conducător de colectiv — maistrul.

încă de pe această primă treaptă conducerea producției nu mai ține de harul pur sau de numirea pe hîrtie — ci este o meserie cu teorie și învățătură, sprijinind practica ; experiența devine autoritate a- tunci cînd se însoțește cu cunoștințe do tehnică, de ergonomie, de legislație, de psihologia muncii. Iar din tot ce i se cere o- mului, m-a reținut îndeosebi educarea lui continuă prin muncă.Elogiem în munca egală, susținută, fără asalturi și căderi — victoria omului echilibrat asupra celui imprevizibil, nedisciplinat. Ea este rezultatul unei continue șlefuiri a personalității celui ce muncește, potrivit preceptelor științifice pe care le oferă disciplina modernă cr artei conducerii. Examenul urmărit la combinatul din Suceava mi-a relevat pasiunea reală cu care oamenii își însușeau această disciplină, dobîndind o „a doua diplomă* în accepția largă, generoasă, a receptivității față de nou.

Primire la C.C. al P. C. R.Tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit în ziua de 4 iunie delegația Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc, formată din Mohamed Eliyazghi, membru al C.C.. secretar al organizației din Rabat a U.N.F.P., și M.

Forkani, membru al C.C. al U.N.F.P., director al ziarului „El Moharer". A participat tovarășul Ilie Rădulescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Sosirea unei delegații

a P. C. din
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, marți după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist din Danemarca, condusă de tovarășul Aksel Spottog, membru al C.C. al P.C. din Danemar-a, care face o vizită în țara noastră.

Danemarca
La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășul Ioan Cotoț, membru al C.C. al P.C.R., secretar al . Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști de partid. (Agerpres)

Cronica zilei
Delegația guvernamentală condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor, care a făcut, o vizită în Republica Kenya, Republica Zambia și Republica Unită Tanzania, s-a înapoiat marți seara în Capitală.în cursul vizitei, delegația a a- vut convorbiri privind dezvoltarea schimburilor comerciale, științifice și culturale și a colaborării teh- nico-economice între România și țările menționate.

★Ministrul agriculturii al Olandei, Pierre Lardinois, și specialiștii care îl însoțesc în vizita sa în România au plecat marți dimineața într-o călătorie în județele Prahova și Brașov. *Cu prilejul Zilei naționale a Suediei, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat marți, la Casa de Cultură a I.R.R.C.S., o seară culturală suedeză.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. Ziaristul Nicolae N. Lupu a împărtășit impresii dintr-o călătorie în Suedia, după care au fost prezentate filme documentare suedeze.în asistență se aflau funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști?’Au fost de față baronul Cari Rapoe, ambasadorul Suediei la București, și alți membri ai corpului diplomatic.
★Ambasadorul Indoneziei la București, general Sambas Atmadinata, a oferit marți după-amiază un cocteil cu prilejul plecării sale definitive din tara noastră.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și alte persoane oficiale.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost 

Instabilă, mal ales în jumătatea 
de sud a țării, unde cerul s-a men
ținut mai mult noros și au căzut 
ploi locale și sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice. 
In Moldova și Transilvania ploile 
au fost Izolate. Vîntul a suflat 
potrivit cu intensificări locale. 
Temperatura a înregistrat o u- 
șoară scădere, oscilînd la ora 14 
între 15 grade la Cîmpulung 
Muscel șl 29 grade la Săcueni. 
In București : Vremea a fost

(Urmare din pag. I)acestea și-au dat concursul Institutul National de Antropologie și Istorie, Muzeul Culturilor, Consiliul Național Tehnic gl Educației, Institutul Național de Arte Frumoase, Societatea de prietenie și schimburi culturale cu România și altele care au colaborat în această privință cu Institutul Român pentru Relații Culturale cu Străinătatea.Astfel, în Mexic, au văzut lumina tiparului cartea scriitorului Miguel Asturias despre România, tălmăcirile din poezia românească ale lui German List Arzubide, studiul criticului Armando de Maria y Campos despre I. L. Caragiale, ghidul de conversație spaniol-ro- mân, întocmit de Xavier Campos Ponce. De asemenea, s-au organizat expozițiile de fotografii „România în plin progres', „Priveliști românești* și „Aspecte ale dezvoltării industriei și culturii în România', precum și expoziții de grafică și afișe. In cadrul „Zilelor prieteniei cu România* din vara anului trecut s-au prezentat conferințe, filme documentare, au avut loc audiții de muzică românească. De asemenea, merită să fie menționată expoziția de fotografii în culori despre arta picturală și arhitecturală a mînăstirilor din nordul Moldovei.O realizare importantă în domeniul relațiilor culturale dintre România și Mexic o constituie organizarea unei săli permanente românești de etnografie și arheologie. la Muzeul Culturilor din Ciudad de Mexico. Este de remarcat că, deși Muzeul Culturilor prezintă amplu unele zone etnografice și

Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
Marți a părăsit Capitala specialistul de renume mondial în domeniul mecanicii prof. Louis Mel- Ville Milne Thomson, comandor al Ordinului Imperiului Britanic, membru al unor instituții și societăți științifice din diferite țări a’.e lumii, care ne-a vizitat țara la invitația Prezidiului Academiei Republicii Socialiste România. în timpul vizitei, distinsului oaspete i-a fost conferit titlul de doctor honoris causa al Institutului Politehnic din București.
Marți dimineața a părăsit Capitala dl. James Endicott, președintele Congresului canadian al păcii, membru al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, care la invitația Comitetului național pentru apărarea păcii din țara noastră a făcut o vizită în România.
Marți, firma comercială „General Radio, West Concord” din Massachusetts — S.U.A., a deschis în sala Clubului Finanțe-Bănci o expoziție care prezintă aparate de măsură și control.Expoziția rămîne deschisă pînă în ziua de 10 iunie.
în cursul zilei de marți au sosit în Capitală, în călătorie de studii și documentare, prof. univ. Fritz Drewitz, prorector al Școlii superioare din Magdeburg (R.D. Germană), și prof. dr. ing. Vavrin Frantisek, prorector al Școlii superioare tehnice din Brno (R. S. Cehoslovacă)Oaspeții vor vizita Universitatea și Institutul de construcții din București, Institutele politehnice din București, Timișoara și Iași.(Agerpres)

schimbătoare, cu cerul mal mult 
noros. S-au semnalat ploi slabe, 
intermitente. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul estic. 
Temperatura maximă a atins 24 
de grade.

Timpul probabil' pentru zilele 
de S, 7 și S iunie. In țară : Vre
me în general călduroasă. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea ploi 
Izolate. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, Iar maximele între 
20 și 30 grade. In București : 
Vreme în general călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Izolat ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura In creștere ușoară.

SPORT
Pe stadionul Republicii

ROMANIA
OLANDAAstăzi pe stadionul Republicii, începînd de la ora 17,30, reprezentativa de fotbal a României întîlnește într-un meci amical echipa Olandei. Formația română va fi prezentă pe teren în următoarea alcătuire : Coman — Ivăncescu, Barbu, Hălmăgeanu, Deleanu — Ghergheli, Dinu — Grozea, Dumitriu Emil, Dumitrache, Hajdu.Pe întreg timpul partidei pot fi schimbați portarul și doi jucători de cîmp. Conducerea tehnică a echipei române intenționează să lase neschimbată formația de-a lungul celor 90 de minute de joc. Primele rezerve ce ar putea fi totuși utilizate sînt Dumitriu III și Dobrin (1).Echipa olandeză care a sosit ieri pe calea aerului va fi alcătuită de antrenorul Georg Kessler din următorul lot : Van Beveren (Sparta), Van Zoghel (Go Ahead), Romeijn (Feiej- noord), Israel (Feiejnoord), Eij- kenbroek (Sparta), Warnas (Go Ahead), Suurbier (Ajax), Van Gorp (Ajax), Wennstra (Go Ahead), Jansen (Feiejnoord), Van der (P.S.V.), Pahlplatz Twente), Van Hanegem (Xerxes), Rensenbrink (D.W.S.) și Klijnjan (D.F.C.).Partida România — Olanda va fi condusă de arbitrul turc Sener.

Kuylen (F. C.

Țiriac la un pas 
de o mare
performanță

1

i

Jucătorul român Ion Țiriac a fost pe punctul de a produce o mare surpriză în campionatele internaționale de tenis ale Franței. Intîlnind în sferturile de finală pe australianul Rod Laver, cotat drept cel mai bun tenisman profesionist al lumii, Țiriac a reușit să-l conducă pe acesta cu 2—0 la seturi. Laver, transmit agențiile de presă, a făcut apel la întreaga sa experiență pentru a cîștiga pînă la urmă o partidă de mare spectacol. Rezultat final : 4—6, 4—6, 6—3, 6—3, 6—0 în favoarea lui Laver. Cu eliminarea lui Țiriac, ultimul dintre amatori rămas în cursa acestui turneu OREN. semifinalele se vdr dlS-' pută numai între jucători profesioniști.
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Ședințe ale unor Comisii
J •>

permanente C. A. E. R.
PENTRU INDUSTRIA 

RADIOTEHNICă ȘI 
ELECTRONICABRATISLAVA 4 (Agerpres). — La Bratislava a avut loc zilele acestea cea de-a 11-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria radiotelinică și electronică. La lucrări, au participat delegați din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S., precum și reprezentanți ai R. S. F. Iugoslavia.In încheierea ședinței au fost adoptate o serie de recomandări privind standardizarea și unificarea în domeniul radiotehnicii și electronicii.

PENTRU COMERȚUL 
EXTERIORMINSK 4 (Agerpres). — La Minsk a avut loc zilele acestea cea de-a 22-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru comerțul exterior. Au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S., precum și din Iugoslavia. In calitate de observatori au participat reprezentanți din R. D. Vietnam și Cuba.Comisia a examinat rezultatele îndeplinirii protocoalelor cu privire la livrările reciproce de mărfuri între țările membre ale C.A.E.R. și R. S. F. Iugoslavia în anul 1967, precum și re

zultatele tratativelor și încheierii protocoalelor cu privire la schimbul de mărfuri al acestor țări în anul 1968.Comisia a examinat raportul cu privire la activitatea sa, care urmează să fie prezentat Comitetului Executiv al C.A.E.R. și a adoptat recomandări corespunzătoare în legătură cu diferite probleme ale colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. și R. S. F. Iugoslavia în domeniul comerțului reciproc.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă și colaborare prietenească.
PENTRU GEOLOGIEROSTOCK 4 (Agerpres). — Zilele acestea a avut loc la Rostock în R. D. Germană ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru geologie. La lucrările ședinței, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și de înțelegere reciprocă, au participat delegații din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară, U.R.S.S.Comisia a examinat și aprobat raportul cu privire la activitatea din anul 1967 și a trasat sarcinile activității sale de viitor, a ascultat o informare a părții polone cu privire la rezultatele preliminare ale lucrărilor de prospectare geologică a zăcămintelor de fosfați în Hubsugul (R. P. Mongolă) și la posibilitățile de valorificare a acestor zăcăminte.

Sesiunea Comitetului polonez 

al Frontului Unității Poporului
VARȘOVIA 4. — Corespondentul Agerpres I. Dumitrașcu transmite : La 4 iunie, la Varșovia s-a deschis sesiunea Comitetului polonez al Frontului Unității Poporului. La sesiune participă Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și alți conducători de partid și de stat polonezi.Sesiunea a aprobat cererea lui

Edward Ochab de a fi eliberat din postul de președinte al Frontului. Mareșalul Marian Spychalski, președintele Consiliului de Stat al R. P.. Polone, a fost ales în postul de președinte al Frontului Unității Poporului. El a rostit o cuvîntare, în care a relevat rolul Frontului Unității Poporului în viața politică și socială a țării.
CONVORBIRI ECONOMICE

LOTOTRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 4 IUNIE 1968FAZA I (bilete F de 20 lei și G de 10 lei)Extragerea I 56 46 44 27 52 82 28 57 85 20 3 8.Extragerea a Il-a 38 25 79 6 21 134 90 74 58 48 61Extragerea a IlI-a 16 11 48 13 1982 1 52 71 10 47 31Extragerea a IV-a 13 64 87 7 3890 20 49 57 33 22 55.Extragerea a V-a 51 30 75 59 3450 39 89 66 19 70 21FAZA a Il-a (bilete F de 20 Iei și T de 8 Iei)Extragerea a Vl-a 30 41 1 29 75 40 25 56 24 80 83 43Extragerea a VII-a 46 40 83 1 3424 78 55 31 17 19 22.Extragerea a VIII-a 53 10 37 85 428 83 84 26 72 19 46Extragerea a IX-a 19 87 6 78 53 81 89 33 4 24 69 15.FAZA a III-a (bilete F de 20 lei și A de 2 lei)Extragerea a X-a 87 69 42 14 39 9 23 81 88 4 59 76.Fond de premii: 3 041 055 lei.

Mesageri ai culturii 
românești in Mexic

de cultură din alte continente, în ce privește Europa, Republica Socialistă România este prima țară căreia i s-a atribuit în exclusivitate o sală permanentă. Aici sînt expuse piese de ceramică, crestături în lemn, țesături, costume naționale și numeroase fotografii ce ilustrează frumusețea și varietatea celor mai importante zone etnografice și folclorice ale țării noastre, precum și o colecție de piese arheologice.Pentru cel care am avut ocazia să participăm la inaugurarea a- cestei săli, a fost o satisfacție să observăm, chiar la intrare, un panou în care i se oferă vizitatorului un scurt istoric al formării poporului român, indicații asupra condițiilor de dezvoltare a celor trei țări românești, asupra luptei poporului nostru pentru unitate și independență națională, precum și asupra înfăptuirilor operei constructive ce se desfășoară astăzi în țara noastră. In cuvîntul inaugural, directorul Muzeului Culturilor, eminentul om de știință, arheologul Julio Cezar Oliv6 Negrete, exprimînd dorința ca organizarea sălii românești să servească «copului de a consolida prietenia

dintre popoarele român și mexican, sublinia : „In Istoria popoarelor noastre există similitudini pozitive care no apropie : arta de a colora, emotivitatea creatoare a artiștilor populari, vigoarea tradițiilor vechi, voința de a triumfa și dragostea pentru independență, strîns legată de sentimentul național. Toate acestea sînt premise ale unei mai bune înțelegeri care dorim să se realizeze și să se dezvolte cît mai rodnic*. Din discuțiile purtate cu colaboratorii acestui muzeu, am reținut faptul că un grup de specialiști, condus de etnologa Barbro Dahlgrem Jordan, s-a ocupat în mod deosebit, în procesul de amenajare a sălii, de studiul etnografiei și artei populare românești. Noi am fost miș- cați de pasiunea cu care acest colectiv se preocupă pentru a do- bîndi cît mai multe și temeinice cunoștințe despre țara noastră, despre arta și cultura românească.Filmele documentare și de artă, diapozitivele, albumele de artă, cărțile șl broșurile, discurile românești de care dispune Muzeul Culturilor sînt folosite pentru orga'ni- zarea unor conferințe și alte acțiuni de natură «ă stimuleze cu-

IUGOSLAVO - CEHOSLOVACE
PRAGA 4 (Agerpres). — Kiro Gligorov, vicepreședinte al Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, a sosit într-o vizită oficială în Cehoslovacia. El este însoțit de Marin Țetinici, membru al Vecei Executive Federale, președintele părții iugoslave a Comitetului iu- goslavo-cehoslovac pentru colaborare economică, Milorad Peșici, adjunct al secretarului de stat pentru afacerile externe, și alte persoane oficiale iugoslave.După cum anunță agenția Ta- niug, la Praga au început convorbirile economice oficiale iugoslavo- cehoslovace. Delegațiile celor două țări la convorbiri sînt conduse de Kiro Gligorov și Lubomir Strou- gal, vicepreședinte al guvernului cehoslovac. în cursul convorbirilor, menționează agenția Taniug, delegațiile s-au informat reciproc despre situația economică din țările lor și au dezbătut stadiul actual al colaborării și relațiilor economice

bilaterale. A fost examinată, de a- semenea, activitatea comisiilor Comitetului iugoslavo-cehoslovac pentru colaborarea economică.Convorbirile economice iugosla- vo-cehoslovace continuă.
ITALIA

noașterea tezaurului artei noastre populare, a realizărilor 1 român în domeniul culturii, tre specialiștii și marele public din Mexic.La rîndul său, poporul român, care nutrește față de poporul mexican sentimente de prietenie, manifestă un interes viu pentru cunoașterea diferitelor aspecte ale dezvoltării economice și culturale a Mexicului. Străvechea sa istorie și cultură se bucură în România de o caldă prețuire. Pictura, grafica, muzica și dansul, filmul și literatura mexicană devin tot mai larg cunoscute publicului de la noi. Dovadă sînt frumoasele aprecieri de care s-au bucurat conferințele și studiile culturii mexicane tat țara, precum nute și articolele toarcerea din Mexic de către personalități ale culturii și artei românești. Binemeritate succese și a- precieri elogioase au cunoscut în România Baletul național mexican și expozițiile consacrate artelor plastice și arhitecturii mexicane. Adăugăm, de asemenea, cărțile editate la noi despre Mexic, între care monografiile „Mexic* și „Prin țara vechilor azteci*, precum și traducerile apărute din de beletristică ale poeților zatorilor mexicani.Relațiile culturale dintre nia și Mexic se află la începutul unui drum pe care îl dorim cît mai plin de realizări, cu convingerea că ele servesc ca mijloc important de cunoaștere, apropiere, înțelegere și colaborare între poporul român și poporul mexican, precum ți intereselor păcii în lume.

poporului n :ii, de că- |
I
I
I
I
I
8
8
i
i
i
i
8
I
8
î

lepiezentanților care ne-au vizi- și prelegerile ți- publicate la în-

operele și pro-Româ-

ÎN FAVOAREA
UNUI FRONT UNIT 
AL FORȚELOR 
DE STINGĂROMA 4. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite 1 Luigi Longo, secretarul general al Partidului Comunist Italian, Tullio Vecchietti, secretarul general al Partidului Socialist al Unității proletare, și senatorul Ferruccio Parri au făcut cunoscut luni, în cadrul unei conferințe de presă, un document-program comun care cheamă toate forțele de stînga, laice și catolice, să formeze un front unic în lupta pentru atingerea următoarelor țeluri: garantarea drepturilor sindicale și politice ale oamenilor muncii, îmbunătățirea condițiilor lor de viață, deplina folosire a forțelor de muncă, reducerea orarului de muncă și asistență socială corespunzătoare, dreptul efectiv al muncitorilor de a participa la încheierea cohtractelor colective, stabilirea unui nou tip de relații între puterea de stat și cetățeni, dezvoltarea științei și culturii în Italia prin înfăptuirea reformei învățămîntului, promovarea de către Italia a unei politici de pace și destindere internațională ale cărei condiții sînt autonomia Italiei de a decide, deci ieșirea ei din pactul atlantic ; recunoașterea R. D. Vietnam, a R. P. Chineze, a R.P.D. Coreene și R. D. Germane. Autorii documentului au subliniat că el reprezintă o platformă politică pe baza căreia „este posibilă și necesară crearea unui front unit al tuturor forțelor de stingă" din Italia.

★Liderii celor trei partide politice ale actualei coaliții (socialist, de- mocrat-creștin și republican) au căzut de acord marți asupra desemnării lui Amintore Fanfani (demo- crat-creștin) drept candidat pentru funcția de președinte al Senatului și a lui Alessandro Pertini (socialist) drept candidat la președinția Camerei deputaților. Rămîne de văzut dacă parlamentarii vor fi de acord cu aceste alegeri.
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săracilor
FESTIVITATEA DE LA PALATUL O.N.U

ale pafrioților
sud-vietnamezi in inima

Noi acțiuni ofensive5
sociale din Franța

9

SAIGON 4 (Agerpres). — în zorii ■'zilei de marți, patrioții sud-vietna- mezi.au atacat din nou cu mortiere și rachete poziții ale trupelor a- mericano-saigoneze din centrul și periferiile capitalei Vietnamului de țsud. Relatînd acest alac, agenția Associated Press îl califică drept unul dintre „cele mai puternice declanșate asupra Saigonului de la începutul actualului război". Potrivit unor date incomplete furnizate : de Comandamentul forțelor militare americane, mai multe obuze și rachete ale patrioților au distrus o navă militară de transport aflată în docurile de la Saigon și centrala electrică din cartierul Cholon, lăsînd fără energie electrică această ' parte a orașului. Alte zeci de obu-

Șe și rachete au lovit puncte situate in partea de sud a orașului.Totodată, forțele patriotice și-au intensificat acțiunile și în împrejurimile Saigonului, precum și în alte regiuni ale Vietnamului de sud. Aeroportul Tan Son Nhut din imediata apropiere a Saigonului a fost supus din nou de patrioți unui intens bombardament cu rachete. Tot în vecinătatea capitalei sud- vietnameze, la Gia Dinh, au avut loc ciocniri violente între unități ale F.N.E. și două companii de pușcași marini americani.Lupte grele între patrioți și unități ale trupelor americano-saigo- nteze au avut loc și în delta Mekon- gului, în apropiere de Cai Lay.

a Ministerului
Afacerilor Externe

HANOI 4 (Agerpres). — Intr-o declarație dată publicității la Hanoi de un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam sînt respinse afirmațiile făcute recent de Suvanna Fuma, primul ministru al Laosului, cu privire la așa-zisa „prezență a trupelor nord-vietnameze în Laos". în declarație se arată că afirmațiile lui Suvanna Fuma servesc doar planurilor americane de intervenție și agresiune în Laos și Vietnam.Guvernul R. D. Vietnam, se arată în declarație, respinge categoric afirmațiile lui Suvanna Fuma și cere ca S.U.A. să pună capăt intervenției lor în Laos, să respecte cu strictețe acordurile de la Geneva cu privire la Laos și să permită acestei țări să-și urmeze politica sa de pace și neutralitate.
★HANOI 4 (Agerpres). — Agenți V.N.A. anunță că la Hanoi s-a desfă șurat cel de-al cincilea Congres al tineretului muncitor din capitala R. D. Vietnam. La congres au participat Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, și alți reprezentanți de frunte ai partidului, Vu Quang, prim-secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Muncitor din Vietnam. Luînd cuvîntul, Le Duan a reafirmat hotărîrea forțelor armate și populației din R. D. Vietnam de a lupta pînă la înfrîngerea agresorului, subliniind că în această luptă tineretului îi revine un loc de frunte. El a chemat pe toți tinerii să facă tot ce le stă în putință pentru a contribui la victoria finală a luptei pentru respingerea agresiunii, pentru salvare națională.

al R. 0. Vietnam

0 declarație

NEW YORK 4. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : La Palatul Națiunilor Unite din New York a avut loc, marți dimineața, e festivitate prilejuită de oferirea în dar Organizației Națiunilor Unite, de către guvernul român, a unei tapiserii murale „Cîntare omului" — care va împodobi una din sălile monumentalei clădiri a cartierului general al O.N.U.Inspirată din poemul cu același nume al lui Tudor Arghezi, această operă de artă a artistului român Ion Nicodim glorifică lupta omului și victoria sa asupra forțelor naturii, slăvește viața, creația și progresul cărora energia nucleară, folosită în scopuri pașnice, le deschide perspective nebănuite. Un prometeu modern întinde spre lume flacăra simbolică a noii energii — atomul, avertizînd în același timp împotriva nefastelor, consecințe ale folosirii acestei energii în slujba răului.Această tapiserie, de peste 40 d» metri pătrați, amplasată în „Delegates Lounge" (salonul delegaților) — una din sălile centrale ale clădirii O.N.U., care cunoaște o continuă animație, vine să se adauge altor valoroase opere de artă ce împodobesc Palatul Națiunilor Unite și care poartă semnăturile lui Picasso, Fernand Leger, Portinari și ale altor artiști de renume mondial.La festivitatea care a avut loc cu acest prilej au luat parte președintele Adunării Generale, riior externe al României
ÎNTREVEDERI

ministrul aface- Corneliu

ALE PREȘEDINTELUI

ADUNĂRII GENERALE

Comitetul Central al Partidului Co
munist din Japonia a adresat un a- 
pel Partidului Socialist, sindicatelor 
și altor organizații democratice din 
țară in vederea constituirii unui front 
unii de luptă pentru denunțarea ♦ra
tatului' de securitate japono-ameri- 
can și pentru retrocedarea către 
Japonia a Insulei Okinawa, aflată 
actualmente sub administrația S.U.A. 
în fotografie: aspect de la manifes
tațiile oamenilor muncii din Tokio 
împotriva tratatului de securitate 

japono-american

★HANOI 4 (Agerpres). — Agenția V.N.A. transmite că la 3 iunie, unități ale forțelor armatei populare ale R. D. Vietnam au doborît un avion american fără pilot, care a violat spațiul aerian al provinciei Bac Thai. Potrivit unor date suplimentare, la 31 mai au mai fost doborîte 3 avioane americane deasupra provinciei Vinh Linh. Numărul total al avioanelor americane doborîte pînă în prezent deasupră teritoriului R. D. Vietnam se ridică 2955.

NEW YORK 4. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a avut la Palatul Națiunilor Unite întrevederi consacrate examinării problemelor privind desfășurarea lucrărilor actualei sesiuni.La 3 iunie, președintele Adunării Generale a avut convorbiri cu V. Kuzn'ețov, prim locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., șeful delegației Uniunii Sovietice, cu ambasadorul A. Goldberg, reprezentantul permanent al S.U.A., cu ambasadorul Akili Danieli, reprezentantul permanent al Tanzaniei, președintele pe luna iunie al grupului statelor africane, și cu ambasadorul Leo- poldo Benites, reprezentantul permanent al Ecuadorului.

Mănescu, secretarul general O.N.U., U Thant, ambasadorul Gheor- ghe Diaconescu, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., numeroși delegați participanți Ia lucrările sesiunii, ziariști americani și străini.în cuvîntul rostit cu acest prilej, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al României, a spus : „Ml se pare potrivit ca aici, la Națiunile Unite, menite să desfășoare o vie activitate pentru realizarea idealurilor de pace și de bunăstare ale omenirii, să repetăm cu fiecare prilej conținutul umanist al operei la care participă toate popoarele'1. „Poporul român — a subliniat el — a demonstrat, în cursul unei istorii milenare, adeziunea sa profundă la convingerile umaniste. Respectul față de valoarea ființei umane a fost pentru el nu numai manifestarea unei convingeri filozofice, ci a constituit și sursa care i-a sprijinit lupta pentru păstrarea personalității sale, pentru continuitatea în timp și supraviețuirea în fața nenumăratelor obstacole. Aceasta explică de ce în lumea de astăzi el este atît de puternic atașat ideilor progresului, păcii și înfloririi omului, de ce privește cu speranță la această însemnată acțiune politică contemporană reprezentată de Națiunile Unite, unde toți, purtători ai unor sisteme diferite de idei și de credințe, am dori să se desfășoare o dezbatere continuă din care să rezulte imperativul de a opta în orice clipă, în spiritul răspunderii față de omenire și destinul său, în direcția păcii".A luat, de asemenea, cuvîntul secretarul general al O.N.U., U Thant, care, în numele Națiunilor Unite, a exprimat guvernului român gratitudine pentru semnificativul dar oferit.

PARIS 4 (Agerpres). — „Reluarea generală a lucrului este încă doar o speranță". Astfel a caracterizat France ' din Franța marți între ministere.La uzinele torii sindicali au lansat un pel la continuarea grevei. Situația la uzinele Peugeot a devenit încordată, după ce tratativele nu s-au soldat cu nici un rezultat. La uzinele Michelin din Clermont Ferrand, sindicatele au apreciat ca insuficiente propunerile direcției și au cerut muncitorilor să continue greva. Pe de altă parte, negocierile deschise la Paris între reprezentanții societății „Sud Aviation" și cei ai sindicatelor au fost întrerupte, iar greviștii au hotărît ocuparea sediului societății de la Paris pînă cînd direcția societății va accepta reluarea tratativelor pe o bază nouă. Marți au început la serviciile administrației publice tratativele privind revendicările corpului profesoral din cadrul Ministerului Educației Naționale. La radioteleviziunea franceză (O.R.T.F.), conflictul cu statul a intrat, după cum relatează agenția- France Presse, într-o fază acută. Intersindicala salariaților a precizat că principala sa revendicare este „o reformă fundamentală a statutului O.R.T.F., care să asigure independența față de puterea

Presse situația socială după tratativele de sindicate și diferite„Renault", conducă-a- ob- Washing-

TRANSMIT
In ajunul sesiunii Conferin

ței Internaționale a Muncii, șeful delegației române, Petre Blajo- vici, ministrul muncii, a avut convorbiri cu David A. Morse, directorul general al Biroului Internațional al Muncii, și cu C. W. Jenks, primadjunct al directorului general al B.I.M. în cursul întrevedem au fost abordate probleme referitoare la activitatea României în cadrul Organizației Internaționale a Muncii și cooperarea în vederea bunei desfășurări a unor acțiuni comune. S-au discutat, de asemenea, diferite aspecte decurgînd din ordinea de zi a viitoarei conferințe regionale europene a O.I.M.

politică, oricare ar fi ea, și față de toate grupurile care pot exercita presiuni". |Un acord a intervenit între delegații sindicatelor și societatea națională a căilor ferate (S.N.C.F.). Acesta prevede majorări ale salariilor în medie cu 13 la sută, inclusiv sporul de 3,20 la sutăținut la 1 ianuarie, unele avantaje în ce privește durata programului de muncă, majorarea sporului pentru orele de noapte. Dar, în toate sectoarele, avantajele obțiiiute de delegații sindicatelor urmează să fie aprobate de greviști, astfel îneît la Paris se așteaptă o prelungire a tratativelor. Se semnalează reluări ale lucrului la cinci întreprinderi din Lorena, la o rafinărie de pe coasta de vest a Franței, la unele unități ale marinei comerciale din portul Le Havre. Marți și-au reluat, de asemenea, activitatea cei 2 000 de lucrătoricentrul atomic de la Marcoule.Pe plan politic, cu cinci zile înainte de încheierea listei de candidaturi pentru noua Adunare Națională, grupările politice sînt în primul rînd preocupate cu desemnarea candidaților. Principalele trei formații, grupul coaliției guvernamentale, partidul comunist și Federația Stîngii Democrate și Socialiste au făcut cunoscut că își vor prezenta candidați în majoritatea circumscripțiilor electorale.

tonului

de la

„Orașul speranței" clin S.U.A. 
este de acum cit se poate de 
populat, șocînd oficialitățile din 
Washington. După cum am mai 
scris în „Scîhteia", el este zidit de 
săraci ai Americii, veniți în capi
tală pentru a-și aduce la cuno
ștință doleanțele și a obține sa
tisfacerea lor, Alcătuit din colibe 
și neavînd nici o stradă, orășe
lul este situat de-a lungul unei 
bălți ca o oglindă, ce se 
întinde de la Monumentul lui 
Lincoln pînă la obeliscul lui Wa
shington, ambele fiind pe ace
eași linie cu cupola Capitoliului. 
In împrejurimile lui se întind pa
jiști verzi bine întreținute.

Orășelul este condus de volun
tari : își are propriii săi medici, 
o sală de mese, un cămin de zi 
și frizerii. Ordinea este menți
nută de „polițiști" voluntari, ti
neri negri, viguroși. De aseme
nea, un grup de avocați voluntari 
sînt gata oricînd să se prezinte în 
instanță de îndată ce ar avea loc 
arestări în rîndul demonstranți
lor, locuitori ai orașului. P
dinte al orașului a dev^ f . 
rendul Jesse Louis JacksOif, jufP 
Greenville — Carolina de sud.

Există șase sute de colibe ÎN 
acest oraș, unele începînd să fie 
împodobite și să poarte pecetea 
personală a locuitorilor ei. O se
rie de pancarte informează des
pre localitatea sau statul din care 
provin locuitorii: „Akron — ora
șul de cauciuc", „Cei mai buni 
din Cleveland".

'C-

DE PRESĂ

AGENȚIILE

Poliția încearcă să stăvilească valul de demonstrații studehțești care 
avut loc zilele acestea pe străzile Romei

Unități ale armatei republi
cane Yemenite au lichidat în provincia Washata un grup de mercenari infiltrați pe teritoriul R.A.Y. — se precizează într-un comunicat difuzat de postul de radio Sanaa.

Janos Kadar, prim-secretar al

Corespondență de la 
Carl MARZANI

Ziua începe la ora 7 dimineața, 
cînd difuzoarele anunță micul 
dejun. Atunci se formează lungi 
șiruri în fața sălii de mese, un 
mare cort albastru, unde se ser
vesc cafea, porumb fiert și fructe. 
La ora 8, medicii își fac rondul. 
Oricine este bolnav poate fi vă
zut, consultat, la acest rond de 
dimineață, sau poate cere o con
sultație în tot cursul zilei, la 
una dintre cele două ambulanțe 
medicale, la care fac de gardă 
permanent, zi și noapte, medici 
voluntari. Mulți dintre oamenii 
aflați în orășel n-au fost văzuți 
de vreun medic sau vreun ;^tn- 
tist niciodată în viața lor. \

Problema banilor este, pf / 
gur, o problemă constantă, tw. 
tribuțiile sînt în bani lichizi § în bunuri, mai ales alimente ’ 
aduc contribuția negustori și bi
serici, mii jt mii de oameni din 
păturile mijlocii ale populației, 
atît a celei albe, cît și a celei 
de culoare. Prin donații se asi
gură orășelului 25 tone de ali
mente pe zi.

Orașul depune un efort cople
șitor pentru a se menține pînă 
la satisfacerea revendicărilor 
populației, care și-a etalat mizeria 
sub ochii forurilor celor mai înalte 
din S.U.A. Diverse acțiuni menita 
a exercita presiuni asupra guver
nului au și avut loc, înaintea 
marii demonstrații programată 
pentru luna iunie. Gru
puri de demonstranți au mărșă- 
luit zilele trecute spre Capitoliu, 
și nu s-au împrăștiat, în pofida 
faptului că poliția a operat 18 
arestări din rîndul participanților.

In timp ce se operau aceste a- 
restări, un grup de 200 de lo
cuitori ai „orășelului speranței" se 
aflau în interiorul Capitoliului, 
încercînd să se întîlnească 
cu Wilbur Mills, președin
tele Comitetului Camerei Re
prezentanților, care se ocupă 
cu problemele securității sociale. 
Acesta este un reacționar foarte 
influent și care i-a evitat pe de
monstranți. Conducătorii acțiunii 
au declarat mai tîrziu că vor or
ganiza pichete la locuința lui 
Mills din, Washington și „îl vor 
însoți la biserică duminica, pre
cum șl în vacanță, în caz că pă
răsește orașul".

In același timp, peste 300 de 
mărșăluitori s-au dus la sediul 
Ministerului Agriculturii, unde re
verendul Abernathy a discutat cu 
titularul ministerului, Orville L. 
Freeman, cerîndu-i să liberali
zeze programul federal de aju
torare prin alimente. Ministrul a 
promis.să extindă „programul ali
mentar" la alte ținuturi, refuzînd, 
de fapt, cererile interlocutorilor 
săi, deoarece „extinderea" fusese 
anunțată încă acum un an.

In următoarele trei săptămîni, 
conducerea orășelului trebuie să 
găsească mijloace și căi pentru â 1 
continua demonstrațiile și presiu-

C.C. al P.M.S.U., s-a întîlnit luni cu Franz Muhri, președinte al Partidului Comunist din Austria, care a făcut o scurtă vizită în R. P. Ungară. Cu acest prilej a avut loc o con* vorbire referitoare la situația internațională, la unele probleme ale mișcării comuniste internaționale, precum și la alte probleme care prezintă interes pentru cele două partide.
La Conakry s-au deschis, fo prezența unui mare număr de reprezentanți ai instituțiilor centrale gui- neeze și a șefilor misiunilor diplomatice, expozițiile „Uzinele Tractorul Brașov" și „Delta Dunării" trimise de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea.
O delegație a Adunării Na

ționale a K. S. Cehoslovace, în frunte cu Josef Smrkovsky, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele Adunării Naționale, a sosit la Moscova într-o vizită oficială. Oaspeții au fost întâmpinați db Andrei Kirilenko, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și de alte persoane oficiale.
La Phenian a avut loc cea de-a doua ședință a Comisiei interguver- nainentale sovieto-coreene pentru problemele economice și tehnico-ști- ințifice. Cu acest prilej au fost discutate o serie de probleme legate de extinderea comerțului și de dezvoltarea colaborării economice telinico-ști- ințifice între U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană. în legătură cu problemele discutate a fost semnat un protocol.
O universitate unică în lume, ale cărei cursuri vor fi predate cu a- jutorul radioului și televiziunii, va începe să funcționeze în 1970 în glia — a declarat primul ministru rold Wilson.
Consiliul Economic și 

cial al O.N.U. a aprobat o serie de rezoluții în care condamnă practicile sclaviei, apartheidul și discriminarea rasială. Consiliul a condamnat nazismul, maltratarea deținuților politici și încălcarea drepturilor sindicale în Republica Sud-Africană.
Jose Maria Velasco Ibarra a devenit șeful statului Ecuador, în urma alegerilor prezidențiale desfășurate duminică.
Ministerul Marinei S.U.A. a anunțat înființarea unei comisii însărcinate să ancheteze împrejurările dispariției submarinului nuclear american „Scorpion". Un purtător di cti- vînt al marinei americane a anunțat că „nu există nici un element semnificativ nou" în operațiunile de căutare a submarinului, la care participă 22 nave și 27 de avioane.

Sesiunea de primăvară a ~ ‘nene a Libe- -----  --------- ---------- ) a ■ trecut anul acesta fără să stârnească ecouri largi. Scena politică internațională a oferit, în aceste săptămîni, un evantai atît de bogat în evenimente, îneît observatorii de presă au trebuit să-și drămuiască eforturile pentru a reuși totuși să urmărească lucrările sesiunii.Desfășurat în tradiționalul sediu londonez — Lancaster House, Consiliul ministerial al celor șapte membri ai A.E.L.S. (Marea Bri- tanie, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Austria, Portugalia, la care se adaugă Finlanda, în calitate de țară asociată) a constituit terenul. de desfășurare a unor „dueluri" de opinii cu privire la probleme de mare interes pentru această organizație. Intr-adevăr, „mica zonă a comerțului liber" este astăzi frămîntată de controverse, ce o situează la răspîntia unor alternative importante pentru evoluția sa ulterioară.A.E.L.S. a fost concepută în urma convenției de la ■ Stockholm, în noiembrie 1959, după cum se știe, ca o replică la Piața comună, menită să contracareze influența „integrării" „celor șase" asupra comerțului international. Totuși, între cele două blocuri economice nu se poate pune un semn de egalitate. Sfera de acțiune a A.E.L.S. a fost limitată. Intrată în vigoare la 3 mai 1960, A.E.L.S. reprezintă o uniune vamală imperfectă— care a suprimat taxele vamale numai la importurile de produse industriale între statele membre (litera convenției nu se a- plică deci la produsele agricole sau de altă natură și nu presupune un tarif vamal comun față de terți, cum este cazul C.E.E.).

„Zona liberului schimb'* este alcătuită, cu o sin- Por- cu un ridicat de dezvol-
unui tarif vamal comun au fost depășite în C.E.E., statele terțe au început să resimtă frînele puse de Piața comună la importuri, paralel cu stimularea exporturilor țărilor membre. încă de la apariția celor două blocuri economice, balanța comercială înclină continuu în favoarea C.E.E. Dacă în 1967 țările A.E.L.S. au, importat de la „cei șase" mărfuri în valoare de 11,5 miliarde dolari, ele nu au reușit să le

pe lista candidaților la C.E.E., alte trei ar prefera statutul-de asociate — Suedia, Austria și Elveția ; iar Portugalia se pregătește să le urmeze exemplul.Tendința spre „dilatare** se manifestă pregnant și în sînul Pieței comune, majoritatea „celor șase" privind favorabil cooptarea de noi membri. în acest sens, comunicatul final de la Lancaster House precizează că Zona liberului schimb „este

acestea, potrivit unei înțelegeri prealabile, la admiterea ca plin.In schimb, alți s-au pronunțat în încheierii cu „cei unor aranjamente ale de tipul celor în decembrie, în cai clarației franco—veșt-germa- ne de la Paris, aranjamente care nu presupun obligativitatea aderării ulterioare la Piața comună. Ministrul elvețian al comerțului, Hans Schaffner, a preconizat crearea unui comitet consultativ, în cadrul căruia „cei șase" și „cei șapte" să fie egal reprezentați, spre a examina posibilitățile ivite în acest domeniu. Schaffner a arătat că aceste consultări preliminare trebuie să constituie premisa unei colaborări între cele două blocuri în domeniul politicii economice. •Obseivatorii politici au remarcat, totodată, în evoluția Micii zone a comerțului liber, o polarizare a tendințelor țărilor scandinave. De cîteva luni, ideea ' unei „Uniuni nordice" pe plan economic cîștigă tot mai mult teren. Unii comentatori vorbesc despre un „Benelux scandinav", făcînd o analogie cu atitudinea celor trei țări ale Pieței comune.Sesiunea de primăvară a A.E.L.S. a dezvăluit așadar un tablou general de contradicții și tendințe de destrămare, care supun organismul respectiv unui proces lent de eroziune. Iată de ce mulți observatori așteaptă ca viitoarea reîntîlnire a „celor șapte", fixată pentru 21 și 22 noiembrie la Viena, să aducă unele schimbări pe care partenerii le doresc, dar pe care fiecare dintre ei le înțelege în alt sens.

Ibesiunea neAsociației Europene a L: rului SOhimb (A-E.L.S.)
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INCIDENTE

ISRAELIANO-

IORDANIENE

Viorel POPESCU

★ .4 (Agerpres). — Pos-
in- luptă și aviația israe-

la

gură excepție — tugalia — din state nivel tare economică. Cu toate a- cestea, schimburile între țările membre ale A.E.L.S. — deși s-a realizat dezamiarea vamală preconizată — nu au progresat pe măsura așteptărilor. în 1967, potrivit studiului Departamentului afacerilor economice și de statistică, de pe lîngă Secreta-

parteneri favoarea șase" a comerci- propuse, idrul de-

TEL AVIV 4 (Agerpres). — între forțele israeliene și iordaniene situate la sud de lacul Tiberiada, de o parte și de alta a fluviului Iordan a avut loc marți un duel de artilerie. în cursul incidentului, care a depășit ca intensitate schimburile de focuri din ultima perioadă, a arătat purtătorul de cu-' vînt al armatei israeliene, a tervenit în liană. •AMMANtul de radio Amman a difuzat un comunicat oficial în care se arată că în. cursul luptelor desfășurate marți între forțele israeliene și cele iordaniene, partea iordaniană a avut 35 de morți și 62 răniți. Orașul Irbid, situat la 90 km de Amman, a avut de suferit în urma acestor incidente.Totodată, com unicatul precizează că forțele israeliene au pierdut 4 avioane, trei baterii, patru blindate, șase vehicule militare. Potrivit aceluiași comunicat, aproximativ ' 45 soldați israelieni au 
vftwt răciți sau ucișt

natul A.E.L.S., exporturile inter-A.E.L.S. reprezentau numai. 27 la sută din vînză- rile „celor șapte" în exterior. Se remarcă, așadar, clar că „cei șapte" se sufocă în cadrul blocului și caută „oxigen" în afară. Partenerii comerciali cei mai apropiați sînt, fără îndoială, țările C.E.E. Dar în calea dezvoltării acestor schimburi, Piața comună a înălțat bariere artificiale, concretizate în taxe vamale ridicate asupra mărfurilor extracomuni- tare. Iată de ce țările din Mica zonă bat la porțile „celor șase". Faptul nu este expresia unei atitudini favorabile a unora dintre „cei șapte" față de ideile „integrării" economice și politice promovate în C.E.E., ci o reacție la politica discriminatorie a acestei organizații economice închise în ce privește comerțul exterior. Pe măsură ce etapele stabilirii

vîndă în schimb decît un volum de mărfuri de 7,6 miliarde dolari. Anul acesta urmează să se încheie procesul de realizare a uniunii vamale a „celor șase", fapt care va îngreuna și mai mult pătrunderea produselor din țările terțe pe această piață. Ceea ce împinge țările A.E.L.S. către Piața comună nu sînt atît speranțele unor avantaje de pe urma aderării la C.E.E., cît teama de a pierde importante piețe de desfacere la care au avut cîndva acces.Acestea sînt cauzele care explică curentele centrifuge din cadrul A.E.L.S. Atomul „dezintegrării" l-au adus înșiși inițiatorii acestei grupări — britanicii — care în 1963 au prezentat „celor șase" o ©erere de aderare la Piața comună. Actualmente fenomenul este generalizat: trei state — Anglia, Danemarca și Norvegia — sînt înscrise

gata să considere în spirit constructiv orice propunere pozitivă care ar putea ft înaintată de Piața comună".De asemenea, „toate țările A.E.L.S. vor avea posibilitatea să participe, de la început, la orice negociere în vederea unui aranjament comercial" cu „cei șase", fără ca faptul să constituie neapărat un preludiu al a- derării ulterioare la Tratatul de la Roma. Redactarea în asemenea termeni a comunicatului a dat multă bătaie de cap, întrucît problema relațiilor cu statele membre ale Pieței comune ă stîrnit divergențe între participanți. Ministrul de externe britanic, M. Stewart, a reafirmat hotărîrea guvernului Wilson do a realiza intrarea Angliei în C.E.E., de îndată ce împrejurările o vor permite, dar să nu accepte, între timp, soluții p'roviz»â, deoît dacă

An- Ha-
So-

nile fo scopul de a obține satis
facerea doleanțelor acestor dez
moșteniți ai Americii.
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