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IN ZIARUL DE AZI: 
® De ce contraveniți 
Legii circulației ? ® Cum 
se asigură stimularea 
creației tehnice origi
nale ® Facilul și gra
tuitatea - apanaje ale 
filmului „de divertis
ment?" ® SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe șeful delegației 
guvernamentale economice 

a R. D. Vietnam

Pot suplini indicatorii 
valorici îndeplinirea

EFECTIVĂ
a pianului de investiții?
După cum se știe, pentru industria chimică, 1968 este anul în care trebuie să intre în funcțiune importante capacități de producție, imperativ cerut de necesitățile economiei naționale, de contribuția pe care această importantă ramură este chemată să o ducă la amplificarea acumulărilor bănești ale statului. Este vorba, p< -ntre altele, de noi fabrici de îngrășăminte cu azot la Craiova și Tr. Măgurele, de dezvoltarea combinatului chimic din Tg. Mureș, de unele capacități la combinatul petrochimic Pitești, la cel din Ploiești și la combinatul chimic de la Rîmnicu Vîlcea. Corespunzător acestor mari sarcini de investiții, îndeplinirea lor a fost pregătită în condiții mult mai bune decît în anii precedenți, atît din punct de vedere al asigurării cu documentațiile tehnice și de execuție, cît și din cel al organizării șantierelor pentru crearea frontului de lucru pe timp friguros. Totodată, problema utilajelor tehnologice a căpătat soluționări mult mai apropiate de cerințele șantierelor și ale graficelor de montaj. In asemenea condiții, nu întîmplător realizările valorice obținute în primele patru luni ale anului au marcat 108 la sută — 112,9 la sută la construcții și montaj — comparativ cu planul pe această perioadă și 26,8 Ia sută, respectiv 32,5 la sută, față de prevederile planului anual al industriei chimice.Pe ansamblul investițiilor Industriei chimice și mai ales sub aspectul realizărilor valorice, deci situația este bună, ceea ce atestă seriozitatea cu care conducerea ministerului respectiv și întreprinderile de construcții din cadrul Ministerului Con-
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A ECONOMIEI MO
DERNE (ancheta in
ternațională a „Scîn- 
teii")

atracțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării au privit și privesc sarcinile ce le revin din planul de stat în domeniul analizat. Totuși, pe unele din principalele șantiere au continuat să se manifeste anumite carențe și dificultăți care s-au soldat cu rezultate necorespunzătoare în ceea ce privește îndeplinirea planului de punere în funcțiune. La 30 aprilie a.c„ două mari capacități de producție și un obiectiv, al căror termen de dare în exploatare a expirat încă din 1966, erau nerealizate, iar în trimestrul I 1968 nu au fost terminate cele două capacități de producție de la combinatul din Tg. Mureș, etapa Il-a. în perspectiva îndeplinirii la termen a planului de punere în funcțiune, în trimestrele II și III, în cazul a 11 capacități ale industriei chimice se ridică serioase semne de întrebare. Ele au la bază unele cauze de mare adîncime și actualitate, dintre care asupra cîtorva insistăm în mod deosebit, cu speranța că neajunsurile vor fi înlăturate în cel mai scurt timp.Care sînt aceste cauze mai importante ? Una constă în lipsa acută de materiale — determinată de o slabă preocupare manifestată în acest sens de constructori sau de neonorarea contractelor de către furnizori. De pildă, la unitatea de îngrășăminte nr 2 Tr. Măgurele — constructor I.C.M. București — nu s-au asigurat încă 3 677 m țeavă p.v.c. (deși termenul la care Fabrica de mase plastice Iași trebuia să le livreze a fost septembrie 1967), 3 000 mp plăci ondulate p.v.c., 10 tone oțel-beton, 45 mc grinzi și altele. Asemenea restante s-au consemnat și la dezvoltarea uzinei „Danubiana“-București, unde au lipsit 130 tone oțel-beton, 125 mc material lemnos, 1 000 mp panouri cofraje, precum și pe șantierele Uzinei de piese de schimb Găiești, Uzinei de aluminiu Slatina, etapa III, sau la dezvoltarea uzinei de anvelope „Victoria“-Florești. Oare ministerul titular al investiției, celelalte ministere care au responsabilități în domeniul livrării materialelor amintite nu cunosc că șantierele nu pot termina la timp lucrările programate ? Pericolul este arhicunoscut și totuși nu se întreprind măsuri energice pentru evitarea lui.O altă cauză — întîlnită pe șantierele Uzinei de piese de schimb Găiești, la dezvoltarea uzinei „Danubiana", la combinatele petrochimice de la Ploiești și Pitești — se referă la lipsa forței de muncă, corespunzător necesităților și ordinii de execuție a unor lucrări. Așa se explică neputința unora din șantierele industriei chimice de a recupera, în primele patru luni ale anului 1968, anumite rămîneri în urmă, perpetuate din 1967, ceea ce se repercutează negativ asupra frontului de lucru pentru subanteprize și, mai ales, asupra respectării termenelor de punere în funcțiune. La instalația de sodă caustică din cadrul Combinatului chimic Rm. Vîlcea, lucrările aferente halei de electroliză sînt mult în restantă, deși plnă la intrarea in exploatare a acestui obiectiv a rămas circa o lună. Lucrările subterane de la instalația de piroliză a Combinatului petrochimic Pitești, care trebuiau integral executate pînă la 31 octombrie 1967, nici acum nu sînt terminate, 56 km cablu rămînînd „nepozat", cum se spune. Iar ne- atingerea stadiilor fizice Ia dezvoltarea uzinei „Danubiana" — Bucu

rești s-a soldat cu lipsa frontului de lucru la anumite subanteprize. deci cu nerealizarea prevederilor planului.Implicațiile care se pot naște din această stare de*lucruri sînt dintre cele mai dăunătoare. Mai întîi, nu se pot satisface unele necesități principale ale economiei — în produse, cuprinse în anumite balanțe de materii prime și materiale. Nu sînt acoperite nici diferite cerințe ale exportului, nemaivorbind de faptul că nu se începe recuperarea investițiilor statului și nici obținerea beneficiilor scontate. Anumite întîrzieri în îndeplinirea planului fizic au fost provocate de calitatea necorespunzătoare a unor lucrări. Nu numai că, pentru remedieri s-au cheltuit în plus importante sume de bani, dar s-a ivit și imposibilitatea executării la termen a unor lucrări de montaj. Cîteva exemple. La Uzina de aluminiu Slatina, etapa a III-a, realizarea slabă calitativ a fundației cuvelor de electroliză a majorat costul lucrărilor cu peste 4 milioane lei, iar la operațiunile de finisaj de la fabrica de polietilenă din cadrul Combinatului petrochimic Pitești, lipsa de grijă pentru o execuție calitativă corectă a. lucrărilor a necesitat un volum important de refaceri. Astfel de situații s-au consemnat și la fabrica de acrilonitril din cadrul aceluiași combinat, ca și la dezvoltarea Uzinei de sodă Govora.
Cornel PfLIGRADdirector în Banca de Investiții
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Termocentrala București-sud, înzestrată cu echipament de înaltă tehnicitateFoto : Sorin Dan

Marți dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, și Gheorghe Rădules- cu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe tovarășul Le Thanh Nghi, mem

bru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, șeful delegației guvernamentale e- conomice a R.D. Vietnam.La primire a luat parte Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București.In timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost abordate probleme de interes pentru ambele țări.

0 expresie a hărniciei,

talentului și dragostei

de muncă a tineretului
școlar

Plecarea tovarășilor Giancarlo 
Pajetta și Carlo GalluzziMarți la amiază au părăsit Capitala tovarășii Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii și al Biroului Politic al Partidului Comunist Italian, și Carlo Galluzzi, membru al Direcțiunii,- șeful Secției externe a P.C. Italian, care au făcut o vizită în țara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți tovarășii Paul Niculescu-Mizil. membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. Mihai Dalda, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid. (Agerpres)

Sala Dalles, sala de prestigiu și tradiție artistică a Capitalei, poartă acum pe panourile pe care au poposit de decenii celebrități ale artei noastre și de pretutindeni,— lucrările celor mai tineri artiști ai țării— pionieri și elevi ai școlilor de cultură generală, ai liceelor de artă plastică și profesionale.Sînt desigur impresionat de spiritul practic al unor exponate, de îndemînarea și pasiunea de care dau dovadă lucrările realizate în cercurile de specialitate, de machetele și micro- modelele în care se întrezăresc aptitudini tehnice și științifice certe.Privesc cu interes și satisfacție - realizările de artizanat ale copiilor din cercurile mîinilor îndemînatice, admir împreună cu miile de realizărilefotografi — ce depă-vizitatori tinerilor

șese procedeele tehnice de laborator — realizînd imagini pline de autentică emoție artistică.Acest buchet de impresionante talente se hrănește din solul fertil al pasiunii, din admirabila pornire către descifrarea enigmelor tehnicii și, mai ales, din nobila dorință a cunoașterii.Există însă un sector deosebit de amplu în această expoziție, care interesează în mod deosebit. care conține date de mare importantă didactică și artistică șl care are și în ansamblul expoziției o importantă pondere. Este sectorul imaginii plastice, este ansamblul lucrărilor de artă realizate de elevi, lucrări ce conțin virtuți demne de o profundă.Din. mii sl lucrări sositetreaga țară (desenele și lucrările de artă),
estetice analizămii de din în-

au fost selecționate spre expunere cîteva sute. Dar cine poate crede că vigoarea spirituală, că bogăția de talente din țară poate fi cuprinsă într-o sală sau în zece săli de expoziție ?O manifestare națională de confluență a valorilor din toată țara, devenită tradiție, — ca această expoziție a tinerelor talente, — este demnă să întrețină pasiuni și să stimuleze forțele creatoare de o goareDin rilor au fost selecționate 800 de lucrări și au fost expuse aproape 200. Impresionează bogăția soluțiilor plastice, forța intuiției și a fanteziei copilărești, curățenia notației și spontaneitatea enunțului plastic.
Ion SĂLIȘTEANU

ale unui tineret neobișnuită vi- artistică.desenele pionie-

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Promovarea
spiritului modern 
în învățămîntul 
nostru universitar

în întreaga lume universitară și științifică, perfecționarea învățămîntului superior constituie astăzi o- biect de studiu și de largi dezbateri. Faptul nu este de loc întîmplător. In epoca noastră. învățămîntul superior — consacrat prin excelentă pregătirii noilor promoții de specialiști în toate domeniile, formării tinerei intelectualități — este pus în fața unei problematici științifice noi, a unor responsabilități sociale sporite, izvorîte din

ancheta pedagogică
condițiile social-istorice și tehnico-științifice specifice ale contemporaneității.In tara noastră, după cum se știe, a avut loc în ultimul timp o amplă dezbatere asupra problemelor învățămîntu- lui, inclusiv asupra coordonatelor vieții universitare

Șantier în plin șantier
La ora cînd apar aceste rînduri, 

primul mineralier românesc de 
12 500 tdw a părăsit locul de baști-nă 
— șantierul de la mila 80 pe Du
năre — desprinderea pentru totdea
una de țărmul care i-a dat naștere 
generînd emoția primei călătorii în 
larg. Șantierul gălățean se aseamănă 
cu un cuib din care navele. își iau 
„zborul" la intervale în nici un caz 
dictate de anotimpuri, ci de oamenii 
iar momentele acestea petrecute sub 
semnul despărțirilor nostalgice sînt., 
în fond, semnele marii sale vitalități.

Un cuib 
ceanelor", 
versitatea 
care clipă 
pătă arborează la catarg steagul ce
lei dintîi călătorii și, ca într-un pro
ces biologic complex, altă navă îi 
ia locul, zorită și ea spre clipele 
totdeauna solemne ale plecării. Care 
este mecanismul ce săvîrseste acest 
circuit neîntrerupt. în care vapoa
rele refac fidel, întocmai ca și oa
menii si la porunca lor. un destin 
fără echivoc ? Ce legi sînt impuse 
materiei inerte, sutelor și miilor de 
tone de tablă, instalațiilor electrice 
ti electronice, metalului în aene-

de uriașe „lebede ale o- 
care sporește torta și di- 
flotei noastre... După fie- 
de maturitate, nava nroas-

ral — cu toate 'componentele sale și 
cu înlocuitorii stabiliți după o ma
tură selecție — pînă la fluierul grav 
cu ecouri peste Marele Fluviu, la 
despărțirea de port, de șantier ?

In căutarea acestor răspunsuri, am 
dat peste realitatea intimă a „uzinei 
de vapoare", am aflat un „șantier

ma-fost
toa-

Reportaj de 
llie TĂNĂSACHE

armare, noul 
industrială cu 
curînd stră-

în șantier", care determină prefaceri 
cu implicații profunde, impuse de a- 
vantaiele tehnicii noi. Da ritmul a- 
lert al activității constructorilor de 
nave — în cincinal vor pleca de aici 
50 de vase de capacități diferite — 
s-a adăugat în ultimii ani o adevă
rată ofensivă de modernizare a șan
tierului.

— Cele cîteva sute de milioane de 
tei cerute de lucrările din ultima 
vreme — ne spune directorul tehnic

Ștefan Drugescu — au fost investite 
înainte de toate în sincronizarea 
șantierului cu nevoile tehnicii ime
diate. Ambițiile noastre de a con
strui la nivel mondial au o bază 
terială corespunzătoare.

— Ce parte a șantierului a 
atacată mai întîi ?

— Toate părțile. S-a lucrat pe 
te fronturile, inclusiv oamenii...

Un plan vast a cărui realizare se 
dovedește posibilă.

Am parcurs hala de 
edificiu de arhitectură 
care s-a îmbogățit de
vechea schelă a Galaților. La cîțiva 
pași lingă chei — cargouri pe cîte 
trei rînduri. Unele încă roșii, altele 
cu suprastructura albă. Macaralele 
partale așezau calm, exact, de pe 
mal în adîncul calelor, motoare, pie
se grele, instalații asamblate. Hala, 
albă si ea, cu geamuri verzi-albastre, 
cu plafonul înalt de sticlă și tablă 
ondulată vopsită în albastru. Com
partimentat după o matură chib
zuință. spațiul acesta de 8 400 metri 
pătrati a adunat aici, lîngă navele în

(Continuare în pag. a VH-a)

inițiată de conducerea partidului nostru — care s-a finalizat prin elaborarea Directivelor C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea învățămîntului în România și a- doptarea unei noi Legi a învățămîntului de către Marea Adunare Naționa’ă.Foarte adesea, în discuții și în luările de poziție publice, apare termenul de modern sau modernitate, considerat de la autor la autor ca atribut principal și indispensabil al învățămîntului superior actual, ca o cerință majoră științifică și socială, ca principiu fundamental al activității universitare. De fapt, concret, ce anume semnificație implică, ce aspecte se au în vedere atunci cînd se preconizează modern ?conturăm un răspuns cu ajutoruldactice universitare și student!.— Orice perfecționare, orice schimbare structurală a școlii superioare care nu apare ca o „modă" pasageră, poate fi privită din punctul de necesității și utilității, nevoilor care o fac simțită — este de părere acad. prof. Constantin Daicoviciu. Măsurile concretizate în Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea învățămîntului și noua lege a instrucției publice adoptată de Marea Adunare Națională, atestă cît se poate de concludent preocuparea conducerii partidului și statului de a pune de acord întregul angrenaj al școlii cu cerințele contemporane. Faptul că adoptarea unor măsuri de cea mai mare însemnătate pentru prezen-

un Amunor învătămînt încercat săcadre di-

vedere alal

tul si viitorul școlii românești a fost precedată de o muncă intensă, desfășurată ani în șir de specialiști care s-au consultat îndelung cu corpul profesoral și cadrele din producție, precum și de dezbaterile ample atît din presa de specialitate cît si cea de mare tiraj timp de luni de zile, atestă nu numai temeinicia cu care au fost abordate perfecționările actuale a- duse învățămîntului, caracterul său modern, ci și realismul cu care s-au studiat și apreciat corelația dintre aceste perfecționări și cerințele economiei și culturii noastre, orientate spre folosirea celor mai recente cuceriri ale umanității în toate domeniile de activitate. Soluțiile adoptate cred că sînt satisfăcătoare pentru transpunerea în fapt a unor deziderate spre care tinde, în genere, învățămîntul superior actual : transmiterea fondului de informații actual al omenirii — fond care crește într-un ritm de neimaginat în trecut — adaptarea la noua condiție a științei, ca factor tot mai activ al producției materiale, la apariția a tot mai numeroase domenii cu caracter interdis- ciplinar etc.Este unanim recunoscută legătura strînsă, raportul de interdependentă dintre perfecționarea studiului u- niversitar. dintre concepția și mijloacele prin care se realizează pregătirea studenților și progresul înregistrat de știință și tehnică, de realizările obținute în aceste ramuri ale activității umane. Folosirea celor mai noi' cuceriri ale științei și tehnicii contemporane în producția bunurilor materiale presupune schimbări esențiale în pregătirea specialiștilor de înaltă ca-
Florica DINULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Vizita în țara noastră a secretarului general al Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo, Alphonse Massamba- Debat, se înscrie ca un moment important în dezvoltarea relațiilor prietenești dintre cele două țări și popoare, ilustrînd dorința lor comună de a colabora în avantajul reciproc, al păcii și cooperării internaționale, al cauzei luptei anti- imperialiste. Aceasta este fără îndoială prima concluzie ce se degajă după vizita în România a președintelui Republicii Congo. Ea a prilejuit un larg schimb de păreri cu privire la relațiile bilaterale dintre cele două țări și partide, la principalele probleme internaționale, contribuind prin aceasta la o cunoaștere mai aprofundată a preocupărilor celor două state și popoare și creînd noi premise colaborării lor viitoare.In cursul celor șase zile petrecute în România, președintele Massamba-Debat a avut posibilitatea să cunoască nemijlocit munca și realizările poporului român, cărora le-a acordat o înaltă apreciere. „România — spunea președintele — ne dă exemplul unui 
popor harnic, demn, mindru de 
destinul său". Oaspetele a elogiat 
„imensele progrese realizate de po
porul român prieten, sub condu
cerea luminată a Partidului Co
munist Român". Președintele Republicii Congo a fost martorul unor vii manifestații de simpatie față de poporul congolez. în Capitală, la Ploiești, Brașov, pe litoral, pretutindeni, pe unde a trecut el, a fost întîmpinat de mii de oameni, care i-au făcut o primire călduroasă. în aceasta și-au găsit expresie sentimentele de prietenie pe care poporul român le nutrește față de poporul congolez, stima față de eforturile depuse pentru înlăturarea urmărilor dominației coloniale și înaintarea Republicii Congo pe calea progresului. După cum se știe, poporul nostru a salutat cu căldură crearea statului independent Republica Congo (Brazzaville) în I960 și a urmărit cu simpatie

lupta desfășurată cu perseverență de poporul acestei țări împotriva uneltirilor cercurilor neocolonia- liste și ale forțelor reacționare interne, pentru consolidarea independenței. El se bucură sincer de faptul că, într-un timp atît de scurt, în această țară s-au obținut succese importante pe calea progresului economic și social, au a- părut sau sînt în construcție importante obiective economice și sociale că, sub conducerea Mișcării Naționale a Revoluției, se înfăptuiesc planuri de dezvoltare a economiei și culturii.Cu același interes este urmărită și evoluția pozitivă a relațiilor ro- mâno-congoleze. Stabilirea în 1966 a relațiilor diplomatice, o serie de vizite oficiale, inițierea și înfăptuirea unor schimburi culturale au constituit tot atîtea indicii că legăturile dintre cele două țări se îndreaptă pe făgașul dorit de ambele popoare. „Constatăm cu satis
facție — a arătat în timpul vizitei, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, — că între Re
publica Socialistă România și Re
publica Congo se lărgesc relațiile 
de colaborare pe baza stimei și bu
nei înțelegeri, a avantajului reci
proc. Realizările pe care le obțin 
țările noastre pe calea dezvoltării 
economice și sociale, dorința lor 
sinceră de a extindă schimburile 
bilaterale creează, după părerea 
noastră, posibilități sporite pentru 
colaborarea în domeniul economic, 
tehnic și cultural". Convorbirile oficiale purtate în timpul vizitei la București a președintelui Massamba-Debat, într-o atmosferă de înțelegere și prietenie, au pus și mai puternic în evidență acest fapt. A reieșit că atît România cît și Republica Congo năzuiesc spre lărgirea sferei colaborării lor, spre diversificarea și adîncirea relațiilor existente. Cele două părți, se arată în comunicatul dat publici-

Nicolae N. LUPU

(Continuare in pag. ■ Vil-a)
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ORȘOVA: Maladii urbanistice
cronice intr-un oraș nou

Conceperea și construirea unui o- raș nou reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai sintetice și elocvente manifestări ale geniului omenesc. Se cunosc cazuri cînd realizarea unor localități relativ mici a prilejuit afirmarea de idei și concepții novatoare, de un recunoscut prestigiu. Iată de ce, păstrînd proporțiile, ne socotim îndreptățiți să pretindem proiectării și înfăptuirii noului oraș Orșova acel aport de originalitate care să-l deosebească pa acesta de o reeditare, să-l consacre, dacă nu ca început de drum, măcar ca pas înainte pe o cale știută. Din păcate, în măsura în care stadiul actual al lucrărilor permite fundamentarea unei discuții preliminare, trebuie să recunoaștem că asemenea deziderate nu sînt satisfăcute, realizarea noii Orșove neatingînd nici măcar parametrii medii cu cars ne-am obișnuit.E drept că nu avem de-a face pur și simplu cu un oraș nou, ci cu o localitate destinată să găzduiască locuitorii și instituțiile celor patru a- șezări învecinate, inundate de apele viitorului lac de acumulare : Orșova Veche și satele Tufări, Coramnic și Jupalnic. Faptul menționat conține două determinații care conferă acțiunii un caracter aparte : fiind vorba nu de o întemeiere ci de o strămutare, datele programului erau bine definite, căci se știa destul de precis cam ce elemente va trebui să cuprindă noua urbe ; în același timp însă, termenul apropiat al dării în funcțiune a obligat pe realizatori să utilizeze cele mai lesnicioase căi de proiectare și cele mai rapide metode de execuție. Aceasta a exclus posibilitatea unor consultări mai largi — ne referim, de exemplu, la organizarea unui concurs public — ca și studierea paralelă și aprofundată a mai multor variante de amplasare sau a mai multor soluții urbanistice pentru poziția aleasă. De altfel, graba și-a pus amprenta, după cum vom vedea, cu deosebire asupra calității execuției.Amplasamentul asupra căruia s-a oprit alegerea se află la cîțiva kilometri de orașul vechi și reprezintă o fîșie destul de îngustă de teren în pantă moderată, cuprinsă între cheiul viitorului golf Cerna și versanții dealurilor învecinate. în consecință, pentru a preveni înșirarea pe o distantă excesivă a construcțiilor, s-a

recurs Ia lărgirea acestei fîșii către golf, prin crearea unei platforme artificiale, cu teren de umplutură, iar anumite zone ale orașului au fost ridicate pe pante mai accentuate. Chiar si în aceste condiții însă rezultă o desfășurare de aproximativ patru kilometri, ceea ce pentru un oraș cu 11 000 de locuitori pare a fi cam mult și nu credem că poate duce Ia indici tehnico-edilitari economici. Dar să vedem prin ce anume se caracterizează concepția urbanistică : există o zonă centrală, grupînd dotările orășenești mai importante — sediu administrativ, cinematograf, spital, centru comercial, hotel, restaurant, liceu etc. — trei zone de locuințe (nord, sud și, pe valea unui pîrîu, cea de vest), o zonă turistică de perspectivă și, pe malul opus al golfului, gara și zona industrială. în sistematizarea de detaliu se vede intenția de a sublinia unele valori ale cadrului natural, cum âr fi vecinătatea lacului de a- cumulare sau relieful destul de pronunțat. Această intenție însă nu este dusă pînă la o finalizare certă, așa încît este foarte greu de afirmat că noul oraș ar vădi o concepție clară, limpede afirmată. Vina o poartă, printre altele, atenuarea, prin umpluturi, a reliefului care s-ar fi cerut, dimpotrivă, exaltat, tratarea pe alocuri confuză a fîșiei limitrofe lacului. dar mai ales recurgerea, din motive economice și de rapiditate a execuției, la arhicunoscutele blocuri cu patru etaje din panouri mari sau cu cofraje spațiale și la cele cu zece etaje, ridicate în sistemul cofraje- lor glisante. Blocurile Orșovei seamănă deci leit cu cele din Turnu Severin sau din alte orașe ale țării.Slabul nivel al execuției riscă să compromită și acele trăsături pozitive pe care colectivul de autori s-a străduit să le imprime proiectului. Panourile mari ajung deteriorate după transportul pe calea ferată și avantajele industrializării se irosesc. Primul bloc înalt a ieșit de Ia turnare cu ferestre strîmbe și cu goluri în pereții interiori. Copertina punctului comercial nr. 1, defectuos executată, a început să se fisureze și riscă să cadă ; constructorul preconizează proptirea ei neaspectuoasă cu cîțiva stîlpi metalici. Lîngă o altă construcție s-a format o baltă, care amenință să-i pericliteze stabilita

tea. Umplutura nu s-a compactat în condițiile cerute, astfel încît trotuarul din jurul blocului 17 arată ca după un cutremur, iar într-una din scările sale exterioare s-a căscat o crăpătură. Drumurile pietruite n-au fost cilindrate, rigolele nu sînt așezate pe mortar de ciment și unele n-au fost rostuite, iar apele primăverii le-au deteriorat pe alocuri complet. De calitatea finisajelor interioare, să nici nu mai vorbim. Dis- cutînd cu controlorul de calitate de pe șantier, ing. Eugcniu Otulescu, am remarcat faptul că toate defecțiunile fuseseră din timp semnalate, că s-a cerut de fiecare dată refacerea lucrărilor și sancționarea celor vinovați. Deși conducerea șantierului a fost nu de mult înlocuită, controlorul de calitate ni s-a plîns că sesizările lui nici în prezent nu sînt luate în seamă, că sancțiunile propuse în mod întemeiat nu sînt totuși aprobate. în această situație, ne întrebăm ce rost mai are controlul de calitate pe care trustul de construcții îl exercită pe șantierele sale și dacă nu cumva constructorii își închipuie că vor trece cu aceeași ușurință și peste obiecțiile beneficiarului ? Căci e de neînchipuit, cu toată graba de care aminteam, că beneficiarul va lua în primire asemenea lucrări. Considerăm absolut necesar ca rezolvarea acestei situații să nu fie lăsată pentru ultima clipă, ci să se întreprindă neîntîrziat, de către organele locale îndreptățite, cercetarea mai adincă a temeiurilor și îndrumarea grabnică a gravelor lipsuri dintre care le-am semnalat aici numai pe cele mai flagrante.O tratare aparte merită realizarea locuințelor individuale. Alături de blocurile de locuințe, anumite porțiuni ale orașului, situate în pantă, sînt rezervate acestor construcții cu parter și cel mult un etaj, alcătuind zone zise semiurbane datorită nivelului de confort mai redus de care beneficiază și a ocupației preponderent agricole a locuitorilor, prove- niți mai ales din așezările rurale, în aceste zone, proiectanții s-au limitat să traseze străzile și rețelele edilitare, să parceleze terenul, lăsînd atît concepția de ansamblu, cît și a clădirilor luate izolat în seama Consiliului popular provizoriu al orașului Orșova și a cetățenilor. Cele cîteva proiecte-tip de locuințe indivi

duale, greu de adaptat Ia terenul în pantă, nu pot înlocui asistenta tehnică, iar de un personal de specialitate nu se dispune. La anonimatul concepției se adaugă însă insuficien- 8 ța mijloacelor materiale. Procurarea materialelor e dificilă, iar executarea lucrărilor nu este asigurată decît într-o proporție redusă de către întreprinderea de gospodărie orășenească. Toate acestea au făcut ca între cartierul blocurilor și cel al locuințelor individuale, care se înfiripă alături, să se nască supărătoare stridențe, incompatibile cu ideea de oraș nou, situație cu atît mai neplăcută cu cît premisele sînt deosebit de favorabile afirmării, dimpotrivă, a unor trăsături originale. într-ade- văr, relieful variat, realizarea organizată, diversitatea îngăduită în condițiile locuinței individuale ar fi permis contracararea în chip pozitiv a monotoniei și lipsei de specific a blocurilor.Avînd în vedere că s-a construit un procent deocamdată redus, că mai sînt de durat încă peste o mie din aceste locuințe, o remediere nu pare de neconceput, cu atît mai mult cu cît noua lege privind dezvoltarea construcției de locuințe o- feră condiții materiale generoase, care pînă în prezent nu puteau fi obținute decît derogatoriu. Ne referim la cuprinsul articolului 15 al legii, prin care se acordă posibilitatea construirii de locuințe cu sprijinul statului tuturor cetățenilor ale căror locuințe sînt demolate, urmînd ca ei să depună drept avans întreaga sumă primită ca despăgubire, chiar dacă este mai mică decît a- vansul minim, iar rambursarea creditului să se facă în condițiile prevăzute de lege. în acest context, fiind convinși că numărul cetățenilor care vor dori să beneficieze de sprijinul statului va fi aici mare, considerăm necesară înființarea unei organizații care să mijlocească contractarea, proiectarea si execuția locuințelor respective în condiții corespunzătoare. Este de o deosebită însemnătate ca realizarea să fie încredințată unor specialiști competenți, garantîndu-se astfel, o dată cu condițiile materiale elevate, înscrierea armonioasă în cadrul natural și completarea fericită a laturilor izbutite ale proiectului pentru noul oraș Orșova.
Arh. Gh. SASĂRMAN

e Stau și mă întreb deseori: oare nu se sesizează nimeni de risipa de cereale care se face în timpul transportării griului de la siloz la moară, pe șoselele orașului Medgidia ? Autocamioanele lasă în urma lor dîre întregi de grîu împrăștiat, pe care măturătorii străzilor abia prididesc să-1 _ adune. E de-a dreptul revoltătoare această situație, cînd se risipește grîu adunat că trudă pe ogoare. Ce fac responsabilii silozului și ai morii 7 Cum justifică aceste pierderi ? Cei care risipesc trebuie să fie puși să plătească.
Constantin SÎRGHtMedgidia• Uniunii județene a C.A.P. Dolj i-au fost trimise de redacție, în ultimele luni, pentru cercetare, un mare număr de sesizări, mai precis 15, privind lipsuri din activitatea unor C.A.P. din cuprinsul județului. Unele scrisori semnalau deficiențe grave, abuzuri ale unor conduceri de C.A.P., manifestări de risipă și sustrageri din avutul obștesc. Un exemplu, sesizarea, semnată de un mare număr de membri cooperatori, referitoare la lipsurile din C.A.P. „Viață nouă", satul Verblcioara, comuna Verbița, înaintată pentru cercetări la 30 martie a.c.. Deși s-au făcut, la timpul potrivit, reveniri, uniunea județeană tărăgănează nejustificat trimiterea răspunsurilor către redacție la aceste sesizări. Să fi uitat oare conducerea U.J.C.A.P.-Dolj că rezolvarea, în termen legal, a sesizărilor este o obligație profesională ?

O La redacție au venit zilele trecute în audiență cîțiva salariați din București care ne-au adus la cunoștință modul cum au fost primiți și tratați la complexul de odihnă Borșa-Maramureș, unde au fost trimiși — prin sindicat — să-și petreacă concediul de odihnă. „Am ajuns la Borșa după 19 ore

• reclamațiî

® răspunsuri
de călătorie cu trenul și autobuzul — ne-a relatat Paul Barac, radiotelegrafist Ia aeroportul Băneasa. Așa, frînți de oboseală cum eram, am insistat să fim repartizați mai repede în vile, dar am fost bruscați îndelung de salariata de la ghișeul de cazare și apoi de responsabilul complexului, Lungu Viorel. Cînd i-am amintit de ceea ce se cheamă răspundere profesională și comportare c’vilizată față de oaspeți, responsabilul a țipat Ia mine și m-a amenințat că nu mă va primi în stațiune, deși aveam bilet de trimitere prin sindicat. Cu amărăciune-n suflet, am fost nevoit să mă întorc cu primul tren la București". „Nici noi, care am rămas în stațiune, n-am fost altfel tratați — ne-a spus Ilie Feleagă, șofer la I.T.B. Cazarea și masa au fost sub orice critică, activitatea cultural-spor- tivă — inexistentă, comportarea salariaților complexului, în frunte cu responsabilul Lungu Vidrei — din cale-afară de urîtă. De aceea, majoritatea
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ÎN JUDEȚUL ALBĂ 

„Pete negre" în 
deservirea populației

Analizînd activitatea unităților prestatoare de servicii din județul Alba, trebuie să amintim că sfera a- cestor prestații s-a extins mereu sub impulsul solicitărilor crescînde ale populației. Dacă avem în vedere numărul mare de unități, s-ar părea că lucrurile merg bine. între cerințele populației și satisfacerea lor a existat însă întotdeauna o neconcordan- ță, datorată ritmului lent în care unitățile prestatoare de servicii vin în întîmpinarea acestor cereri. Lipsa de receptivitate la solicitările cetățenilor a determinat, cu timpul, o limitare a unităților prestatoare la o gamă restrînsă de servicii, în timp ce devine tot mai acută necesitatea deschiderii unor noi unități. Lipsesc activitățile de deservire la domiciliu. La Alba Iulia, cooperativa meșteșugărească „Mureșul" a făcut de cu- rînd un prim pas în această direcție, dar foarte modest : a înființat o echipă cu doi lucrători pentru depanarea televizoarelor. Desigur, chiar așa modest. începutul e bun. Multi cetățeni solicită extinderea deservirii la domiciliu și în ceea ce privește reparatul mașinilor de spălat rufe, a mașinilor de cusut și a frigiderelor, montarea antenelor de televizor și altele. Deși numărul posesorilor de autoturisme a crescut mult în ultima vreme, prestările de servicii auto-moto reușesc cu greu să facă față cerințelor. Atelierele de întreținere și reparații auto sînt dispuse în localuri necorespunzătoare, au un personal insuficient calificat și sînt slab dotate din punct de vedere tehnic.Serioase carențe se manifestă și în amplasarea rețelei de unități. O caracteristică generală, întîlnită în toate orașele din județ, este următoarea : unitățile prestatoare sînt înghesuite una lîngă alta pe arterele principale,, pe cînd noile cartiere de locuințe sînt în întregime lipsite de astfel de posibilități de deservire. La Alba Iulia, în noul ansamblu de blocuri cu peste 530 de apartamente, situat pe Platoul Romanilor, nu există decît o frizerie și un centru de reparat încălțăminte. Locuitorii a- cestui raion sînt nevoiți să se deplaseze cîțiva kilometri, pînă în centrul orașului, pentru lucrări destul de mărunte. Tov. Nicolae Bucșer, președintele cooperativei „Mureșul", recunoaște că, în ceea ce privește amplasarea unităților, factorul hotă- ritor a fost pînă acum nu grija pentru repartizarea cît mai judicioasă pe teritoriul orașului, ci pur și simplu preocuparea pentru găsirea unor spații. S-a ajuns astfel la situația ca din cele aproape 60 de unități prestatoare de servicii, cîte are cooperativa în Alba Iulia. 28 de unități, de cele mai diverse profile, să fie amplasate în centrul orașului, pe strada Unirii și în piața 1 Mai.Criterii judicioase n-au stat nici la baza amplasării rețelei unităților din mediul rural. Din cele 715 localități rurale existente în județ, doar în 101 există centre de deservire. în total, cooperația de consum d'spune de 311 unități (dintre care 15 înființate anul acesta) cu 25 de profile. Multe din unitățile existente la sate, insuficient sprijinite de uniunea județeană a cooperativelor de consum, nu reușesc să desfășoare o activitate continuă, ducînd o existentă mai mult scriptică. Alte cooperative de

consum, datorită lipsei de preocupare a conducerilor respective — cum sînt cele din Cetatea de Baltă, Feneș. Teiuș, Avram Iancu — nu-și realizează nici un sfert din planul de prestații.Timid se desfășoară și acțiunea de dare în folosință a brutăriilor sătești. în județul Alba există doar 13 brutării, pînă Ia sfîrșitul anului urmează să-și înceapă activitatea alte trei, la Doștat, Roșia Montană, Spring, iar pentru anul viitor s-au prevăzut încă... două. Dacă se merge în acest ritm, abia în anul 1980 va funcționa cîte o brutărie în fiecare comună administrativă. Răspunderea acestei situații necorespunzătoare o poartă în primul rînd uniunea județeană a cooperativelor de consum.O altă problemă, a cărei rezolvare pu trebuie să întîrzie, o constituie înființarea, la sate, a unor ateliere de reparat radio și televizoare. Unde-și repară, în momentul de față, locuitorii din mediul rural a- ceste aparate ? Un răspuns precis nu se poate da, întrucît situația, și mai ales dificultățile, diferă de la caz la caz. Este însă cert că cele patru unități de depanare, înființate de uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești în comunele Lopadea, Unirea, Ighiu, Vinț, care activează doar o zi pe săptămînă, nu pot nici pe departe să răspundă cerințelor.Consiliul popular județean Alba a analizat luna trecută, în cadrul comitetului executiv, situația prestărilor de servicii. Cu această ocazie, s-a arătat că sectorul de prestații a rămas mult în urma cerințelor populației, că nu există în cadrul uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești, uniunii județene a cooperativelor de consum, întreprinderilor de gospodărie orășenească și a celor de industrie locală suficientă preocupare pentru a satisface pe deplin solicitările cetățenilor. Totodată, pentru a lichida neajunsurile enunțate, s-a trasat fiecărei întreprinderi care are în subordinea sa unități de prestații, sarcina de a-și restructura planul de viitor, urmînd să prezinte consiliului popular planuri de acțiune ferme, cu termene precise de realizare a obiectivelor propuse, astfel încît în scurtă vreme activitatea de prestații să iasă din situația grea în care se găsește. Toate acestea sînt, firește, bune. Numai că, din păcate, termenele înăuntrul cărora întreprinderile trebuiau să prezinte planurile de acțiune au trecut, iar consiliul popular județean nu s-a mai interesat de această măsură, nu a tras la răspundere pe conducătorii respectivelor întreprinderi pentru indisciplina de care au dat dovadă.Este o datorie a consiliului popular județean de a nu renunța la o- biectivele propuse, de a stimula activitatea de prestări de servicii, sprijinind aplicarea celor două legi votate recent de Marea Adunare Națională — cea cu privire la organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești și cea cu privire la exercitarea meseriilor de către meșteșugari în ateliere proprii. Felul în care se realizează măsurile hotărîte trebuie urmărit cu toată exigența si perseverența, înlesnindu-se pe toate căile îmbunătățirea deservirii multilaterale a populației.
Ștefan DINICA corespondentul „Scînteii"

Sibiul ospitalier. Un coif din Dumbravă Foto : C. Mihai

dintre noi am plecat din stațiune mai devreme decît trebuie. Nu există metode de a se pune ordine în acest complex ?“
e Din cauza deselor infiltrații de apă, subsolul imobilului situat în strada Paris nr. 18, sectorul 1, este veșnic plin de umezeală. Casa se află în pericol de degradare. Am sesizat în nenumărate rînduri conducerea I.A.L., cerind să ia măsuri în consecință. Dar totul în zadar. „Se distruge un bun al statului" — l-am prevenit pe'ing. șef Diaconeasa de la Î.A.L. sectorul 1. „Aveți răbdare — ne-a 'răspuns el. Am dat dispoziții să se repare". Dar, pînă acum, nici vorbă de reparații. De aceea, le reamintim conducătorilor I.A.L. sectorul 1 ! se distruge un imobil al statului, tovarăși. Sî cine o să plătească daunele ? Statul sau vinovatul ?

Alexei BUCȘANstr. Paris 18, sectorul 1, Bucuroșii
o De mai bine de două luni bat drumurile la Consiliul popular provizoriu al județului Olt pentru o foarte simplă treabă : înscrierea în cartea mea de muncă a unor perioade de activitate in producție, care-mi sînt necesare la stabilirea pensiei. Am toate actele în regulă și operația s-ar fi putut efectua în citeva minute. Dar sint amînat, nejustificat, de la o dată la alta, purtat pe drumuri, în chip neomenesc, așa bătrîn și bolnav cum sînt. „Veniți peste 15 zile" — mi-a spus, la 3 aprilie a.c.. o funcționară de la serviciul personal al consiliului. M-am dus peste 15 zile, dar tot degeaba. Cred că nu pentru a pune oamenii pe drumuri sînt plătiți salariații respectivi ai consiliului popular !

Ilie M. DRAGOMIRcomuna Potcoava, județul OH

Dacă m-aș baza pe discreția dumneavoastră v-aș spune o chestie colosală. Am primit o scrisoare tocmai de la Polovragi (Gorj). O scrisoare semnată de 82 de locuitori din această comună. E vorba în jalba asta de un om. De unul pe care-l cheamă Ion I. Ruxandra și care...Nu mai scot o vorbă pînă nu-mi dați asigurări că n-o să citiți cu glas tare povestea asta. îmi dați asigurări ? Așa da.în comuna Polovragi, cum spuneam, trăiește unul Ion I. Ruxandra. O piesă rară. Un colecționar priceput ne-ar da pe el și marea și sarea. Mai ales sarea. E un exemplar unic.Dacă înfr-o bună zi pe lîngă el și-i zici :— Ziua bună, Ioane IȘtiți ce face ? Dă din cap în loc de răspuns ? S-o crezi dumneata. Te oprește, te prinde de guler și te fraga lîngă el.— Ai zis ziua bună ? Ziua bună ai ? la uită-te mă în colo înspre Vîlcea, cum zici tu mă că-i ziua bună ? Cînd norii’ ăia se abat spre noi ? Uite mă că a început să și pice. De ce mă induci mă în eroare ? De ce mă minți. Dacă m-aș lua eu după ziua bună a fa și aș pleca de-a- casă fără pelerină... Aș face mă aprindere de plămîni ? Mîine să stai acasă, citație.într-o zi un faur Nicolae Andreescu la harță cu boul lui Ion I. Ruxandra. Taurul mai nervos din fire i-a tras boului un corn. Dacă pentru o ziuă bună se enervează Ion I. Ruxandra, ce să mai vorbim de...— Și de ce mă chemi pe mine în judecată, mă nea' Ioane, eu fi-am lovit boul ??— Aha, îmi faci animalul bou ?— Da ce dra. Dacă meu nu ți-l să zboare, mic. Ce e— E juncan mă, minte că mi l-ai insultat. L-ai făcut bou. Miine să stai acasă, 'îți trimit citație.O dată, se zice, că vrînd să intre în casă s-a lovit de pragul de sus. De durere, și mai ales de mînie, s-a dus in fața oglinzii și și-a dat două palme. Cînd și-a revenit a dat goană la tribunal și s-a

treci

Ifi trimit

Există, incontestabil, o psihologie de automobilist, dar mai ales o psihologie a contravenientului : obsesia iresponsabilă a vitezei, orgoliul absurd de „a nu fi depășit" sau de „a depăși pe alții", un fel de satisfacție cinică de a face contrariul decît ceea ce este permis și de a... „păcăli" miliția cînd nu e de față. Toate acestea s-au putut constata, „pe viu", într-un original „seminar" la care am fost martori duminica trecută.Săli de seminar : puncte ale șoselei naționale Bucu- rești-Brașov. Examinați : automobiliști contravenient!. Examinatori: ofițeri de la Inspectoratul general al miliției. Problemele examinate : regulile de circulație, sau mai exact „motivele" pentru care nu respectă aceste reguli.Impresionante efective ale miliției — agenți de circulație pe motociclete, ofițeri îmbrăcați civil, foarte multe mașini, postate la intersecții-cheie, în vîrfuri de pante, la cotituri periculoase, la intrarea sau la ieșirea din localități, în locurile cele mai aglomerate. — au supravegheat șoseaua ; și pretutindeni unde s-a manifestat prezența activă a lucrătorilor de miliție s-a realizat o reală demonstrație de circulație corectă, — așa cum ar trebui, desigur, să se desfășoare în mod normal, fără asemenea „condiții speciale"...Si totuși : Săftica. Pe lîngă coloana lungă și ordonată a mașinilor trece ca un bolid „Opelul" 1-BV- 6786, care, trufaș, depășește celelalte mașini fără să semnalizeze, fără să se asigure Ia depășiri. „Viteazul" stîrnește „vanitatea" conducătorului „Volkswagen- ului" l-SB-638 care încearcă să-l întreacă ; evidentă „cursă automobilistică", ad-hoc. în care conducătorii respectivi au uitat cu desăvîrșire că nu se află pe pistă, ci pe o șosea națională, cu circulație și reguli de comportare determinate prin lege.

Pornim după ei. Cadranul vitezometrului ne arată 120 km pe oră — deci contravenție de viteză. Gonim cîteva minute în același ritm pentru a-i prinde pe „temerari". îi depășim, opresc și începe „seminarizarea" :— Numele dumneavoas-

auto Vasile Ursu. Din cauza vitezei prea mari, la o curbă cu vizibilitate redusă și în pantă nu a mai putut să înscrie autoturismul (1—BV— 4832) pe partea dreaptă a drumului, în direcția de mers, din care cauză s-a tamponat cu autocamionul nr. 21—HR—154 care circula

teci, pietonii circulă mai mult pe partea carosabilă. Lt. major Constantin Con- stantinescu remarcă :— De ani de zile cetățenii acestei comune n-au trotuare și sînt nevoiți să circule mai mult pe șosea, motiv pentru care s-au produs nenumărate accidente, dar

„DE CE CONTRAVENIȚI 
LEGII CIRCULAȚIEI ?“
raid-anchetă pe șoseaua București-Brașov

tră?; — Liviu Stroia ; •—Profesia ? — Medic... medic la Spitalul de neurologie din Brașov (deci. de profesie apărător al sănătății ; probabil că pacienți- lor le pledează despre calm și relaxare nervoasă).— Știți pentru ce ați fost oprit ?— Da ! Pentru viteză excesivă !— Nu vă dați seama la ce pericol vă expuneți ?în locul doctorului răspunde de data aceasta soția lui indignată.— I-am atras și eu atenția că circulă neregulamentar. Să se învețe minte...— De ce ați comis această abatere ?— Mă grăbesc ! Doresc să ajung mai repede la Brașov. Fetița mea are serbare !...Grabă ! Dar că fetita — și ei înșiși — puteau să nu mai ajungă deloc la serbare, ci în alte locuri.La fel ca medicul Stroia,— ne spune tov. locotenent Constantinescu Constantin— se grăbea cu cîteva zile în urmă, pe șoseaua Rm. Vîlcea—Sibiu, conducătorul

regulamentar din sens opus. Din acest accident Vasile Ursu s-a ales cu un picior fracturat, mașina făcută ferfeniță, rănirea unuia dintre cei doi copii ai săi care îl însoțeau și moartea celui de-al doilea.Răspunsul celuilalt contravenient — Gheorghe Burz — pensionar, e de altă factură. Acesta e tipul „naivului inocent1* :— N-am observat că e comună !Trece pe lîngă o tăbliță indicatoare, trece printre șiruri de case, privește din fuga mașinii la oamenii care stau pe la porți și... n-a observat că e comună !— Vă rog să notați, îmi spune ofițerul de miliție, în mașină pe lîngă soție este și fata conducătorului și că viața acestor două persoane a fost expusă primejdiei. Și vă rog să precizați că în rubrica miliției privind „cauzele accidentelor" viteza excesivă ocupă un loc de frunte....Trecem prin comuna Po- tigrafu. Lucruri mărunte : în loc de trotuare două po-

tot de ani de zile organele locale neglijează măsurile ce se impun. De aceeași nepăsare, de data asta pentru securitatea conducătorilor auto, dau dovadă și gospodarii din Cimpina, care regretă accidentele ce au loc datorită celor două șanțuri lungi de cîteva sute de metri de la intrarea în oraș, dar nu hotărăsc să le acopere și să „închidă" astfel o sursă de nenorociri....Reluăm „seminarul" : la ieșirea din Ploiești a apărut un nou contravenient. Este vorba de Ion Breazu, inginer la întreprinderea minieră din Ploiești, care s-a găsit să-și repare „Fia- tul 1 100“ 1—PL—2292 chiar în punctul central al unei intersecții.— De ce ? ; — Aici s-a oprit! ; — Pentru ce nu împingeți mașina în afara intersecției ? ; — Nu mi-a venit în minte ideea asta !Legea circulației — pe care se vede cit de bine o cunoaște — precizează expres această obligație ; în plus, vede că încurcă circulația, și tovarășului Ion

dat în judecată. S-a dat în judecată pe el însuși pentru că și-a dat două palme. Acțiunea a fost respinsă, însă, ca nefondafă.Nici faică-său n-a scăpat de proces. Ion I. Ruxandra l-a tîrît și pe taică-său prin sălile tribunalului. Cu Petre Adamescu a avut vreo șase procese. Numai șase pentru că îi este cumnat. Altminteri nu scăpa așa ușor, l-a făcut rabat. De, rudă.Unii spun despre el că ar fi fost înjărcat cu mătrăgună. Alfii că ar fi fost zămislit din lutul a doi lupi și o vulpe. 
A speriat comuna. Cînd e munca mai în toi oamenii se trezesc cu cifafii. Fie ca martori, fie ca inculpați. Se zice că autobuzul l.R.T.A. din cauza lui a fost inventat. Din Polovragi pînă la tribunalul din Tg. Cărbunești unde se jin procesele sînt peste 30 de kilometri. Să bați atîfia kilometri pe jos ?!n momentul de fajă Ion I. Ruxandra are pe rol 16 procese civile și 10 penale. Ce zic eu în momentul de fafă ? M-am interesat la tribunalul din Tg. Cărbunești alaltăieri. De alaltăieri pînă acum...Se vorbește că O.N.T.-ul din cauza lui Ion I. Ruxandra . nu organizează excursii la Peștera Polovragi. De teama j lui. La excursii d-asfea se în- . scriu fel de fel de oameni. ' Dacă unul dintre ei, ori mai j multi, frecînd pe lingă el fac . imprudenta și-i dau bună 1 ziua într-o zi noroasă ? Se j încarcă O.N.T.-ul de doamne < ajută ? își poartă clienjii pe la * tribunale ?...— Douăzeci și șase de < procese I ? Vă veți mira dv. J Dar cînd are timp omul ăsta < de odihnă? Trebuie să fie < numai pe drumuri, bietul ’ de el. <— Da' ce numai el e pe 1 drumuri ? Numai pe el îl căi- < na|i ? Ce se duce singur? < Sute de oameni. Martori din < partea lui, inculpați, martori < din partea inculpation.. <D-aia făceam apel la dis- < erefia dv. D-aia vă rugam < să citiți în gînd. Avem și noi : o piesă rară, și-ar fi păcat { s-o pierdem. Dacă se află < povestea asta, sînt sigur că o . S să se găsească cineva să-l ) domolească. Să-l pună la < punct. Și-ar fi o pagubă I... S O mare pagubă. In ciuperci, > însă,.. <

păzit de s-a luat

e mă nea Ruxan- era avion taurul lovea, că nu știa N-a învă|at de dacă nu e bou.și fine

Breazu, cu permis de conducere în buzunar... nici nu i-a venit în minte o asemenea idee.N-apucăm să pornim mașina, cînd, un alt conducător auto „solicită" de urgență intervenția ofițerilor de miliție: Traian Crăciun, inginer la întreprinderea minieră Ploiești.Deși semnul de avertizare care indică șoferilor să oprească, să se asigure și apoi să pornească mașina îi era vizibil, domnia-sa a binevoit să-1 ignore pur și simplu, „năvălind" cu mașina în drumul principal.Semnul acesta are un rost, îi spune ofițerul de miliție, el trebuie respectat și cînd „nu-i nimeni" și cînd nu vă vede nimeni.— Sînt de 10 ani șofer și n-am avut accident.— N-ați avut dar... nu este încă tîrziu, dacă veți proceda astfel și de acum înainte.— Fleacuri !... răspunde sfidător.Dar o statistică a accidentărilor, rănirilor si deceselor de pe urma acestor „fleacuri" l-ar convinge că în materie de circulație nu există „fleacuri". Orice încălcare a legilor circulației, orice abatere, oricît de măruntă la prima vedere, se poate solda cu accidente, adesea fatale....La înapoiere, în dreptul postului de control de la kilometrul 145, peste un pod, privirea exersată a „examinatorului" distinge o mișcare dubioasă făcută de șoferul care conduce autocamionul 21-PH-3683.— Opriți !In autocamion țineau companie omului de la volan președintele cooperativei agricole de producție Ditești, din județul Prahova, cu soția și cooilul. Șoferul, Gheorghe Chiru, pălește.— Ați consumat băuturi alcoolice !— Da ! Dar... știți... doar o sticlă cu bere...— De ce beți cînd conduceți mașina ?— Vă rog să mă credeți, 
l-am văzut pe tovarășul

președinte și am băut și eu. Doar o sticlă, că ne grăbeam să-i luăm pe cooperatori de la Pîrîul Rece.Gheorghe Chiru și-a primit nota meritată : o dublă sancțiune — a fost amendat și i s-a însemnat contravenția și în tichetul de evidență a contravențiilor.I-am dat o dublă sancțiune să-i fie învățătură de minte. Șoferul acesta are in mîinile lui viața a zeci de colectiviști, care, după o excursie plăcută, doresc șă ajungă sănătoși acasă. Recent, Constantin Anton, conducînd sub influenta alcoolului spre comuna Ciumulești (județul Iași), din direcția Forești, cu 17 persoane în autocamion (21—IȘ—2784), a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat, provocînd moartea a trei persoane și rănirea altor 11.în drum spre București „seminarul" a continuat. Au trecut prin fața „examinatorului", rînd pe rînd, contravenienții Viorel Mol- doveanu, șofer la Consiliul de Stat (Volga 1—B—4865) pentru viteză excesivă ; Ion Pîslărașu, inginer-șef Ta Institutul de proiectări hidrotehnice — București (Moskvici 3—B—2500 — viteză excesivă și depășiri pe poduri), Ion Fotescu, director tehnic la Direcția generală a drumurilor din M.T.A.N.A. (Moskvici 1—B— 8477) care conduce în locurile aglomerate neatent (numai excepționala prezență de spirit a șoferului Adrian Mitache a salvat însăși „Volga" miliției în care ne aflam de la o ciocnire ce părea inevitabilă) și mulți alții. în total... 70 ! Pe un singur trase». Pe toate drumurile țării — 3 289 (numai cele consemnate de organele de miliție). Cifre îngrijorător de mari, cifre în spatele cărora se ascunde pericolul, cifre care exprimă tot a- tîția iresponsabili, trufași ai volanului, obsesivi și e- goiști, reprezentînd surse sigure de accidente.
Dumitru MINCULESCU
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SUCCESELE IN RIDICAREA
CALITĂȚII PRODUSELOR
UMBRITE DE 0 ACTIVITATE
FINANCIARĂ DEFECTUOASĂCa și mercurul termometrului, stocurile supranormative dintr-o întreprindere, înregistrînd valori ridicate, semnalează starea anormală a compartimentului de aprovizionare și desfacere, avînd implicații serioase asupra situației financiare. Intr-o asemenea fază, se află, de mai multă vreme, uzina ploieșteană „1 Mai". Dacă la sfîrșitul anului trecut în magaziile uzinei erau stocate — peste normativ — materiale în valoare de circa 2,5 milioane de lei, la finele trimestrului I 1968, supranormativele urcaseră Ia 17 milioane de lei.La această uzină, în formarea stocurilor supranormative se întrepătrund •— într-o țesătură complicată — cauzele obiective cu deciziile subiective. Căutînd cu insistență în uzină să distingem totuși ce este cu adevărat „obiectiv", ne-a surprins tendința vădită de denaturare a ade- .vărului, de a explica unele neajunsuri și neglijențe interne ca venind... din afară. Să adîncim, deci, analiza cauzelor. Datorită specificului pronunțat al unor produse, mai mult sau mai puțin unicate, cu un lung ciclu de fabricație, unele schimbări de plan survin într-adevăr dinafară, impunîndu-se replieri operative în producție. De aici și o aprovizionare tehnico-materială mai puțin precisă, ' cu greutăți și cu unele riscuri. Dar asemenea neajunsuri create de forul de resort și de unele organe ale Ministerului Comerțului Exterior — nu au însă puterea să determine creșterea în astfel de proporții a stocurilor supranormative, a celor fără mișcare, a penalizărilor bancare, pe care uzina — și nu cei ce le produc — le suportă an de an.— Alți factori, — printre care răspunderea personală scăzută pe diferite trepte — au ponderea mai mare în problema suprastocărilor — arăta secretarul comitetului de partid al uzinei, tov. Mihai Istrate. De aceea, se impune să discutăm mai mult în jurul lor, stabilind în primul rînd adevărul și. apoi măsurile capabile să îndrepte șituația.vemu ue vuiuxu i» wrere nealterată 'de puterea obișnuinței, secretarul de partid a sesizat esențialul. Faptele vin în sprijinul aprecierii sale. Poate că pare ciudat, dar Ia această oră în unitatea plo- ieșteană controlul preventiv asupra formării stocurilor supranormative, practic, nici nu există. A recunoscut aceasta fără înconjur și tov. Traian Sorescu, șeful serviciului financiar :— Cine poate ști, în condițiile uzinei, ce se întîmplă în secțiile de fabricație ! In situația cînd nu s-a creat o posibilitate de informare o- perativă, concretă, asupra consumului și mișcării materialelor, a semifabricatelor sosite prin colaborare, controlul preventiv are un rol puțin acHiv în oprirea supranormativelor, în gospodărirea mai bună a metalului, îndeosebi.Am asistat, cu mai bine de doi ani în urmă, la o dezbatere în ce privește organizarea depozitelor de materiale. Ce s-a spus? Că este aproape imposibil ca în depozitele deschise, lăsate la discreția oricui și unde domnește dezordinea, să se poată ține o evidență precisă asupra fiecărui sort de material, să se aibă siguranța a gestiunii respective. Se așteptau, deci, măsuri energice. In zadar, fiindcă nimic nu s-a schimbat de a- tunci. Tov. Gheorghc Grădișteanu, de la serviciul aprovizionării, îmi relata :— Am văzut cu ochii mei cum se fac debitări cu aparatul de sudură autogenă chiar în depoziul deschis. Fiecare șef de secție, dacă „ochește^ un laminat trebuincios, îl ia_ fara prea multă greutate și-1 duce în sector, poate că-i va trebui cindva.Să trecem însă în secții, pentru a vedea și aici cum se urmărește lichidarea supranormativelor de materii și materiale. In nici un fel. Contabilul de secție ar trebui să aibă o situație scriptică fundamentată riguros pe realitate. Așa ceva nu exista. El operează pe bază de acte, bonuri justificative și...' raportează apoi. Ne- fiind o oglindă vie a faptelor reale, ci doar hîrțoage justificative, actele respective sînt neputincioase în fața suprastocării și induc în eroare. De pildă, la serviciul financiar, în situația prezentată de către șeful a- cestui compartiment, nu figurează, în luna aprilie, nici un leu stoc su- pranormativ format din agregate „prin colaborare". Numai că la serviciul „colaborări" am găsit înregistrate 13 bucăți prevenitoare de erupție cu acțiune mecanică, care zac în magazie din 1965. Tot aici am mai aflat că 12 motoare de 700 C.P. G.F.C.-581, în valoare de peste 11 milioane de lei, sînt stocate din 1966.Pentru a contracara aceste acte de irosire a banilor statului, contabilul șef, Nicolae Szabo, făcea o propunere : responsabilii tehnici — se referea la șefii de secție — să exercite un control, ei înșiși, asupra consumului de materiale și asupra diminuării stocurilor supranormative. Simțea contabilul șef oare slăbiciunile propriului său aparat ? De altfel, și alți tovarăși de la acest compartiment susțin că contabilii de sectoare nu pot (de ce ? !) să urmărească concret mișcarea materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, să prevină aglomerarea lor și risipa. Unii gîndesc că răspunderea aceasta trebuie să cadă asupra serviciului de aprovizionare. Dar acesta ripostează: da, dar pentru a face această urmărire ne trebuie oameni sau mașini de calcul.șeful serviciului nu cunoaștem neterminate și, noastre — cînd de materiale — . cauza necunoașterii precise a planului de producție, devin și mai . relative. Hotărît lucru, ne lipsește informarea operativă ți, spre regret, in

această direcție nu s-a făcut nimic. O mașină de calcul contabilă ce a fost adusă în uzină, dar la care nu s-a procurat și capul electronic, nu ne este de nici un folos".A analizat ea vreodată conducerea uzinei activitatea aparatului conta- bil-financiar, componența și competența acestuia ? Răspunsul îl dă situația prezentată de sucursala județeană Prahova a Băncii Naționale, în care șe observă : „Nici conducerea uzinei (director general ing. Dumitru Nistorj .nu a cercetat în mod sistematic modul de respectare a sarcinilor stabilite și nici n-a sancționat toate cazurile ce au contribuit la noi deficiente, acceptînd o serie de justificări nereale cu ocazia raportărilor în diverse situații și dări de seamă (inclusiv bilanțul contabil)". Și, în final, organul bancar trage con-
ancheta

tele deosebit de grave, cum e cazul semnalat de ing. Florea Ivan. La 10 aprilie, uzina a înaintat adjunctului ministrului industriei construcțiilor de mașini, tovarășul Mihai Mar- tinescu, o scrisoare prin care făcea cunoscut că, datorită unor schimbări de plan cerute de relațiile cu partenerii externi, direcția generală tutelară a fost rugată să acționeze pentru reducerea repartiției nr. 14 105 cu 25 de bucăți grupuri de foraj G.F.C.-12 de 700 C.P.. contractate în trimestrul IV 1968 și a celei cu nr. 14 103 de 21 bucăți motoare G.F.C.-6, dar că aceasta n-a catadicsit să dea un răspuns. „In cazul neavizării a- cestor reduceri, argumenta uzina, grupurile de foraj respective vor ră- mîne pe stocul nostru și astfel supranormativele vor crește și mai mult față de situația existentă". Nici adjunctul de ministru respectiv n-a dat un răspuns. Ignorînd cererile legitime ale uzinei, uneori forul tutelar, în mod categoric, încarcă stocurile uzinei. Așa, bunăoară, din import au sosit 324 tone de oțel A.S.T.-35, solicitat în luna mai anul trecut, ca urmare a planului comunicat atunci de direcția generală. Forul tutelar a restructurat apoi planul. Dar, la cererea uzinei el n-a fost de acord să redistribuie oțelul, obligînd-o să-1 treacă la stoc supra- normativ, să-și imobilizeze astfel fondurile valutare și să pe deasupra, și penalizări Uzina ploieșteană este pentru latura tehnică a sale. Produsele uzinei se bucură de un real prestigiu pentru performantele lor tehnice, pentru calitatea lor înaltă. Dar, pe plan economic și financiar situația uzinei este însă criticabilă. Concluziile anchetei sînt clare și nu mai insistăm asupra lor. Se ridică, în schimb, cîteva întrebări : actualul aparat financiar-con- tabil al uzinei este în stare să desfășoare o activitate potrivită sarcinilor majore ce-i revin și salariilor nerea specifi- pe care le primește? Comiț^tul de ■(în ăs'erherieă ...„'tlișâcție al uzinei,, repent cjreat, .are

corporală. In folosirea rațională a furajelor, o deosebită importanță o are determinarea capacității maxime de producție a animalelor. Lipsa concentratelor în unele perioade este compensată cu alte furaje cu un conținut bogat de elemente nutritive. Spiritul gospodăresc al cooperatorilor din Brateș reiese și din faptul că, pînă în prezent, n-a existat un singur an cînd furajele > să nu le fi ajuns pînă la noua recoltă.Unul din factorii deter- minanți care a asigurat sporirea producției de lapte de la an la an l-a constituit faptul că animalele au fost încredințate unora din cei mai buni și harnici cooperatori. De la început, conducerea cooperativei s-a preocupat să asigure permanentizarea acestora. Așa se face că, din cei 26 de mulgători, 11 lucrează la fermele de vaci încă de la înființarea cooperativei. Pentru a-și putea desfășura în bune condiții activitatea, mulgătorii au fost instruiți în cadrul unor cursuri de scurtă durată. Paralel, s-au organizat periență, cei mai metodele îngrijirea malelor.O influență pozitivă asupra creșterii producției de lapte și a permanentizării mulgătorilor a avut și aplicarea retribuției după producția obținută. în acest sens este suficient să arătăm că numai pentru depășirea producției de lapte din anul trecut mulgătorilor li s-au acordat suplimentar suma de 37 500 lei.Experiența cooperatorilor din Brateș merită să fie mai mult popularizată de către organele agricole ale județului Covasna, astfel ca în toate cooperativele agricole să se obțină producții de lapte cît mai mari.

Cooperatorii au pus accent nu atît pe extinderea suprafețelor cultivate cît mai ales pe sporirea producției la hectar. Ei au desfășurat largi acțiuni de fertilizare a terenurilor cultivate cu plante furajere, de curățire și îngrășare a fînețelor, de irigare a unor culturi. Tn

și fătări s-a reușit să se realizeze un indice ridicat de natalitate care anul trecut a fost de 97 la sută.Creșterea producției de lapte a fost influențată în- tr-o măsură hotărîtoare de asigurarea unei baze furajere îndestulătoare, compusă din plante valoroase, bogate

, ca sporirea poate fi con-de la început, că sporirea producției nu cepută fără organizarea pe baze științifice a selecției, în această privință ei au acumulat o bogată experiență. După ce s-a stabilit valoarea zootehnică a fiecărei vaci cumpărate s-a trecut la reținerea vițelelor prove-

Rezultatele obținute în ultimii ani de cooperativa agricolă Brateș, în creșterea animalelor demonstrează posibilitățile mari existente pentru mărirea producției de lapte. O ilustrare vie a acestor rezultate sînt cele cîteva diplome cîștigate de brate- șeni în întrecerea cu alte cooperative agricole. Din cele relatate de tov. Sigismund Fazekaș, președintele cooperativei, ultima diplomă a fost primită în luna ianuarie pentru obținerea unei producții medii de 3018 litri lapte pe vacă furajată, de la întregul efectiv. Este adevărat că depășirea graniței celor 3000 1 lapte nu reprezintă nicidecum un fapt deosebit cu atît mai mult cu cît în județul Covasna, unde se află situată cooperativa din Brateș, există condiții favorabile pentru creșterea animalelor. Important este însă ritmul de creștere a producției de lapte din ultimii ani.La încheierea cooperativizării, în 1962, sectorul zootehnic era puțin dezvoltat. Efectivele de taurine au provenit din cumpărarea de la membri la care s-au adăugat cîteva zeci de juninci procurate din unitățile agricole de stat. Ințelegînd importanța pe care acest sector o poate aduce la creșterea veniturilor bănești, cooperatorii l-au dezvoltat an de an. Paralel a crescut și producția de lapte. Față de 1200 1. lapte pe vacă furajată cît s-a obținut în 1962 de la 113 vaci, anul trecut s-au realizat 3018 1 de la un efectiv de 336 vaci. Creșterea efectivelor de taurine și a producției medii a dat posibilitate cooperatorilor să sporească cantitățile de lapte vîndute către stat la aproape 7000 hl. Numai din vînzarea laptelui cooperativa a încasat, anul trecut, peste 1 200 000 lei. Dacă luăm în considerare și animalele vîndute venitul se ridică la 2 milioane lei.Unul din meritele cooperatorilor din Brateș îl con- stituie faptul de â fi sesizat

spor în producția

cowsM- Un remarcabil

de lapte

tribuna experienței cooperatiste înaintate

schimburi de extinde mulgătorii buni și-au expus de muncă privind și furajarea ani-
acest an suprafețele irigate se dublează. Pe suprafețele respective se estimează obținerea unor producții de 50 000 kg de masă verde la ha.Asigurînd cantități îndestulătoare și variate de nutrețuri, cooperatorii au avut posibilitatea să hrănească rațional animalele. Rațiile sînt întocmite periodic ți- nîndu-se seama de nutrețurile existente în unitate, de conținutul lor în substanțe nutritive. Gruparea vacilor în funcție de producția realizată a creat condiții să se asigure rații în raport cu producția și greutatea lor

în proteine. Au fost mărite suprafețele cultivate cu tri- foliene. De la 14 ha, în 1964, suprafețele cu lucernă și trifoi au ajuns în acest an, la - 232 ha. Cooperativa Brateș nu are pășune. A- ceasta îi determină pe cooperatori ca, atît iarna, cît și vara să asigure furajarea animalelor la grajd. înce- pînd din primăvară și pînă în toamnă nutrețul de bază îl constituie conveierul verde. Demn de reținut este și faptul că, față de 1964, deși numărul vacilor de lapte s-a triplat, suprafețele cultivate cu plante furajere au crescut abia cu o treime.

nite de la mame cu o producție mare de lapte. Vițe- lele destinate prăsilei au fost hrănite și îngrijite în condiții corespunzătoare. De un ajutor real în acțiunea de selecție este asigurarea unei evidențe clare privind data fătărilor, greutatea vițeilor, producția de lapte pe lactații, procentul de grăsime din lapte etc. Această evidență dă posibilitatea să se cunoască, în amănunțime, valoarea zootehnică a fiecărei vaci. Datorită evidenței clare, a grijii cu care se urmărește realizarea planului de montă

sini

plătească, la bancă, renumită activității

economica

Noul complex pentru creșterea vacilor de la întreprinderea agricola de stat Dorolf, județul Satu Mare

CUM SE ASIGURĂ STIMULAREA

cluzia că se face o muncă de conducere pompieristică, unele analize întocmindu-se prea tîrziu, cînd fenomenele negative și-au făcut efectul.Insă, la formarea stocurilor supranormative concură și factori din a- fara razei de acțiune a uzinei. Este vorba de minister, de direcția generală tutelară și de cea de aprovizionare și desfacere.— O mai mare conștiinciozitate în trimiterea repartițiilor ne-ar scuti de anomalia că multe materiale contractate și sosite tîrziu devin, inevitabil, stocuri supranormative sau fără mișcare — arăta economista Silvia Moraru. Eu înțeleg că direcția generală este exigentă și nu admite intîrzieri în .depunerea specifi-.. __ cațiilor de materiale aawuvuw urr.ecpe ai uzinei, recent -creat, areVenit de curind in uzina, cu o pa-:; cazuri uzinele sîrit ăspru sancționate), 'capacitatea de a instaura un riguros spirit de răspundere materială — re- cuperînd pînă la ultimul leu pagubele aduse fondurilor materiale si bănești date spre administrare ? Conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini va adopta o atitudine fermă, de tragere la răspundere a tuturor acelora care neglijează problema atît de importantă a imobilizărilor în stocuri supranormative, care nu iau în considerare _ cererile uzinei și sesizările întemeiate ale organelor bancare ? Numai un răspuns afirmativ la aceste întrebări și măsuri imediate în domeniul gospodăririi valorilor materiale vor determina îmbunătățirea situației financiare a uzinei ploieștene,' creșterea eficienței activității ei productive.
Constantin CAPRARU corespondentul „Scînteii'

dar nu s-ar cuveni să dea și ea dovadă de aceeași atitudine fermă ? De pildă, ne aflăm acum în ultima parte a trimestrului II și încă mai avem de primit repartiții. Cînd o să mai contractăm materiile prime și celelalte materiale ? La 3 iunie, pentru trimestrul III, nu primisem decît 15 la sută din repartiții, cînd normal era să le avem în majoritate, să dăm posibilitatea furnizorului să ne livreze la timp comenzile. Eu aș pune o întrebare : de ce tovarășii de la direcția generală tutelară sau cei de la direcția de aprovizionare si desfacere, care mai uită hîrtiile prin sertare, dînd dovadă de neglijență și lipsă de responsabilitate, nu trași și ei la răspundere ?Chiar, cine-i trage la răspundere ? Se poate spune că nimeni, de vreme ce se ignorează uneori chiar si fap-

CREAȚIEI TEHNICE
5După publicarea anchetei „Se pot rectifica sinuozitățile evaluării efectelor economice ale invențiilor tehnice?", la redacție au sosit numeroase scrisori in care autorii lor își manifestă satisfacția abordării publice a unei asemenea probleme de larg interes în lumea specialiștilor, fiecare din ei ținînd insă să relateze în plus și alte situații in care activitatea de invenții, inovații și raționalizări este pe alocuri îngrădită. Din lectuia teancului de materiale două aspecte concrete ale problemei în discuție se desprind cu pregnanță: tergiversarea aplicării unor invenții apreciate ca deosebit de valoroase și, din nou, tergiversarea acordării drepturilor bănești autorilor pentru acele invenții, inovații sau raționalizări care se aplică de mai mulți ani, eficiența lor economică fiind deci dovedită. Publicăm, mai jos. cîteva din aceste scrisori.

Nicolae MOCANU corespondentul „Scînteii

valorici
îndeplinirea
efectivă
a planului
de investiții?
(Urmare din pag. I)

„La această oră, preciza aprovizionare, noi evoluția producției de aceea, estimările facem specificațiile și așa relative din

ORIGINALE?
principală la termen ale indus- neasigura-

I
I

DE PATRU ANI SÎNTEM 
PURTAȚI CU VORBAInvenția noastră se intitulează: „Metodă și dispozitiv pentru realizarea de ancore prin betonare" și ea a fost înregistrată în ziua de 20 martie 1963 sub nr. 753 la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice, iar două luni mai tîrziu, lucrarea a fost înmatriculată și la Oficiul de Stat pentru Invenții. Principalul ei rost este : mărirea vitezei de înaintare la lucrările din subteran și reducerea costului acestora.Propunerea a fost experimentată timp de un an pe șantierul hidrocentralei de la Argeș, mai precis la galeria de fugă și la centrala subterană, iar din luna aprilie 1964 s-a trecut la aplicarea industrială pe toate fronturile de lucru ale hidrocentralei. Rezultatele au fost mai mult decît mulțumitoare : s-a realizat o economie la deviz de circa 137 milioane lei, cît și o economie de valută prin renunțarea la importul unor instalații care costau 90 milioane lei. De asemenea, s-a renunțat la excavarea a 90 000 m c de rocă, la turnarea a 80 000 m c beton și la consumarea a 30 000 m.c. de material lemnos. Față de metoda clasică, viteza la avansare în subteran a crescut de 4 ori, ceea ce a asigurat punerea în funcțiune în bune condiții și la termenul stabilit a centralei hidroelectrice.Pentru aceste rezultate, pe bază de calcul economic, în octombrie 1964 I.S.P.H. ne-a propus la recom-

pensă maximă, iar Direcția tehnică din fostul Minister al Minelor și Energiei Electrice a aprobat-o în luna decembrie 1964. In tot acest timp, conducerea ministerului amintit a urmărit evoluția invenției și, chiar și după ce s-a creat separat Ministerul Energiei Electrice, tov. ing. Bujor Almășan, ministrul minelor a continuat să se intereseze rezultatele aplicării lucrării.întrucît ni se puneau piedici obținerea drepturilor de autori, anul 1965 am solicitat, prin cererea 34 464/1965, ajutorul Oficiului de Stat pentru Invenții. Acesta ne-a comunicat că dosarul va fi rezolvat pînă în luna august 1965. Lucrurile au fost lăsate să treneze în continuare și, de aceea, in februarie a.c. am cerut din nou sprijinul O.S.I. Dq astă dată acesta nici cel puțin un răspuns nu ne-a mai dat.întrebăm forurile în drept: cît timp vom măi fi purtați cu vorba pînă ce vom intra în posesia drepturilor ce ni se cuvin?

dela în

Ing. Constantin RAICUI.C.H. Lotru-Voineasa
Ing. Ilie GRAȚIOZII.S.P.H. București

NICI PE BANII MEI NU 
POT EXPERIMENTA?Ideea inovației despre care doresc să relatez am retinut-o din discuțiile ce le-am purtat adesea cu țesătorii

de covoare care îmi spuneau că, după opt ore de muncă, se simt foarte obosiți și nu atît din pricina efortului fizic pe care-1 fac, cît mai ales că sînt nevoiți să strige foarte tare și destul de des la ajutorul de țesător, care se găsește în spatele războiului, pentru a afla care dintre fire s-a rupt.După mai multe luni de căutări, am reușit să concep un semnalizator luminos care să avertizeze pe țesător cînd unul din fire s-a rupt și să-l ajute totodată pe acesta la depistare. Inovația am înregistrat-o la cabinetul tehnic al întreprinderii unde lucrez, în ziua de 17 martie 1966. După mai bine de 9 luni de așteptare, mi s-a comunicat rezultatul : „inovația se respinge", deși se recunoaște că ideea realizării semnalizatorului este bună. Nu m-a supărat atît respingerea inovației, cît mai ales superficialitatea cu care mi s-a analizat propunerea. Prin materialul așa zis „justificativ", întocmit de cabinet, mi s-au atribuit lucruri despre care nici nu amintisem cel puțin în propunerea făcută. Nu m-am împăcat cu acest verdict și la 13 ianuarie 1967 am revenit cu propunerea, cerînd, în ultimă instanță, experimentarea inovației pe un singur război de țesut, iar toate de verificarea tate de mine.proape un an s-a dat încă nici pînă acum răspuns. Dar orice răbdare are limită. în fața unui asemenea zid de indiferență cel mai adesea te cuprinde resemnarea.Se vede clar că una scrie în noua lege a invențiilor, inovațiilor și raționalizărilor și alta înțeleg unii dintre cei care trebuie să o aplice. Este absolut necesară intervenția pentru a-i face și pe aceștia să priceapă realitatea momentului pe care-1 trăim.

UN APEL CĂTRE OFICIUL
DE STAT PENTRU
INVENȚII

cheltuielile ocazionate lucrării să fie supor- A trecut de atunci a- și jumătate și nu mi

Decebal BORDEANUUzinele textile Cisnădie

în luna mai 1966, cu nr. 51569 am înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții dosarul de invenție intitulat „Elevator și transportor prin conducte a materialelor granuloase". Concomitent, dosarul a fost trimis și retrimis la două direcții generale din minister, două institute de cercetări și trei întreprinderi industriale, fără a se obține un răspuns categoric pentru sau contra aplicării invenției. în baza instrucțiunilor 186 ale O.S.I., la data de 12.XII.1967 mi s-a eliberat brevetul de invenție nr. 50082, dosarul invenției continu- înd să circule pentru avize. în decursul celor doi ani de „tratare", am cerut în repetate rînduri, pe diverse căi, să mi se acorde posibilitatea confecționării unui prototip pe 'cont propriu, pentru a demonstra valabilitatea practică a invenției. Dar în zadar !După obținerea tocmit o lucrare cuprinsul căreia venția descriptiv care am trimis-o mintea de a se încadra invenția în prevederile noii legi a invențiilor, solicitînd totodată concursul acestui organ pentru publicarea lucrării. în cuprinsul lucrării am demonstrat, prin calcule și schițe, că acest elevator va putea fi utilizat, cu o excepțională productivitate, la descărcarea automatizată a cargourilor mineraliere și a grînelor din cargouri cu însilozare simultană, fără a mai imobiliza, în acest scop, macaralele porturilor fluviale și maritime, precum și la elevarea automatizată a cărbunelui și minereurilor din abatajele subterane, cu încărcare directă în vagoane. Reamintesc acea-

brevetului am înde comunicare, în am prezentat inși economic și pe la O.S.I., cu rugă-

sta pentru a scoate în evidență faptul că invenția prezintă o excepțională valoare economică. Pentru confirmare m-am oferit să prezint la experimentare un prototip, confecționat pe cont propriu, fără a implica riscul nimănui. întrebarea pe care am adresat-o atunci O.S.I. era aceasta : unde și cui să mă adresez pentru acceptarea confecționării ?In răspunsul pe care l-am primit de la O.S.I. eram chiar eu rugat să definesc „care unități de stat interesate (în realizarea acestei venții n.a.) spre a le trimite cumentația respectivă". In samblul ei, noua lege a invențiilor, inovațiilor și raționalizărilor a fost concepută pentru a înlătura obstacolele din calea finalizării invențiilor, iar forul suprem executiv este O.S.I-., prin serviciul său de valorificare a invențiilor. Deci consider că m-am adresat exact la forul în măsură să mă sprijine.După cum am mai amintit, în aceeași scrisoare către O.S.I. am cerut să mi se popularizeze lucrarea. Consideram această modalitate încă o cale de a găsi întreprinderea dispusă să accepte aplicarea invenției. Mi s-a răspuns astfel : „Popularizarea în țară se face din oficiu prin publicarea titlului invenției în revista „Invenții și Inovații", iar „în ceea ce privește publicarea în reviste românești pentru străinătate, aceasta se face după obținerea brevetării în străinătate", brevetare despre care, după mine, nici vorbă nu poate fi în asemenea condiții de tratare !Invenția realizată este rezultatul u- nei munci de luni de zile și nopți, prestată la planșetă și concretizată însetate și calcule. De aceea revin iarăși către Oficiul de Stat pentru Invenții cu rugămintea de a mă ajuta să duc la bun sfîrșit un lucru pe care îl găsesc de extremă utilitate pentru economia națională.
Ing. Traian SĂCĂLUȘ Galaji ‘

sînt in- do- an-

Dincolo, însă, de toate aceste cauze, cea care acționează ca o frînă în calea terminării a lucrărilor de investiții triei chimice o constituierea unor utilaje tehnologice, Ia datele riguros stabilite în graficele șantierelor. La sfîrșitul lunii aprilie, pe ,17 din cele 20 de șantiere mari ale acestei ramuri s-au semnalat dificultăți generate tocmai de lipsa unor utilaje tehnologice. în acest sens, este oare admisibil că pe 6 șantiere nu se făcuse încă contractarea, pentru toate utilajele necesare ? E cazul dezvoltării Uzinei de fibre sintetice Săvinești, al uzinei de anvelope „Victoria" — Florești etc. Alte utilaje — pentru dezvoltarea Uzinei de aluminiu Slatina etapa a IlI-a sau a fabricii melana Săvinești — deși contractate, au prevăzute termene de livrare cu totul necorespunzătoare datelor reclamate de faza montajului. în fine, unele neajunsuri sînt întîmpinate pe șantiere și datorită neonorării de către furnizori a utilajelor tehnologice la termenele contractuale. Printre u- nitățile furnizoare, răspunzătoare de această încălcare a disciplinei contractuale se numără uzinele „Grivița Roșie", U.ZU.C. Ploiești și Uzina mecanică Timișoara, restanțiere cu multe luni și multe tone de utilaje tehnologice pentru noile șantiere.Cele cîteva adnotări, evident, nu epuizează analiza mersului investițiilor industriei chimice. Așa cum spuneam, rezultatele mai bune obținute în ceea ce privește îndeplinirea planului valoric au meritul lor incontestabil. Pentru economia națională însă, nu cheltuirea banilor afectați investițiilor e atît de respectarea riguroasă din graficele privind zică. Adică, realizările regăsească întru totulNumai în acest fel, termenele prevăzute pentru intrarea în funcțiune a noilor obiective din industria chimică vor fi îndeplinite în bune condiții.

importantă, ci a termenelor execuția fi- valorice să «e în cele fizice.
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Dăruit! în ultimii doi- trei ani cu un număr relativ apăsător de filme românești declarate cu anticipație nepretențioase — unele coproduse —■ începem a ne întreba dacă nu cumva procentul lor depășește o limită normală iar consecințele — sub raportul culturii, modelării gustului, elevării artei cinematografice — nu rămîn în prea mare inferioritate față de energiile și mijloacele investite. Cîndva, argumentul intratabil era că „publicul vrea“, „publicul cere" ; acum începe să se observe destul de deslușit că publicul nu vrea astfel de pseu- do-divertismente, ba pe u- nele nici nu le mai suportă, astfel că se conturează întrebarea: cărei necesități de ordin spiritual ori comercial răspund acele producții, dacă au vreo rațiune ori devin, dintr-un anume unghi privite, iraționale.Orice cinematografie pune în circulație pelicule deconectante, cu muzică, balet și glume, figurație, decor colorat și pățanii nevătămătoare pentru eroi, dar cel puțin în principalele cinematografii naționale se urmărește un anume echilibru al investiției de talent, ponderea precumpănitoare avînd-o realizările — fie și măcar ca intenție — producția u- nor filme de reală valoare artistică, în diferitele domenii ale genului. Am impresia însă că la noi competiția în domeniul filmului acreditat ca divertisment e angajată cu succedaneele speciei, cu ceea ce e socotit în țările de baștină periferic și aleatoriu —• ingrediente pentru un public dubios, ingrediente care, curios, fascinează și forul nostru de importuri cu o atracție ce ține mai degrabă de superstiție decît de cunoaștere reală. Această superstiție a îndemnat probabil și la invitarea scenaristei Mireille de Tissot și a regizoralul Bernard Borderie să ne demonstreze cum se face succes cu o rețetă de categoria a șaptea — dar succes n-a fost, demonstrația s-a volatilizat și din cei Șapte băieți și o ștrengărită a rămas doar ideea, nocivă, pentru unii creatori de-ai noștri, că „așa putem face și noi“ — ceea ce de altfel au și făcut. Căci nimic nu erupe mai iute pe epiderma unui organism cultural ca eczema prostului gust.După etimologie, „diver- tisment“ ar însemna o petrecere de scurtă durată, un amuzament inofensiv, o distracție pasageră, filmul avînd aici poate tradiția sa cea mai veche. Dar e o- bligatoriu ca divertismentul cinematografic să n-aibă sens ? Un artist și teoretician de seamă ca Luigi Chiarini formulează undeva un răspuns radical, pretinzînd că filmuil. înțeles ca divertisment pur, adică avînd un scop în sine, se autoanulează ca artă. Cum ceea ce numim divertisment cinematografic e grefat îndeobște pe comic, e util poate a evoca refuzul categoric al gratuitului în gîndurile exprimate ale lui Chaplin, Mack Sennetț, Harold Lloyd. Buster Keaton. Milionul lui Rene Clair e un exemplu ilustru — și în monografia ce i-a consacrat-o regizorului, Ion Cantacuzino are dreptate ca. semnalînd extraordinara fantezie și bogăția conținutului, să aprecieze că tocmai aici sînt prezente temele majore ale întregii sale creații. Bing- Bang, realizat la noi de Stroe și Vasilache, e și el un exemplu, mult mai modest, dar substanțial, căci aventurile triste și vesele ale celor doi famelici șomeri bucureșteni din anii antebelici developează în clișeul music-hall-ului o radiografie socială astăzi în orice caz de o reală valoare reconstitutivă.Totuși o bună parte din filmele ce-și arogă acum atari prerogative de gen își asumă parcă deliberat obiectivul neseriozității conceput în sensul unei subdezvoltării intelectuale, can-

tonîndu-se în minoratul formelor, al sărăciei, dacă nu al lipsei totale de idei, în formulele cele mai lovite de caniție și calviție ale estradei și în subiecte deshidratate, cu o compoziție primară pe un singular și liniar fir epic. Practic, de la „divertismentul spectatorului" se ajunge la jignirea acestuia — nemulțumit sau revoltat pueril în care este tratat, de banalitățile și platitudinile ce i se oferă, de caracterul derizoriu, de un trist ridicol, al spectacolului cinematografic creat sub egida superficialității și lucrului de „cîrpăceală".Ceea ce surprinde însă la vizionarea majorității peliculelor de acest fel e caracterul compozit al structurii, cu diferente grave între compartimente (și

de modul

mentului de duzină, decupată în momente forțate grave (indignarea colectivă a sătenilor, hotărîrile președintelui, supărările impulsive ale tînărului brigadier) și momente forțate de bîlci (căderea repetată în Dunăre a unui gelatinos marinar de apă dulce,. tribulațiile nesfîrșite din jurul unei benigne capre domestice) majoritatea accentelor de autenticitate și naturalețe din scenariu fiind estompate prin predominația celorlalte, regizorale, puse pe facil și neinspirat artificiu. în cel mai recent eșec al Studioului București, K.O., scenaristul-regi- zor a ales absolut formal cadrul (o fabrică de confecții cu mii de femei) pentru a situa ca vedetă a filmului, fără nici o legătură reală cu mediul, un tînăr

H @ El
(Urmare din pag. Dlificare, plasarea conținutului și formelor de studiu în coordonatele riguroase ale modernității, ale spiritului contemporan de pregătire științifică.„Privit sub acest aspect, învățămîntul nostru superior este orientat tot mai mult — sub îndrumarea a- tentă și permanentă a conducerii partidului — spre tot ceea ce știința și tehnica modernă, experiența universitară de pretutindeni demonstrează a fi mai în spiritul vremii, al cerințelor dezvoltării și progresului societății — consideră a- sistenta Maria Păuneț, de la Institutul agronomic „N. Bălcescu" din București. Conducerile facultăților, cadrele didactice, forurile de învățămînt sînt preocupate în permanență ca studenții să fie puși la curent cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, să-și însușească acele noțiuni care-1 vor ajuta să facă față îndatoririlor lor viitoare _ în producție, în viața socială. Un atribut al modernității studiului universitar îl constituie, după părerea mea, și acea cerință formulată de societatea și statul nostru — ca învățămîntul superior să fie și pe mai departe un factor activ de luptă împotriva a tot ce este retrograd și învechit, tribună a luptei active împotriva tuturor concepțiilor idealiste, mistice, reacționare, educînd cu perseverență, sistematic și în mod continuu studențimea în spiritul idealurilor și valorilor înalte ale noii

Futilul

și gratuitatea
apanaje
®/e filmului „de 
divertisment ?"

puncte de vedere

stilistice) precum și împrumutul dezolant al formelor uzate si răsuflate ale genurilor limitrofe (ce e mai neprimenit în comedia muzicală, în spectacolul de cabaret, în revistă). Cutare producție cu caracter balnear, de acum cîțiva ani, se îneca în gag-uri evaporate culese de pe la prezentatorii revistelor de Cutare alcătuire în montan întrerupea pipernicita acțiune a face loc numărului solistului vocal, exact ca pe estradele de amatori. Or, orientarea spre comic, indiferent de natura expresiei, pretinde o substanță reală, o tehnică extrem de complicată și, în același timp, o disponibilitate extrem de largă a artiștilor pe platou. Un bun eseu românesc asupra comediei burlești (de Iordan Chimet, Ed. Meridiane; 1967) demonstrează cît de uriaș e aici materialul tipologic și cît de precisă funcționalitatea fiecărui element al eșafodajului. Și cît de exigentă e comedia față de propriii ei creatori.Problema organicității șl calității viziunii cinemato- 1 grafice în materie de divertisment e conexă cu cea a forțelor artistice implicate, dar noi ne aflăm se pare în situația paradoxală cînd pe măsura sporului cantitativ de producție a divertismentului cinematografic scade pînă la dispariție preocuparea pentru specializarea talentelor, pentru formarea unor e- chipe de creatori cu specială înzestrare comică, muzicală, coregrafică etc. Nicăieri în străinătate nu se încredințează asemenea filme să zicem unui scenarist de recunoscut temperament tragic, unui regizor cu vocația reconstituirilor istorice, unor actori fără darul improvizației, pentru care urmează să cînte, să danseze, să lupte, să călărească. chiar să se miște alt.ii, anonimi.Comedia Zile de vară a fost translată de un regizor amator, în regnul divertis-

cartier, peisaj mereu pentru

u-societăți socialiste, ale manismului și păcii".Abordînd un nou aspect al aceleiași probleme, prof, ing. Miron Belea, de la Institutul de construcții din București, a spus : „Este demnă de subliniat și corelația firească, reală și obiectivă ce există între cerințele moderne de cadre ale societății noastre și profilul învățămîntului nostru. Această însușire este evidentă în diversificarea învățămîntului nostru mediu, post mediu și mai ales superior, diversificare în funcție de nevoile tării noastre. învățămîntul superior cuprinde puternice institute politehnice și tehnice. facultăți cu caracter științific specializat pe principalele ramuri ale științelor moderne — matematică, fizică, chimie, mecanică, economie etc. — cît și instituții cu profil u- manistic și cultural-artistic, cu vechi și cunoscute tradiții în țara noastră. In prezent funcționează instituții de învățămînt superior cu 181 facultăți, față de 33 facultăți existente în 1938. Totodată. în anul U- niversitar 1967—1968 au studiat peste 140 000 stu- denți, adică de aproximativ 5 ori mai mulți decît numărul studenților din 1939.Institutele cu profil tehnic — pentru a mă referi la domeniul în care lucrez — au în vedere formarea unor cadre cu pregătire de actualitate cerută de echiparea modernă a unităților productive. In perspectiva sarcinilor de construcție socialistă, acestor cadre va trebui să le asigurăm și cunoștințele temeinice în

boxer, a optat fără nici o motivație pentru pretext (disputa pe cît de abracadabrantă, pa fastidioasă a bilului sportiv și a celui cultural pentru acapararea tînărului-vedetă) și și-a propus fără nici o a- coperire de fond și fără o raportare concludentă la gen, o experiență tehnică de cromatică a imaginii. Era evident, pentru oricine, chiar de la scenariu, că a fost elaborată o comedie fără haz, precară sub toate raporturile, chiar și sub acela al absurdului; postulatul cel mai firesc era că autorul textului nu va depăși ca regizor ingratitudinea propriei sale scrieri. Cu toate acestea s-a pornit la producerea filmului, hotărîndu-se și distribuția absolut la întîm- plare, străluciți actori de
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atît de responsa-

comedie fiind alăturați u- nor debutanți evident fără vocație comică și unor artiști de estradă, care îndeobște (nu e regulă, dar excepțiile sînt prea rare) nu interpretează în sensul curent ci se reprezintă pe ei înșiși ca tipuri constituite, fixe. E foarte probabil ca regizorul Mircea Mureșan, ale cărui însușiri în alte direcții au fost nu o dată menționate, va considera un accident în cariera sa această foarte necondimentată tocană cinematografică ; critica și publicul i-au furnizat pînă acum suficiente argumente. Nimeni nu va încerca vreo îndoială, după vizionare, asupra talentului considerabil și plurivalentei lui Toma Caragiu sau cu privire la unicitatea zestrei comice naturale a lui Dem. Rădulescu; e greu însă, foarte greu de presupus că vreun biograf sau vreo Istorie ori măcar un bilanț de an artistic vor reține chiar și numele personajelor cu care respectivii actori au figurat pe acest generic.Pe lîngă grele cusururi de care e împovărat divertismentul lipsit de sens, echivoc ca destinație și acultu- ralîn esență, e de mențio- ' nat și împrejurarea că el reprezintă un moment de stagnare în evoluția creatoare a unor artiști și un hiatus în evoluția cinematografiei ca artă. Cine va înțelege de aici că se sugerează eliminarea filmului de divertisment din peisajul românesc a celei de a șaptea arte, va înțelege rău. Se reiau doar, în cele de mai sus. unele propozitiuni în favoarea unui divertisment cinematografic de substanță intelectuală, cutezător în tendință novatoare si în formularea specificității, prin veselie și cuceritor prin consonantelor cu timpul si prin finețea relației în contingent. Sînt acestea nu revendicări de ordin abstract ci caracterist’ni regie — care se pot întîlni însă numai parțial și numai sporadic — mai lesne ori mal greu de recunoscut. în- tr-unul sau altul din filmele noastre de pînă acum.Pe măsură ce se va orîn- dui si în producerea lor, pe cît se poate, omul potrivit la locul potrivit și se va opta pentru o întrecere cu realizările exemplare ale altora, nu pentru comnarat.il de egalitate cu neputințele altora (din genuri similare — așa cum se manifestă fie la noi, fie aiurea) e probabil că vom avea si în domeniul filmului românesc de divertisment înfăptuiri de rezonantă națională și internațională a dramei cinematografice, a filmului de desen animat, a documentarului publicistic si, în ultima vreme, a filmului artistic de televiziune.

reprezentativ vitalitate, subtilitatea

Valentin SILVESTRU ț ’ v'h’3

10,00 — Curs de limba franceză (lecțiile 9 șl 10). 
11,00 — Curs de limba rusă (lecțiile 9 și 10). 12,00 — 
TV pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Automa
tizarea1' : Eficiența economică a automatizărilor. Pre
zintă : Aurica Grecescu, economist specialist la Centrul 
de perfecționară a cadrelor de conducere din între
prinderi. 17,00 — Telecronica economică. Emisiunea își 
propune să dezbată cîteva din multiplele cauze care 
duc la formarea stocurilor greu și lent vandabile. 
17,30 — Fotbal : Progresul—Dinamo București. (Semi
finala Cupei României). In pauză : Buletinul meteoro
logic. Publicitate. 19,15 — Club XX — emisiune pentru 
tineret. „Trei generații". Transmisiune de la Suceava 
din decorul natural al Cetății. Se va prezenta o șeză
toare cultural-artistlcă la care participă artiști amatori 
din județ, continuatori ai tradițiilor folclorice. 19,45 — 
Telejurnalul de seară. 20,00 — Confesiunile unor măști. 
Emisiune muzical-coregraflcă. își dau concursul : 
Magda Ianculescu, Marina Krîlovlci, Vally Niculescu. 
Elena Botez, Ira Stenkovska, Rodica Simion, Ludovic 
Spiess, Octavian Naghlu, Ion Stoian, Cornel Rusu, 
Gheorghe Vîlcu, Alexandru Vîrgolicl, Dan Moise, 
Eugen Mărcul. 20,30 — Transfocator. Cazul V. 21,00 — 
Avanpremiera. 21,15 — Telecinemateca : „Băiatul din 
Oklahoma" — producție a studiourilor americane. 22,40 
— Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea emisiunii.

domeniul organizării științifice, cerință principală pusă de partid în fața sectorului economic. In plus, pentru a ține pasul cu progresul impetuos al științei și tehnicii, pentru multi dintre absolvenții învăță- mîntului nostru superior se asigură o specializare post universitară, iar prin diferite mijloace de propagandă ideologico-științifică sînt ajutați să țină pasul cu tot ce intervine nou în pro-

fesia pe care o practică.14Pe de altă parte, cum este și firesc, pregătirea modernă la nivelul celor mai exigente cerințe contemporane ale tinerilor specialiști va avea efectul cel mai rapid și pozitiv în dezvoltarea științei și tehnicii, prin acea infuzie de tinerețe, competență și entuziasm pe care aceștia o aduc Ia noile lor locuri de muncă, în care sînt încadrați cu toții după absolvirea facultății. Mai multi interlocutori, referindu-se la acest aspect al discuției noastre, au subliniat faptul că pregătirea științifică reprezintă principala componentă a educației și formației multilaterale pe care un învățămînt superior modern cum este al nostru 
0 oferă din plin tineretu-
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lui studențesc. Conf. ing. Petre Sima, de la Institutul politehnic din Brașov și conf. Gheorghe Stoica, de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași, menționează că strînsa îmbinare a pregătirii teoretice - generale și speciale — cu latura practică a domeniului respectiv reprezintă unul din imperativele contemporaneității în pregătirea tinerilor specialiști. După cum se știe, această problemă

capitală a finalizării practice, a eficienței studiului, dacă ne putem exprima astfel, apare cu pregnanță în lumea universitară occidentală. Ea figurează printre revendicările studenților din Franța, bunăoară, unde din cauza ne- concordanței studiului superior cu cerințele vieții social-economice contemporane, la absolvirea facultății multi tineri în situația de a punde cerințelor diferitelor locuri de muncă, putea încadra tatea productivă.Pregătirea i este la pregnant care le de lucru relor lor paralel cu cursurile gene-

se află nu cores-de a nu se în activi-studenților noi subsumată cerințelor pe imprimă cadrul modern al viitoa- locuri de muncă ;

0 expresie
a hărniciei
(Urmare din pag. I)Există însă mai mult decît atît. Se găsește în lucrările expuse o privire atentă, pătrunzătoare, scrutătoare aș zice, a realității imediate. Realitatea este luată în posesie de micii artiști cu dragoste — cu prospețime în diversitatea ei de aspecte, în complexitatea ei de nuanțe. Lîngă portretul bunicii — peisajul industrial al Constanței — lîngă compoziția istorică, fabuloasă, a basmului —portretul colectiv al unor nuntași — lîngă curtea plină de animale — jocul interiorizat al mîinilor pe caietele de școală. Este mai mult decît un simplu caleidoscop — este o enciclopedie văzută și compusă vitate.La școlile medii,
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cinema

a 
cu datădată cu

13,45; 16,15;

un evoluției estetice găsesc firesc să prilej de compa- ca mijloc de in-

CINEMATECA — 10;

4 :
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

• Căderea imperiului roman — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.
O Domnișoarele din Rochefort : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2428— orele 17,30 șl seria 2431 — orele ------ ------------------ . 11 30. 1345. 16)15. 18 45; 2115i20,15), REPUBLICA — 9; 
GRADINA DOINA — 20,30.
• Un dolar găurit : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21, BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, STADIONUL 
DINAMO — 20,30, FEROVIAR — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16,15;
18,45; 21,15. 0MKaBOBSnBH>
O Inimă nebună... nebună de legat :
CAPITOL — 9,15; 11,30; ‘ “
18,45; 21; la grădină — 20,30.
O Nebunul din laboratorul nr.
FESTIVAL — “ " --------- '
21; la grădină — 20,30.
• Hiroșima, dragostea mea : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Un șoarece printre bărbați
12; 14.
e Bomba de la ora 10,10 ; VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30,
PARCUL HERĂSTRĂU - 20,30.
• El Dorado : LUMINA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MUNCA — 14; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.
• Cum să furi un milion : DOINA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
• O fată fericită : UNION — 15,30; 20,30.
• Zilele filmului de animație : UNION — 18.
• Ce noapte, băieți 1 : GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 
20,30, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

vieții — 
inventi-

o plusul de luciditate, o necesitatea de a controla conștient efectul mijloacelor de expresie, lucrările încep în mod firesc să conțină inegalități, să se cîntărească comparativ valoarea expresivă a procedeului folosit, să apară stăpînirea conștientă a mijloacelor plastice de construire a imaginii. Este așa cum dovedesc panourile de la Dalies, o trecere spre conștiința de sine, o verificare lucidă a propriei personalități.Expoziția constituie o ocazie deosebit de fericită pentru studiu asupra a elevului, și fie folosită ca rare și studii, formare și stimulare a preocupărilor artistice. Este meritul Consiliului Național al Pionierilor și al C.C. al U.T.C. că la începutul acestei luni, în intenția de a deveni tradiție, expoziția există, ca început și ca o manifestare importantă, demnă de a fi continuată, fiind sigur că influența sa stimulativă va fi imensă. Desigur că o cunoaștere profundă a condițiilor de lucru cu elevii în fiecare școală, în fiecare clasă, o promovare a valorilor bazate pe date în care să fie eliminată prima impresie, vor avea un rol educativ profund.Problema care rămîne deosebit de acută, demnă de o analiză făcută cu deplină răspundere, rămîne modul prin care programa nu va reteza aripile fanteziei și visului și nu va împinge spre uniformizare.Consider că regimul de lucru cu elevul de mare dotație artistică, mijloacele ce i se pun la îndemînă: spre dezvoltare nu pot fi aidoma cu ale tuturor celorlalți, că o preocupare a- tentă față de cazurile deosebite de talent și pasiune ieșite din comun se poate întoarce cîndva în mod fericit spre cinstea școlii și a noastră, a tuturor.O lume de imagini din care se revarsă bogăție și generozitate, o vitală dorință de a pricepe sensul profund al lucrurilor și iubire pentru ceea ce ne înconjoară, pentru patria noastră, pentru frumusețile ei — iată ce ne spun în primul rînd lucrările expuse, o adevărată jerbă de talente.Sînt convins că fiecare an va prilejui prin această manifestare o tot mai bună ocazie demonstra aptitudinea a tineretului școlar.In acest proces atît plex și transformator, de la inocentă la orizontul de mare întindere culturală, să facem să nu se piardă nimic din prospețimea, sinceritatea, pasiunea și dragostea de artă pe care o dovedesc lucrările elevilor expuse la Dalles și care ne fac să le privim cu atît de autentică satisfacție.

de a se plasticăde com-

rale și de specialitate, studenții fac practică de laborator, practică în producție. Concomitent, prin diferite forme de lucru uni- versitar-cercuri științifice, studii și documentare personală, excursii — studenții sînt introduși în metodologia muncii științifice. Pentru unii dintre ei aceasta va deveni domeniul de exercitare a profesiunii, conform noilor măsuri a- doptate pentru încadrarea

absolvenților învățămîntu- lui superior în munca de cercetare, pentru alții o școală a formării stilului modern de gîndire, de interpretare a datelor și de asimilare creatoare, personală a științei și tehnicii predate la cursuri.în dezbaterile care au loc în lume cu privire la dezvoltarea învățămîntului, un loc important îl ocupă problemele privitoare la raportul dintre tînăr și u- niversitate. La noi, după școala generală, obligatorie pentru toată populația tării, orice tînăr poate urma licee de cultură generală, de specialitate, școli profesionale și tehnice, numai pe baza cunoștințelor și aptitudinilor sale. Orice absolvent al liceului se poate

la grădină

în conți-0
nuare; 16,15; 18,30; 20,45.

17,45; 20,15;
17,30; 19,45;

Oscar : AURORA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; : 
grădină — 20,30, ARTA — 9; 11; 13; 15; 1 
grădină — 20,30.
Capcana : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,45; : 
20,30.
K. O. : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
Zoltan Karpathy : VOLGA — 9,30—13,38
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• Ultima noapte a copilăriei i ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 14; 16; 18; 20.
• Ea va ride : DACIA — 8,30—16,30 în continuare; 
18,45; 21.
• Blestemul rubinului negru : BUZEȘTI — 15,30; 18; 
la grădină — 20,30.
• Praștia de aur : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
• Freddy, lovește tn întîi ! : GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

20,45, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Pasărea’ timpurie : BUCEGI — 9— 
13 în continuare; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 20,30, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare; 18,15; la grădină — 20,30. 
« Sfîntul la pindă : UNIREA — 10,30; 
16; 18,15; la grădină — 20,30.
• Caut o nevastă : FLACARA — 
15,30; 18; 20,30.

• Balul de sîmbătă seara : VITAN — 15,30; 18; 20,30.
• Statornicia rațiunii : MIORIȚA — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Răzbunarea haiducilor șl Răpirea fecioarelor l 
POPULAR — 16; 19,30.
0 
la 
la
0

VIRTUȚI Șl RESURS
ALE NUVELEICînd, în urmă cu cîțiva ani. Editura tineretului tipărea în volum nuvela lui Marin Preda „Friguri", nu au fost putini cei care, apreciindu-i calitățile deosebite, au vorbit despre utilitatea publicării unei serii editoriale consacrate nuvelei. O asemenea propunere pornea în fond de la o realitate evidentă a prozei noastre contemporane, în cadrul căreia schița, povestirea sau nuvela nu reprezintă doar o etapă premergătoare în elaborarea unor mai ample construcții epice, ci un domeniu cu o individualitate distinctă, prin problematica de o amplă rezonanță socială a- bordată — răspunzînd unora din cele mai acute întrebări ale acestor ani, reflectînd operativ transformările petrecute în structura țării, în conștiința oamenilor — cît și prin mijloacele și modalitățile artistice pe care le valorifică. Căci proza de mai restrînse dimensiuni, caracterizată prin concentrare și mobilitate, este aptă, pe de o parte — în mai mare măsură decît romanul — să urmărească îndeaproape dinamica complexelor realități ale epocii noastre, să reflecte problemele majore ale unei actualități aflate într-o permanentă si substanțială înnoire, iar. pe de altă parte, să realizeze o investigație în profunzime a universului uman, tin- zînd către relevarea unor zone ce definesc pregnant caracterele, moti- vînd convingător atitudinile si transformările interioare petrecute în conștiințele oamenilor de azi. Acestea sînt. de altfel, calitățile prin care s-au impus — în continuarea tradiției. nuvelei românești — cele mai bune ' lucrări apărute în ' ultimele două decenii, calități care Ie conferă viabilitate și autenticitate.Inițiativa editurilor cu profil literar — concretizată pînă acum doar prin titlurile apărute în Editura tineretului — de a tipări o colecție dedicată „Nuvelei de ieri și de azi", în care vor fi selectate cele mai semnificative scrieri ce au ilustrat genul, credem că se cuvine a fi apreciată tocmai pentru posibilitățile largi pe care le oferă de a se contura — în timp — o imagine de ansamblu asupra principalelor coordonate ale dezvoltării acesteia. De altfel, chiar cele patru volume deja editate, reunind lucrări publicate în ultimii ani de

V. Em. Galan, Ștefan Luca, Nicolae Jianu sau Francisc Munteanu, pot reliefa preocupările constante în cîmpul nuvelei contemporane, și în primul rînd strădania scriitorilor noștri de a surprinde prefacerile revoluționare din viața întregii societăți, de a înregistra mutațiile adeseori a- bia perceptibile din conștiințe, de a evidenția noi sensuri ale unor importante evenimente dintr-un trecut mai apropiat sau mai îndepărtat.Alăturea și în continuarea unei asemenea „retrospective" a nuvelei românești, aceeași editură și-a propus să înfățișeze într-o colecție a- parte — intitulată „Lectura" — și o serie de lucrări ce reprezintă momentul actual al evoluției genului. Intr-adevăr, nuvelele publicate — „Duios Anastasia trecea" de D. R. Popescu, „Un joc nevinovat" de Al. I. Ghilia, „Cu ușile deschise" de Nicolae Țic, „Pădurea" de Constantin Gheorghiu sau „Doamna străină" de Laurențiu Fulga — ni se par e- locvente atît în ce privește aspectele multiple pe care proza noastră încearcă să și le apropie, cît și pentru căutările îndreptate spre aflarea u- nor modalități adecvate de exprimare artistică a conținutului lor. Dincolo de trăsăturile distinctive ale acestor scrieri, este însă comună preocuparea autorilor de a le conferi — explicit sau implicit — atributele unor adevărate dezbateri de idei, de a-1 conduce pe cititor spro formularea unui punct de vedere propriu pe marginea datelor oferite de desfășurarea narațiunilor. Din acest punct de vedere am putea aprecia, de pildă, nuvela lui Al. I. Ghilia — ,,Un joc ..nevinovat" — drept o invitație,, subînțeleasă spre o reflecție matură asupra responsabilității în fața vieții, în relațiile de familie și în toate celelalte împrejurări ale existenței ; căci momentul de criză prin care trec unii dintre tinerii săi eroi, comportarea lor reprobabilă nu sînt doar un reflex al frămîntărilor specifice vîrstei, ci mai mult al unui anumit climat, al alterării oarecum nefirești a raporturilor dintre cei din jurul lor. La aceeași vîrstă a afirmării primelor idealuri se află și eroul lui Nicolae Țic („Cu ușile deschise"), tînărul începător în ale ziaristicii, entuziast și plin de speranțe, care, la cei 18 ani ai săi. este „înse-

înscrie fără nici o restricție în învățămîntul superior. Astfel se garantează o judicioasă selecție și promovare a elemente, cest fapt tidianului uitat că în trecut a deveni licean și cu atît mai mult student era o favoare rezervată în primul rînd tinerilor din familiile avute, că tinerii care proveneau din familii de muncitori sau țărani nu-și puteau face studiile decît cu prețul unor serioase privațiuni determinate de taxele școlare prohibitive, de puținele cămine și cantine etc. Permanența unei situații similare în diferite țări capitaliste, unde pătrunderea fiilor de muncitori și salariați agricoli se face într-o proporție extrem de tiv 2.5 în R.F. a Germaniei stituie motiv de nemulțumiri sociale, o revendicare a tineretului sprijinită de clasa muncitoare.„înlăturarea restricțiilor și opreliștilor de tot felul, materiale și sociale, care barau in trecut la noi calea tineretului dornic să intre în învățămîntul superior, evidențiază, de asemenea, convingător caracterul modern al învățămîntului nostru superior — ne spune studentul Dinu Pascale, din anul V al Institutului politehnic din Galati. Visul meu a fost să construiesc nave. Am găsit în facultate laboratoare bine utilate, profesori a- tenți și competent!, condi-

celor mai bune Și remareînd a- de domeniul co- azi, nu poate fi
practică la Șantierul și Institutul de cerși proiectări navale, astfel posibilitatea îndeplinesc dorința, nostru este în rîn-

scăzută 0,6 la la sută rîndul — 9 și respec- sută în Franța, fii de muncitori studenților în con- azi un puternic

ții de naval cetări avînd să-mi _ învățămîntul gratuit. Studenții dul cărora poate intra orice tînăr dornic și capabil să învețe — au la îndemînă cămine, biblioteci, săli de lectură, posibilități de însușire temeinică a meseriei alese, numai cu singura și unica condiție : să învețe, să se pregătească pentru a se putea încadra competent în locul de muncă asigurat".Evident, un învățămînt superior modern presupune și raporturi noi între profesor și student. In această ordine de idei, prof. dr. docent Gheorghe Pușcaș, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș, ne scrie: vărat, să fie și cu gogic . . .vat, cu luarea în seamă a celor mai noi cuceriri ale disciplinei respective. Dar a- ceasta nu mai este suficient. Azi, la fel ca și în trecut, sînt cu adevărat dascăli, profesori, acei specialiști care în procesul de învățămînt au în vedere și educația studenților. Cine poate fi un exemplu mai bun al studentului decît profesorul care dispune de o înaltă pregătire profesională și care face dovada unei atitudini morale și u- mane ? Acest efect direct nu poate fi înlocuit cu alte metode de educare considerate mai eficiente. Sînt de părere că. în mod deosebit, conținutul cursului, trăirea sinceră a celor ex-

cursurile de înalt conținut și științific
,Este ade- trebuie nivel peda- adec-

puse, pregătirea temeinică, includerea în domeniul respectiv a bogatei experiențe personale a dascălului impresionează studentul, îl învață și îl educă în același timp. De altfel, aproape fiecare profesie — cu atît mai mult medicina — necesită nu numai cunoștințe profunde în materie ci și un adevărat umanism și sinceră înțelegere a tovarășului de muncă, a celor cu care contribui alături la realizarea unui lucru în folosul colectivității.Dincolo de aceste considerente. pe care le-aș numi de ordin practic, legătura dintre profesor și student în învățămîntul superior din România are însă și un sens mult mai profund. Este o vie mărturie a faptului că profesorii și studenții, indiferent de naționalitate, formează o mare familie universitară, al cărei scop este pregătirea temeinică pentru muncă și viață a noilor generații de intelectuali, slujirea științei și culturii".Așa cum este cunoscut, s serie dintre măsurile concretizate în documentele care au sintetizat preocupările privitoare la dezvoltarea învățămîntului nostru superior au și fost a- plicate în viața universitară. Noul an de învățămînt va marca un moment important în transpunerea în practică a hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R. privind perfecționarea în- vățămîntului de toate gradele. Așezarea pe baze moderne a școlii românești a- sigură mai buna pregătire și educare a tineretului, ridicarea nivelului de cultură al Întregului popor.

tat de vis șf frumusețe". Contrastul dintre imaginea plăsmuită în gin- durile sale și realitatea dură, brutală — sîntem în anii imediat următori. războiului — generează dramatismul situațiilor prin care trece, nă- ruindu-i cele mai gingașe sentimente, încrederea în cei pe care îi considerase apropiați sufletului său.Prin implicațiile sale etice, dar și prin arta scriitorului, se impune în mod deosebit atenției și nuvela semnată de D. R. Popescu, „Duios Anastasia trecea". Subiectul, în liniile sale esențiale, este cît se poate de simplu, dar autorul reușește să-i confere acea aură sugestivă caracteristică autenticei literaturi. într-o noapte, în anii războiului, în apropierea unui sat de pe malul românesc al Dunării, a fost omorît un partizan sîrb. Nimeni nu are curajul să calce interdicția autorităților și să îngrijească de trupul rvîrlit în răscrucea drumurilor, ca o amenințare adresată celor ce ar îndrăzni să se împotrivească ocupan- ților germani. Doar învățătoarea Anastasia se va apropia de străin și va îndeplini tot ritualul tradițional în asemenea împrejurări, riseîndu-și propria viață. Gestul său temerar nu răspunde numai unor îndatoriri străvechi față de cei dispăruți, ci ex- * ‘— ........................................... alprimă sentimentul mai adînc demnității umane ce se opune oricărei încălcări a ordinii firești a xistenței, restabilind adevărul dreptatea. „N-o să ne îngenunche propriii noștri ochi, asta nu pot, pămîntul ăsta n-o să poată, toți n-o să ne poată călca — gi... la un momenț dat Anastasia. Chiar de sînt bărbații plecați din sat, departe.. Ge inimi sărace, ce inimi bolnave, galbene, de-și închipuie ce-și închipuie. Dar aici nu e un corn de lume unde griul nu se face, unde omul nu cunoaște omul și iarba nu se coace, aici nu e un corn de lume pustiu, Cu apă sălcie, fără dor, fără morți, fără morminte, fără floarea-soarelui..."Confruntarea dramatică a omului cu propriul destin și cu propria-i conștiință este prezentă și în sub- textul nuvelei lui Laurențiu Fulga, pe parcursul căreia urmărim, în planul real și în acela al imaginației sale, reacțiile intime ale unui ofițer aflat în noaptea Anului Nou pe front, în tranșee; „Doamna străină", apariția fascinantă care-i tulbură liniștea, lui și cîtorva dintre camarazii săi, nu este de fapt altceva decît o întruchipare simbolică a morții apropiate.în fine, „Pădurea" lui Constantin Gheorghiu, plasîndu-și acțiunea tot în anii războiului, își propune să reconstituie atmosfera momentelor de tensiune ce preced clipa unei răzbunări firești în acele împrejurări ; din păcate, intențiile autorului nu se realizează convingător, lipsindu-i capacitatea de a asimila organic anumite mijloace și procedee ale prozei analitice și psihologice.Am schițat, desigur, doar cîteva dintre elementele care pot delimita universul uman și problematic abordat în volumele apărute pînă acum în seria de nuvele tipărite de E- ditura tineretului. împlinirea lor artistică este condiționată însă de măsura în care autorii au reușit ca mijloacele expresive să fie adecvate conținutului ce și-au propus să-l valorifice. în orice caz, strădania elaborării unor proze de factură modernă este evidentă. îndeosebi prin încercarea de a conjuga planul obiectiv al desfășurării evenimentelor cu acela al reflexelor lor în. conștiința personajelor, sur- prinzînd din interior stările de spirit, reacțiile revelatoare ce țin de domeniul celor mai adinei procese psihice („Cu ușile deschise", „Doamna străină"). Ilustrativă în această privință ni se pare mai ales nuvela lui D. R. Popescu ; abila corelare a planurilor — cel real se întretaie permanent cu reprezentările ireale, halucinante, din imaginația biciuită de febră a Anastasiei, obținîndu-se efecte de o deosebită expresivitate — este aici exemplară. Ca de altfel și măiestria stilistică a scriitorului, nuvela remareîndu-se prin armonia de o sensibilă muzicalitate a frazei.Chiar dacă se impun a fi formulate și unele rezerve pe marginea acestor scrieri — de pildă, în „Doamna străină", tendința autorului de explica în text unele împrejurări afectează oarecum ritmul interior al narațiunii — ele ni se par elocvente, așa cum am mai spus, în_ ce privește posibilitățile nuvelei de a-și adăuga permanent noi teritorii, de a investiga dintr-o perspectivă cît mai cuprinzătoare realitatea socială și psihologică a ultimelor decenii.înfățișînd prin cele două colecții la care ne-am referit în rîndurile de față coordonatele dezvoltării „de ieri și de azi" ale genului, editurile noastre sînt chemate totodată a stimula interesul scriitorilor pentru fenomenele și conflictele actualității, pentru acele aspecte care definesc plenar realizările și perspectivele societății noastre socialiste. Promo- vînd lucrări de o înaltă valoare artistică, a căror tematică izvorăște din însuși miezul realității, din efortul constructiv al oamenilor muncii, din profundele mutații sociale și morale, ele vor putea consolida larga audientă de care se bucură astăzi, în rîndurile publicului cititor, nuvela românească.
Sorin MOVILEANU

e- și înPe . Pe gîndește
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Eu am un principiu
ce semnifică

această exclamație
în cursul anchetei noastre, inginerul C.S. ’) din Cluj ne-a relatat următorul episod : „Veneam de la mare, vara trecută ; între două trenuri, am intrat în bufetul expres din Gara de Nord. Erau acolo, la o masă, vreo trei indivizi beți-morți. Un spectacol dezgustător chiar pentru mine, om da șantier, trecut prin multe. Se distingea în special unul, un tip de degradat, un tip în care îl simțeai .. de departe pe pensionarul cvasi-permanent al pușcăriilor. Beau toți acolo și discutau cu glas tare, în legea lor. O discuție de bețivi, fără subiect și fără predicat ; vorbea fiecare urmărindu-și o idee fixă, fără să-l asculte pe celălalt. Brusc, cel despre care vorbim a pronunțat o frază ce m-a făcut să fiu atent. Zicea : „Domnule, mie îmi place omu' să fie om I* Și a mai zis-o de vreo zece ori, minute în șir. Interesant e că ceilalți, care nu-l ascultaseră pînă atunci, au devenit atenți și i s-au aliat : „Da, așa e...* Ba, unul a zis : „Ăsta • și principiu' meu I"O să mă întrebați de ce vă povestesc Intîmplarea asta — continuă inginerul — la urma urmelor banală. Mi-a fulgerat atunci prin minte că am mai auzit acest „omul să fio om", acest — dacă vreji — truism dar căruia eu i-am acordat o valoare de simbol. îl auzisem în împrejurări asemănătoare, de încă trei-pafru ori ; nu știu cum se face, dar de la oameni în aceeași dispoziție.Mi-am dat atunci seama că oricît de 

jos pe scara condiției umane ar fi un 
om, prin întreaga lui existență sau temporar, chiar în orele acelea de care apoi se va rușina el însuși, poartă în sine flacăra unui altfel de a fi, că fînjeș- te, din toate puterile, după altceva. Mi-am dat seama că acest „omul să fie om’ se referă în primul rînd la el însuși, că este o autocritică dureroasă (cu atît mai dureroasă cu cît era, cred, inconștientă), am înțeles că omul din fața mea încearcă să aibă principii.E curios ce spun ? Nu cred. Am mai meditat pe urmă la această înfîmplare nebăgată în seamă de ceilalți și care pe mine m-a impresionat. Și mi-âm' dat seama că toți oamenii au uri' anu- ' 
mit fel de principii. întrebarea principală dacă dacă

care a creai-o omenirea

este : ce fel de principii au, și sînt bune și le respectă oare ? Și nu, de ce?”
★

5., interlocutorul nostru, și-a ales,C.ca ilustrare a celor ce voia să spună, o întîmplare cu eroi ceva mai aparte, l-am înțeles însă gîndul : a vrut, refe- rindu-se la o situație extremă, să facă și mai pregnante ideile pe care le comunica. Ni s-a părut un interesant punct de plecare în ancheta noastră și, aban- donînd parțial materialul acumulat, am plecat din acest punct.— ’Ce credeți, există oameni principii ? — îl întrebăm pe biologul 
Constantin Nichita, d:n Bacău.— Categoric, nu I— Cum, n-ați auzit niciodată expresia „om fără principii" ?— Am auzif-o și o folosesc chiar eu.— Atunci ?— E doar un fel de a vorbi ; ea înseamnă, de fapt, „un om fără principii pozitive, fără principii acceptate de societate ca valabile, utile, frumoase".— Mai explicit, vă rog I— lată : aveam în facultate un coleg unanim detestat, poreclit Periuță. Vă daji seama, chiar din poreclă, ce fel de om era. Avea chiar și micul lui cinism : „Sînt periuță și-mi merge bine, zi că nu...* Și-i mergea, de ce să mint? Făcea mici servicii asistenților, se uita ca un cîine credincios în ochii profesorilor, își măgulea și lingușea colegii... ce să mai spun. Avea totdeauna note cu două-trei puncte mai mari decît merita, mergea vara în stațiunile de odihnă et caetera, et caetera. O dată, cineva i-a spus enervat : „N-ai nici o umbră de principiu, măgarule I" Conform tacticii lui, Periuță nu s-a supărat ; a zîmbit și a răspuns : „Ba da. Unul singur: să n-am nici un princi
piu...'— Bine, dar ăsta e un mic monstrul— De acord. îl făceam s-o simtă și spre sfîrșitul facultății i s-a cam înfundat. ...Dar, avea, nu-i capul lui, important ? numite ca 
piile noastre, ale colectivităfii, ele trebuie să fie reflexul principiilor timpului nostru, aie societății noastre.— Să nuanțăm puțin...„Nuanțarea" am făcuf-o cu ajutorul inginerului proiectant Octavian-Liviu Gheocov, de la IPCMC-București.— Un om —ne spune dinsul — are în mod necesar o atitudine față de lumea înconjurătoare. Eu cred că acest proces se poate caracteriza așa : fiecare om justifică lumea și se justifică pe el 
în raport cu lumea. în cursul operației — curs ce înseamnă, de altfel, toată viața lui... — el prețuiește sau desconsideră anumite valori, în primul rînd valori morale. în felul acesta se instaurează echilibrul om-lume, principala garanție a sănătății fiecăruia. Or, societatea are principii, și membrii ei încheie un contract moral fără de care legăturile sociale nu ar fi posibile.— In societatea noastră, societate a solidarității și a răspunderii colective...— Bănuiesc ce vreți să spuneți. întocmai : în societatea noastră, omul se justifică în măsura în care adoptă principiile celei mai înaintate, mai drepte

fără

ce voiam să spun ? Periuță așa, un principiu ; vai de dar era principiu. Ce este Principiile, ca să poată fi atare, trebuie să fie princi-

') Unii dintre interlocutorii noștri ne-au rugat să nu le consemnăm numele ; le respectăm dorința.

orînduirî pe pînă astăzi.Valoarea 
este o rezultantă a concordantei lui cu 
un principiu al colectivității. Societatea noastră are norme foarte limpezi care privesc legăturile inter-umane, relațiile de familie etc. A te subordona lor 
seamnă a fi fu însuți.—■ ...Și totuși, există încă rău în rul nostru — constată medicul Mihai 
nescu din Ploiești. Avem încă o coltă destul de mare de ipocriți, lași, mincinoși, carieriști, indolenji, ca să nu mai vorbim de cei care cad sub incidența Codului Penal. Să vă ilustrez cu un singur exemplu : ați auzit, nu-i așa, sfaturile pe care părinții le dau copiilor. Dacă îi cam place paharul — sau, tocmai de aceea, zic eu 1 — tatăl nu va pierde nici un prilej să-i spună fiului că omul trebuie să fie cumpătat, să aibă măsură în toate și așa mai departe, dacă 
e un fîrîie-brîu, criticat la serviciu toată ziua — bună ziua fiindcă nu-și face datoria, își va povăfui copiii să fie harnici, îi va mustra pentru notele proaste ; 
dacă... dar se pot da zeci de cazuri. Trag de aici concluzia că nerespectarea 
principiilor bune are o rădăcină 
subiectivă : slăbiciunea.— Slăbiciune, față de ce ? De ce credeți că un om nu respectă principiile eticii socialiste, adică de ce este slab ?— Pentru că fiecare om este un punct de înfîlnire al unor forțe ce acționează în sensuri contrarii. Psihologia a depășit de multe decenii teoriile despre oameni totalmente buni și totalmente răi, viziunea romantică a bestiilor și a sublimilor. Astăzi știm un adevăr ce ni se pare elementar, acela că omul este 
un cîmp de bătaie, un teritoriu de luptă unde se înfruntă forțele binelui și ale răului ; în același timp el este și cel mai de seamă participant la această bătălie. El ia, prin aceea că este om, partea puterilor propulsive, a energiilor pozitive. Aliații săi cei mai de seamă sînt principiile juste. Ele sînt barierele puternice ridicate în fața a tot ceea ce înjosește, coboară, degradează conceptul de om. Principiile și consecvența a-' plicării lor sînt un proces în permanentă mișcare, un fel de ștachetă ce se ridică permanent tot mai sus, tot mai sus. Omul, în efortul de a trece peste — dacă imaginea nu e cam riscantă se autoconstruiește, se înnobilează, se încarcă, de-a lungul vieții, de mai multă umanitate.Despre „condiționarea* socială principiilor ne vorbește ing. 
Enache, secretarul Comitetului de partid al Uzinelor „23 August’ din București.— Intr-o vreme se obișnuia să se dea tot răul pe „rămășițe burgheze". Una, două, cum reau alții cu ț ani de cînd am scăpat de burghezie și totuși „moștenirea” mai apare ici-colo. Desigur, urmările nu ale unei singure orînduiri ci ale unui șir de orînduiri întemeiate pe inechitate socială nu se pot lichida din conștiințe în două decenii. Dar important mi se pate altceva : am lichidat noi într-adevăr toate împrejurările sociale care îi obligă pe unii sau pe alții să renunțe la principi; ? Cred că nu.
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— Vreți să precizați î— Un șef de secție, atelier, institut, orice, abuziv și necinstit, ajuns acolo naiba știe cum și care se mai menține tot naiba știe cum, îi va împărți, fatal, pe oamenii în subordine în două categorii : cei care nu vor cu nici un chip să abdice de la principiile noastre și cei care le părăsesc, adică în oameni de caracter și oameni fără caracter. El fringe șire ale spinării cu ușurința cu care fringe grisine. Un astfel de om este un adevărat mediu nutritiv pentru toate trăsăturile de caracter negative ale subordonaților să:.— In situația la care vă referiți, cum vedeți remediul 7— Sînt oameni cu o muncă de o anumită răspundere în întreprindere, în secție sau atelier care nu au și conștiința răspunderii morale ce li s-a încredințat o dată cu sarcina producerii de șuruburi sau mai știu eu ce alte piese. Ei nu știu — unii fiindcă nu pot, alții fiindcă nu vor — că pot să producă 
cele mai bune șuruburi din lume de
pășind sistematic planul dar dacă mă
car un caracter s-a pervertit din pricina 
lor, ei nu-și îndeplinesc decît jumătate 
din îndatoririle sociale.Procesul de aufoperfecționare individuală și colectivă s-a angajat tocmai în luptă cu tot ceea ce ne frage înapoi, pentru fot ceea ce ne duce înainte.— Opiniile dumneavoastră coincid în acest punct cu opiniile și ale altor tovarăși cu care am discutat.— Mă bucur. E un semn că nu spun lucruri prea deosebite, pe care le gîn- desc doar eu. O opinie colectivă are mult mai mari șanse de a fi adevărată decît una individuală. Dar, să revin la climatul moral : partidul ne învață permanent să avem o atitudine principială în toate chestiunile pe care le avem de rezolvat. Eu văd în acest îndemn cheia de boltă a activității concrete, de fiecare zi, a oricăruia dintre noi. Atitudinea profund principială în fața problemelor ridicate de activitatea cotidiană este garanția cea mai sigură că în munca noastră nu-și vor face locul erorile. Principiile și principialitatea se 
confundă cu tot ce avem mai bun în 
noi, sînt, în același timp, o aspirație și 
o împlinire.

*Pe temelia de principiilor socialiste croiește albia ferită devastatoare, apărată~țiile erozive care, .în atacă pînă și substanța cea mai puternică. Societatea noastră face posibil a- cordul dintre principii și existență. Este marea cucerire a socialismului. A avea 
principii și a te conforma lor, a-fl con
juga efortul cu eforturile colectivității, 
a apăra cu fermitate, cu bărbăfie con
vingerile, punctul propriu de vedere, 
a-ți polariza energia creatoare în jurul 
acestor principii — sînt tot atîtea feluri de a potența condiția umană, de a 
face să rodească grăuntele de omenire 
care este fiecare dintre noi.

beton a existenfa își de furtunile de oscila- cele din urmă,

George-Radu CHIROVICI

Ceea ce urmează va fi o fabulă cu mai multe întîm- plări și o morală. Morala ar suna cam așa : acolo unde a fost abandonată munca sinceră și năzuința de a o perfecționa, se instalează pe nesimțite bîrfa și intriga meschină pentru că energia oamenilor — care se cere consumată în- tr-un fel — se lasă tîrîtă într-un elan de prost augur, menit să apere „privilegiul" trîndăviei. Astfel, e- chilibrul firesc al lucrurilor se răstoarnă și omul se trezește consumînd, pentru a-și menține situația de parazit, același timp și a- ceeași energie cîtă i-ar trebui ca să muncească și să trăiască cinstit, să fie într-adevăr folositor societății.„Mă adresez dumneavoastră în speranța că veți putea contribui la lămurirea unei situații care face ca atmosfera din Institutul de cercetări pentru protecția muncii să fie dominată de încordare, suspiciune și umilință..." — așa începe una dintre scrisorile trimise la mai multe foruri.Ele Istorisesc asemenea lucruri și reflectă un asemenea nod de intrigi încît au declanșat o amplă anchetă ; au pus în mișcare atîtea organisme și foruri încît, în final, a rezultat un dosar cu sute de hîrtii acoperite de caligrafia măruntă a zeci și zeci de oameni intrați în vîrtejul acestei sterile cheltuieli de energii umane. O lună de zile, o comisie specială și-a consumat timpul și nervii ca să facă lumină în acest caz. Și povestea încă nu s-a terminat. Pentru că cei cîțiva împricinați sînt puși pe fapte mari. Ei s-au constituit în două tabere care luptă pentru ... adevăr. Fiecare pentru un anume a- devăr. Fiind vorba despre o instituție științifică, deci aflîndu-ne pe un tărîm al slujitorilor Minervei, ne-am așteptat ca în dosarul a- mintit să găsim o aprigă și stimulativă înfruntare idei. Și cînd colo...„Toată povestea s-a declanșat — confirmă tovarășul Al. Gănuță, șeful corpului de control al ministrului muncii — din pricină că în Institutul de cercetări pentru protecția muncii s-au instalat unii cercetători și în nele compartimente moditatea și incompetența, lenea de gîndire și absența oricărei dorințe de perfecționare a cunoștințelor". De exemplu : la sfîrșitul unui an de activitate, doi cercetători (ing. N. Ro~ zemberg și ing. Eugenia Su- frim) s-au prezentat cu lucrarea „Studiul luminării spațiilor exterioare cu aplicații practice la C.T.F.T.". Lucrarea, care consta din 5—6 pagini dactilografiate, conchidea că pe tiere... e lumină bună și că se studia în continuare un tip de proiector (!?!).Un alt cercetător a avut ca temă de studiu, tot pentru un an de zile, proiectarea unei clapete de siguranță la cîrligele de macara. O pîrghie și un șurub pe care orice lăcătuș le-ar fi executat fără proiect.Institutul a avizat fabricarea unei cutii etanșe în care trebuiau păstrate capsulele de hopcalită (substanță de filtraj) pentru măștile de autosalvare necesare minerilor. Nu numai că etanșeitatea nu era asigurată (au fost astfel scoase din uz 25 000 de capsule, în decurs de doi

ani), dar cutiile respective nu se desfăceau cu una cu două. Un inspector de la Ministerul Minelor a semnalat cîteva cazuri grave petrecute tocmai din cauza imposibilității de a utiliza masca de autosal- vare. Avizul pentru fabricarea cutiei poartă semnătura și ștampila institutului.Și lista unor astfel de „cercetări" continuă... La ea se adaugă și faptul că, peste o sută dintre temele de cercetare incluse în planul institutului n-au fost

tie, ci de truda în laborator și în bibliotecă,Și pentru că au văzut că se poate și așa, unii dintre cercetători (ocupînid chiar posturi de cercetători principali) își completează abia acum studiile superioare ; de necrezut, dar există aici și cazuri de „cercetători" care au rămas la nivelul de pregătire al școlii medii ! Și iată cum zgîndărită și scuturată bine, incompetenta devine ofensivă t „Unii își spun : dacă atîta vreme am lucrat așa și n-« venit nimeni pînă acum să ne

niu al activității umane, este nevoie de oameni înzestrați, dăruiți trup și suflet muncii științifice de înaltă ținută și responsabilitate. Evident, aici — ca de altfel în orice sector de activitate — nu au ce căuta funcționarismul, nivelarea, mentalitatea mi- ticistă potrivit căreia „timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim".Acesta este, s-ar părea, nodul chestiunii în dosarul cu pricina. Conducerea este acuzată că practică favoritismul și necinstea în

TIMPUL TRECE, 
LEAFA MERGE, 
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realizate, ca să nu mai vorbim de cele care, chiar trecute prin consiliul științific, s-au dovedit total lipsite de o importanță practică.Se ridică firesc întrebarea : cît costă tot acest „savant" joc de-a cercetarea ? Institutul a fost și mai este încă subvenționat. Numai prin neîndeplinirea celor o sută de teme s-au pierdut aproximativ 20 de milioane lei. Dacă le mai socotim și pe cele ratate ca și pe cele care nu și-au găsit aplicabilitate, statul apare, față de institutul, respectiv, ca un veritabil Mecena. Dar pînă și Mecena le cerea Crotejaților săi, în schim- ul darurilor ce le făcea, să creeze, deci să muncească. Și nu doar de ochii lumii...Trecut de la un for tutelar la altul, cu un plan de cercetare stabilit pe linia minimei rezistente șl al cărui principiu de bază nu era eficiența, institutul a devenit, pentru o | dintre salariații săi, locEi treceau drept parte , un sinecură.„creatori" și programul de lucru și-l stabileau potrivit „inspirației" și „dispoziției" așa încît, atunci cînd s-a introdus un program ferm, cu ore de lucru și cu evidența strictă a muncii, s-au iscat proteste. Unii „creatori" s-au simțit atinși în „libertatea" lor de creație și asta pentru că uitaseră că rezultatele muncii de cercetare nu depind exclusiv de inspira-

ideal de

spună că nu-i bine, de ce trebuie să vină acum ? Dar ar trebui să înțeleagă — declară dr. ing. Traian Penescu, directorul institutului — că e un proces firesc. Dezvoltarea rapidă a industriei, a tehnicii și a științei impune cercetării științifice continua ridicare a ștachetei. Cum să faci o a- semenea cercetare cu oameni care nu au nici pregătirea necesară și nici dorința de a se perfecționa ? Acum cinci luni am vrut să fac, pentru cel mai slabi dintre cercetătorii noștri, un program de studiu pe- doi ani. Intîi au spus : „Da. e bună inițiativa 1“ Pe urmă, însă, s-au codit: „Vedeți, noi sîn- tem mai bătrîni... să ne mai apucăm acum de învățătură ?“ Nu. compromisuri nu putem face ! într-o zi. tovarășul tehnician Constantin Radu mi-a zis : „Da, sînt slabi, dar dati-le teme pe măsura lor !“. I-am răspuns că așa ceva nu se poate. Nu avem asemenea teme".De reținut: „Sînt slabi, dar dați-le teme pe măsura lor". Iată, așadar, „teoretizată" ideea rabatului oferit mediocrității, justificarea permisului de Circulație acordat lipsei de efort și de muncă. A tolera mediocritatea din considerente pretins umanitariste — cum se presupune că a apărut această Idee la Constantin seamnăcă în știință, mai mult poate decît în oricare
Radu — în- a nu înțelege
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drept, unii, dar numai unii, au trecut printr-un asemenea concurs. Fapt care a- gravează și mai mult lucrurile, pentru că, dacă a existat un concurs, numai un motiv „special" i-a putut absolvi, pe acei unii, de trecerea acestui examen). De ce unii cu și alții fără concurs ?Să cităm mai departe din anonime : „Directorul științific Petre Sonea și-a introdus tema sa de doctorat în planul de cercetare al institutului, deși această temă nu are nimic comun cu protecția muncii". Explicația dată de dr. ing. Traian Penescu, directorul institutului : „Eu am introdus lucrarea de doctorat a tovarășului Sonea în plan pe considerentul că avem numai doi doctori în institut și trebuie să avem mai mulți. Dacă vine cineva și mă întreabă cîți doctori avem, să-l trec și pe Sonea Ia socoteală (!) Am avut, pentru asta, o aprobare de la Comitetul de stat pentru protecția muncii...". Se confirmă deci existența unor concepții stranii. Există cumva un „plan" de... doctori ? Potrivit acestei păreri, pentru titlul de doctor ar trebui eliberate cartele pe instituții....Acuzații peste acuzații, cu zecile, cu sutele, cu miile pînă ți se face lehamite. De o parte și de alta. De toate felurile. Adevăruri, invective, argumente autentice, dar și false argumente, lucrături subtile ca și cioplituri grosolane. Pe zeci de tonuri. Cu duhul blîndeții, cu năduf, cu viclenie, mieros, bubuitor, pe șoptite, confidențial, tale quale, printre dinți, spu- megînd... Cîtă energie, cîtă cerneală, cîtă inteligență și cîtă prostie, ce scopuri magistral urmărite, ce desfășurare nemaipomenită de forțe!Rivalitatea în știință este unanim acceptată ; este vorba însă despre rivalitatea care se manifestă pe tărîmu] nobil al disputei de idei și al confruntării rezultatelor. Dar ceea ce a făcut ca aici să triumfe, într-o tabără incompetența și inerția iar în cealaltă interesele personale și favoritismul — și în amîndouă intriga, bîrfa, insanitatea — este — cum spuneam și la început — tocmai abandonarea muncii, a nobilului efort de cercetare căruia orînduirea noastră ÎI creează condiții optime de afirmare.Principiile sacre ale muncii au fost aici aruncate peste bord pentru că instituția a fost lăsată să plutească „în derivă". Absența unui plan riguros de lucru, a unor obiective de cercetare judicioase și ferme și mai ales absența u- nei atmosfere de dezbateri principiale și în strictă legătură cu activitatea științifică au dispersat energiile colectivului. Cu o asemenea busolă, un asemenea parcurs...Ce a făcut în acest timp organizația de partid din institut ? Chiar unii dintre membrii biroului s-au lăsat amețiți de fumul negru al disputelor neprincipiale. Organizația nu și-a îndeplinit astfel funcția de catalizator al opiniei colectivului din institut, a cărei a- firmare ar fi așezat lucrurile pe făgașul normal, in- staurînd un climat de creație, de emulație principială, de ambiție în realizarea unor cercetări pe măsura nivelului actual al științei și tehnicii. Organizația de partid ar fi fost aceea care, mai ales în condițiile date, ar fi trebuit să curme din fașă tendințele ce, mai tîr- ziu, i-a angajat pe unii dintre membrii acestui colectiv pe un drum greșit. Ea trebuia să îmbrățișeze de la început ideea extirpării rutinei, stagnării și mediocrității. Chiar și comitetul de partid al sectorului 7 a interceptat mult prea tîrziu fenomenele reprobabile ce se consumau în colectivul institutului de cercetări pentru protecția muncii. A- celeași lucruri pot fi spuse în legătură cu forurile care au tutelat institutul (fostul comitet de stat pentru protecția muncii și mai apoi Ministerul Muncii). Cine dacă nu tocmai aceste foruri erau, în cel mai înalt grad, interesate ca activitatea institutului să răspundă acelor comandamente majore pentru care a fost creat ?Este momentul să se pună capăt acestui „război de 30 de ani", dăunător spiritului de muncă colectiv indispensabil activității de cercetare științifică. Hărțuielile, atacurile, suspiciunea — străine eticii noastre — se cer dislocate de un climat sănătos, de nrincinialitate și dăruire. Forurile competente (de altfel Comitetul de partid al sectorului 7 ne-a asigurat că va lua măsurile cuvenite) au datoria neîntîr- ziată să deschidă ferestrele și să purifice aici atmosfera, să dea cîmp liber de acțiune spiritului de care sînt animați cei mai mulți dintre cercetătorii institutului, cei care vor realmente să muncească slujind interesele dezvoltării științei șl tehnicii.Toate aceste problema trebuie să constituie obiectul unei dezbateri organizate și principiale a cărei finalitate să fie restabilirea echilibrului firesc al lucrurilor. Să se ia atitudinea și măsurile corespunzătoare împotriva celor care au alterat și au întreținut actuala atmosferă din acest colectiv !
Mihai CARANFIt

angajarea, promovarea și stimularea cercetătorilor, lovind în cercetători vechi ai institutului. Iar conducerea acuză pe unii dintre a- ceștia de incompetență, de rutinizare și anchiloză. Nu este lipsită de importanță nici maniera în care se desfășoară această dispută, străină de orice principiu. Iată doar cîteva mostre:Acum mai bine de doi ani a fost numit în funcția de director științific al institutului inginerul Petre Sonea, conferențiar la Politehnică. Despre el se spune că a venit la institut și s-a apucat de... critici. După cum ne dăm seama, asta a stîrnit, în mintea u- nora, stupoare. „Auzi, să critici ! Cînd s-a mai pomenit așa ceva în institut ?“ Și să vedeți că Sonea l-a criticat chiar pe Simion !Sonea despre Simion: „în 1967, tovarășul Simion trebuia să efectueze un standard pentru care a avut un termen de șase luni. La expirarea termenului. tovarășul Simion a cerut o amînare. I s-au mai acordat trei luni, la capătul cărora dînsul a predat un standard greșit. Cum timp nu mai era, și pentru că am socotit că nu va fi în stare să-l refacă, l-am refăcut eu, în trei zile. S-a simțit foarte ofensat".Pe urmă însă — prin ce minune ? — „relațiile" s-au schimbat. Sonea „s-a dat bine" pe lîngă Simion și l-a propus pentru specializare în străinătate și asta pentru ca Simion (după cum rezultă din unele afirmații) să sprijine un act prin care Sonea spera să fie catapultat pe funcția de director plin. L-a trimis la specializare deși îl declarase... incompetent 1 Cînd a avut dreptate directorul Sonea : cînd l-a decretat incompetent pe Simion sau cînd l-a promovat ? Dar Simion nu l-a sprijinit pe Sonea în acțiunea menționată.Sonea a propus înlocuirea unor cercetători lipsiți de calificarea corespunzătoare. El a și angajat cercetători noi. Cei vechi au descoperit (prin investigații „dezinteresate") că noii angajați sînt cunoștințe personale ale lui Sonea. Ba încă, un concurs pentru o- cuparea unor posturi, ținut în 1966, a eșuat din pricini imposibil de aflat pentru autorul acestor rînduri.Dacă pătrunzi mai în a- dîncul acestor tenebre, dezvăluirile te prind într-o horă drăcească în care intră tot mai mulți dintre oamenii pe care ți i-ai închipuit serioși și cu scaun la cap. Să cităm din scrisorile anonime trimise către diverse foruri : „Mă voi referi în primul rînd la stilul de muncă cu totul necorespunzător pe care-1 practică directorul institutului și alături de el directorul științific. Petre Sonea. Angajarea personalului se face în mod arbitrar avînd drept prim criteriu prietenia sau unele relații intime ale acestui director...— Nu văd nimic rău în asta — declară Traian Penescu, directorul — pentru că am adus oamenii cu care am mai lucrat la Metrologie și în altă parte, despre care știam că sînt buni și care, venind aici, au confirmat acest lucru.Teoria este stranie. Mai ales în condițiile în care, pentru institutele de cercetare științifică, există regula (și un regulament elaborat de Academie) ca posturile de cercetător să fie ocupate prin concurs. De ce și-a absolvit tovarășul director cunoscuții de verificarea o- ficială » capacității ? (E

aplicare ideeane-am adunat așa cum obiș-

Ce băiat bun era în Cîineanu, ce activ, ce era, nu știa ce e mince e concesia. Și a-

SăA FI SAU A NU FI... CAZUL
Adjunctul năvăli victorios în biroul șefului.— Gafa, l-am descoperit IȘeful își frecă palmele și scrîșni sadic.— Ah, nemernicul, în ce chip exemplar am să-l pedepsesc I Cum am să-l tîrăsc în fața colectivului și cum am să-l demasc I Cîți salariați avem ?— Cu sezonieri, șaizeci și doi.— Adună-i pe toți, inclusiv portarul I Adună-i repede într-o sală I Vreau să-l demas- căm nemilos I— Concret cum vom proceda ? întreabă adjunctul pentru a mai potoli un pic mînia torențială a șefului. Fac eu o introducere tică...— Ce introducere tică ? 1 Merită ticălosul introducere teoretică ? ce-a făcut ce-a făcut ? I După ce a dai o văduvă afară din casă și a trimis-o la marginea orașului, la bloc, cu trei camere, ca să ia el parterul vilei din centru, cu patru camere și hol și... Garaj avea ?— Și încă ce garaj I După părerea mea, pentru garajul ăsta a făcut abuzul.Șeful smulge așchii din birou de furie.— Ce mașină are ?— Moskvici.— Nemernicul I Ca și mine. Eu nu am garaj, eu o țin afară ca să mi-o zgîrie toți nenorociții. Știi ce mi-a.scris unul pe capotă cu cuiul ? Mi-e și rușine să mai ies cu ea pe stradă, trebuie s-o re- vopsesc. Ticălosul I Nu s-a dat înlături de la o asemenea

faptă murdară pentru un garaj I Să scoată pentru asta o văduvă din casă I Citi copii avea ?— Trei.— Groaznic. Mici ?— Potrivifi.
— Atmosfera ?— Propice.— Să mergem.Cei doi fac cîțiva pași ușă, apoi se opresc. O de îndoială le vîntură suflet.
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— Bestia 1In sfîrșit, adjunctul începe să se ambaleze și el. Vrea răzbunare.— Trebuie să-l facem praf, tovarășe director.
— Tovarășe director, oare n-ar fi bine să mai așteptăm pufin, să mai judecăm, să ne mai orientăm ?Directorul știe că această clipă este decisivă. Dacă e

Schiță satirică
de Ion BĂIEȘU

— In chip exemplar. Adică public. Să vadă toată lumea cum stîrpim noi abuzurile și pe abu...— Abuziști.— Mai degrabă abuzio- niști. Mobilizează imediat oamenii, adună-i în sala de festivități.. Zece scaune la prezidiu, dacă încap douăsprezece cu atît mai bine. Faci o scurtă introducere și imediat îmi dai cuvîntul. Să vezi urmă cum fi-l distrez eu abuzoid. Fugi IPeste un sfert de orăjunctul se întoarce gîfîind.— Tovarășe director, sala geme.

slab amînă ședința, dacă e tare, nu.— Nu, tovarășe, nu avem pentru ce să ne mai orientăm. Abuzul e abuz și trebuie pedepsit.Cei doi intră în sala de festivități. încăperea e plină ochi cu salariați. Curiozitatea sclipește în privirile lor ca o mărgică de sticlă colorată. La prezidiu se mai află, în afară de director și adjunctul lui, încă opt persoane, cadre de bază din instituție. Șeful tușește de două ori, semn că se apropie clipa începerii ședinței. își scoate carnețelul și își notează pe el un punctaj fugar.

— Apropo, se aplecă el spre adjunct, cine a săvîrșit abuzul ?Adjunctul îi gîdilă urechea cu numele abuzistului :— Cîineanu.— Cîineanu ? I Nu mă așteptam. A recunoscut ?— N-a avut încotro.Șeful tușește a treia oară, apoi cere din privire îngăduința prezidiului pentru a începe. Dar ce surpriză 1 Cîineanu la prezidiu, și încă chiar în stingă lui I Penibilă situație.— De ce l-ai chemat la prezidiu ? se zborșește el spre adjunct în șoaptă.— A venit în virtutea o- bișnuinfei.Da, penibilă situație. Cum să-l dezavuezi pe Cîineanu cînd e alături de tine la prezidiu ? Și cînd îți e și prie’en de peste treizeci de ani ? Dar, mă rog, prietenia nu contează, trecut cinstit ciuna, cum ?Adjunctul ghicește furtuna din sufletul șefului, știe că în forul lui interior se dă în acele clipe clasica luptă dintre onoare și datorie. încearcă să-i vină în ajutor.— Tovarășe director, poate că ar trebui să mai medităm dacă e cazul sau nu. E totuși om de bază... A făcut și el o greșeală... Dacă nu era mașina și nu avea nevoie de garaj nu făcea ce-a făcut.— Dar eu nu am mașină 1 geme directorul sfîșiat. Eu de ce nu fac abuzuri ? Poate că

am și eu dreptul la un garaj, nu ?— Desigur... Totuși... ne gîndim și la meritele lui.— Păi da, asta e : are merite, ticălosul. Și nu putem să le călcăm în picioare.— Tovarășe director, trebuie să începem ședința, devenim penibili. Eu zic să facem o prelucrare în general despre abuzuri și metodele de preîntîmpinare a acestora. Cazul lui Cîineanu să-l discutăm înfr-un cadru res- frîns.— Da, e bine așa. Să facem o discuție în principiu despre abuzuri, să atragem a- tenția. Auzi ? Am o idee diabolică :— Ce idee ?— Fii atent.Șeful se ridică și începe să-și pună în diabolică.— Tovarăși, astăzi cu toții nuim noi să ne adunăm în mod obișnuit și lunar pe cîte o temă. Tema de azi este a- buzul. Ne va expune această temă din punct de vedere teoretic, adică politic, social, economic și estetic, tovarășul Cîineanu.Cîineanu era de mulfi ani obișnuit cu sarcini inopinate și le primea întotdeauna cu calm și bunăvoință. Fără nici o umbră de descumpănire pe față, ca și cum s-ar fi pregătit pentru această ședință îndelung, el se ridică. învălui sala cu o privire blîndă și înțelegătoare, bău o gură de apă, apoi începu cu o voce plăcută, vibrînd de omenie și sinceritate :— Tovarăși, vă voi vorbi astăzi cîteva cuvinte despre problema abuzurilor.Undeva, în sală, o văduvă naivă și cu trei copii îl as- ( culta stupefiată. ,.;..
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Nu ne putem imagina societatea 
modernă fără uriașa dezvoltare a eco
nomiei, fără o creștere la proporții 
nebănuite a producției industriale. 
Aceasta a ridicat însă probleme cali
tativ noi, de o deosebită complexitate, 
legate de organizarea și conducerea 

! științifică a unor întreprinderi gigan
tice, de prelucrarea rapidă a unei can- 

itități enorme de informații, de alegerea 
soluției optime dintr-o multitudine de 

I ipoteze și variante, - toate solicitînd 
un imens volum de muncă intelec- 

Jtuală. Ca un răspuns la această so
licitare obiectivă, a apărut, ca auxi
liar al gîndirii omenești, calculatorul 
electronic, capabil să îndeplinească, 
cu o precizie și o viteză uimitoare, 
cele mai complicate operațiuni. Sub
ordonat omului, dirijat de el, calcula- 

R torul îi mărește enorm posibilitățile,
g afirmîndu-se ca un simbol al epocii
I noastre, ca un instrument din cele mai 

eficiente ale revoluției științifice și 
| tehnice, un factor al progresului.

A
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ECONOMIEI
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MODERNE
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ancheta internațională a „Scînteii" sistemului

I DE LA „DECIZIA
INTUITIVĂ" LA 

VARIANTA OPTIMĂ
de dr. J. SĂUVĂNjefui secției de cibernetica la S.N.E.C.M.A.— Franța

Oricare ar fi valoarea echipamentului industrial și a „materiei cenușii" de care dispune, nici o întreprindere nu se poate dispensa de efectuarea u- nor temeinice studii de previziune, pentru a putea adopta decizii valabile. Aceasta implică luarea în considerare a' unei multitudini de factori, re- flectînd necesitățile populației. stocurile existente și starea lor, posibilitățile de distribuire, de gestiune etc. Aici se deschide un larg domeniu de aplicare calculatoarelor electronice.Evident, orice produs rămas în stoc reprezintă o imobilizare fie de muncă, fie de fonduri. Să ne imaginăm, în această ordine de idei, activitatea unui mare magazin comercial. Dacă reușește să impună furnizorilor un grafic precis al livrărilor, nu numai pe săp- tămîni, ci și pe zile, el nu mai are de amortizat perioada de rămînerc în stoc a mărfurilor sosite Ia perioade nepotrivite. Studiile de previziune de acest gen, stînd la baza unui comerț modern și determinînd decizii judicioase, presupun ajutorul marilor ordinatoare.In industrie, de asemenea, orice întreprindere este interesată să primească materiile prime pe măsura necesităților. Cînd acestea sînt procurate de departe și sosesc relativ încet (cu nave mineraliere, tancuri petroliere etc.) se poate în- tîmpla ca necesitățile con- juncturale să varieze în timpul transportului. In a- semenea cazuri se impune modificarea destinațiilor și a distribuirilor. în raport cu condițiile schimbate ale pieței. Analiza corectă a noilor condiții, multiple și foarte complexe, indicînd coordonatele deciziei, presupune iarăși utilizarea ordinatoarelor. Altădată problemele de acest gen erau abordate pe cale subiectivă și rezolvate în mod intuitiv. S-a dovedit însă că acele soluții, deși în aparentă logice și evidente, erau adeseori puțin potrivite.Activitatea unei uzine
PROGRAMUL- 

IZVORUL
„ÎNȚELEPCIUNI!" 
ORDINATORULUI 

de prof. W. OPPELTInstitutul politehnic din Darmstadt (R.F.G.)
Prin amplificarea facultăților cerebrale ale omului, apariția calculatorului electronic pune sub semn de întrebare vechile metode de muncă și forme de organizare a întreprinderilor, a vieții economice în general. Ceea ce dă viață 

este în funcție nu numai de livrările de materii prime, ci și de întregul parc de mașini, efectivul de muncitori și specialiști, condițiile de realizare și termenele de livrare a propriilor produse. Iată deci o multitudine de factori, sugerind o multitudine de soluții posibile, dintre care, firește, doar cîteva sînt intr-adevăr bune. Ordinatorul ne va arăta cu obiectivitate matematică, luînd în considerație toți acești factori, „cîntărind" diversele posibilități prin efectuarea unor calcule din cele mai complicate, cu viteze de zeci de mii de operațiuni pe secundă, care soluții anume vor trebui reținute, pentru ca activitatea întreprinderii să realizeze o maximă eficiență. Asta nu exclude însă și a- pariția unor probleme „combinatorii la nivel înalt", depășind capacitatea ordinatorului, deoarece acesta, fiind un excelent calculator, este — spre deosebire de creierul omenesc — un foarte slab combinator. Ră- mîne, totuși, fapt că soluțiile pe care ni le oferă permit de pe acum înlocuirea stării de relativă dezorganizare în care se găsesc de fapt întreprinderile, cu un început de organizare, echivalent cu o reală ameliorare, de proporții considerabile și, fără contribuția lui, inimaginabilă.Ciad ordinatoarele vor fi în stare să evidențieze și toate combinațiile posibile ale factorilor dați, explo- rîndu-i simultan, se va putea afirma că mașina este cea care adoptă decizii. A- semenea sisteme au și început să se contureze...Evident, o mie de oameni nu pot face, într-o oră, ceea ce face un om într-o mie de ore, dar pentru o mașină aceasta nu este o problemă. Mașina vine astfel în ajutorul nu numai al săpătorului, ci și al intelectualului. După eliberarea de munca fizică, nu știm încă pînă la ce culmi îl va conduce pe om eliberarea de tot ceea ce nu constituie creație în munca intelectuală.

și putere mașinii de calcul este programul, fixat., în limbajul pe care îl înțelege mașina, pe cartele sau benzi perforate, pe benzi magnetice. Programul dictează ce informații anume să fie introduse din „memoria" mașinii în dispozitivul de 

calcul, iar apoi în care compartiment al memoriei să fie depozitate rezultatele.în organismul complex pe care îl reprezintă uzina sau fabrica. modernă. în care munca pur fizică este trecută asupra mașinilor, ordinatorul, înzestrat cu programul corespunzător de către om, se orientează incomparabil mai repede și mai precis decît acesta. E adevărat că, în realizarea colaborării dintre secții, ateliere și chiar uzine, intervenția o- mului nu poate fi încă cu totul eliminată. Dar, dintre toate variantele posibile ale acestei colaborări, cea pe care o preconizează el nu este totdeauna cea optimă, întrucît judecata îi poate fi influențată de insuficiența sau multitudinea informației, de intuiție, de sentimentele de moment. Calculatorul nu cunoaște asemenea impedimente specifice firii omenești. Ascul- tînd cu fidelitate de programul care îi dictează comportarea pînă în cele mai mici amănunte, el supraveghează automat — conectat cu diferite a- parate de măsură — întregul flux al producției, funcționarea mașinilor din întreprindere, sesizează numărul pieselor lucrate, stocurile ce se formează, înregistrează materia primă care intră, energia consumată (sub formă de cărbune, gaz, curent electric), temperaturile, presiunile etc. In caz de necesitate, prin comenzi transmise de-a lungul instalațiilor electrice, ordinatorul intervine direct în procesul de producție, pentru ca să se obțină randament maxim și calitate optimă.Pe baza informațiilor culese, mașina centrală de calcul a întreprinderii poate calcula datele sintetice de care are nevoie conducerea, pentru a cunoaște mersul producției în toate secțiile și a lua hotărîri în consecință. Dar și aici mașina a început să-și demonstreze capacitățile : e în stare, pe baza informațiilor ce le memorează, să elaboreze și să propună măsuri raționale pentru desfășurarea optimă a procesului de producție în întreprindere.Programul poate să-i confere calculatorului și atribuții de altă natură : în munca de birou, de pildă. El poate fi investit cu sarcina de a ține cartoteca clienților, de a nota comenzi și conturi, de a stabili cîștiguri și comisioane, impozite și taxe, salarii etc.Pe lingă programele relativ „rigide", care dirijează procese ce se desfășoară mereu în condiții similare, au apărut și programele „flexibile", care dictează mașinii cum să se adapteze, ea singură, schimbării condițiilor, lucru necesar, de pildă, în marile rețele energetice a- limentate de mai multe centrale electrice. în aceste rețele curentul este produs în locuri diferite și la ore diferite, în general imprevizibile; calculatorul e- chilibrează însă în mod rațional distribuirea sarcinilor pe centrale, stabilind, pe baza informațiilor primite. starea și capacitatea rețelei la momentul respectiv. Oamenii, în mod evident, n-ar fi în stare să examineze și să prelucreze aceste informații și să ia hotărîrile corespunzătoare, atît de exact și rapid cum o face calculatorul, în baza programului său.Oricît am admira azi performanțele pe care le ating calculatoarele, trebuie să ne fie clar că pe lingă „hardware" (calculatorul propriu-zis — noțiune a- doptată din limba engleză), tot atîta atenție sau, poate, chiar mai mult, merită „software" (tehnicile de calcul, de programare), a- dică inteligența omului exprimată prin operațiunea de programare, care le conferă mașinilor utilitate, eficacitate si rentabilitate, într-un cuvînt, posibilitatea de a înregistra acele performanțe uluitoare.

INGINERUL Șl DIS

PECERUL ELECTRO
NIC COMANDĂ...

de prof. Luigi DADDAPolitehnica din Milano — Italia_______________Acum 20 de ani, cînd au fost construite primele calculatoare electronice, cei care prevedeau utilizarea lor, chiar numai în cercetarea științifică, erau considerați peste măsură de> optimiști. Realizarea a în-: trecut însă toate așteptările. Mașinile de calcul au contribuit, într-adevăr, la dezvoltarea științei, dar un rol cel puțin tot atît de important Ie revine azi în administrație și industrie : circa 90 la sută din cele 70 000 de ordinatoare existente în lume sînt folosite în aceste două domenii.Cred că este limpede, chiar și pentru un profan, că mașinile de calcul se pretează foarte bine la rezolvarea unor probleme de contabilitate, calcularea salariilor, prețul de cost etc. Să aruncăm o privire și într-o uzină considerată. în ansamblul ei, ca un sistem de mașini-unelte destinate să transforme, în diferite etape succesive, materiile prime în produsul final — să spunem automobilul. Funcționarea unei astfel de uzine implică două tipuri de transformări și mișcări : al „materialelor" și al „informațiilor".Biroul de proiectări transmite secției de fabricație „informațiile" (desenele și datele tehnice) necesare lucrărilor de construcție. Pentru a le elabora, proiectarea recurge astăzi la ordinator, care ii permite efectuarea complicatelor calcule, într-un timp foarte scurt și în condiții optime. Mașina de calcul apare aici în rolul de „mașină-u- nealtă" pentru elaborarea informațiilor.Calculatoarele pot inter

Omul în dialog cu majina

veni însă și direct în procesul de producție, prin dirijarea executării automate a pieselor supuse prelucrării mecanice. Schița inițială a acestor piese, tradusă în limbajul cifric pe căfe-1 înțelege ordinatorul, devine comandă— program. „Memorizînd" datele, calculatorul stabilește automat indicațiile necesare procesului de fabricație. calculează contururile piesei, precizează singui u- neltele necesare, stabilește viteza de avans etc ; fluxul informațiilor interferează astfel cu fluxul materialelor, convergînd spre realizarea produsului final. Informațiile respective pot fi transmise prin telex și unor instalații în derivație, așa îneît devine posibilă dirijarea, de către un calculator central, a unei instalații de fabricație mai mari, cu secții și mașini multiple.In atribuția mașinilor de calcul intră astăzi și procesul complex de „programare a producției", în vederea utilizării optime a tuturor resurselor existente : brațe de muncă, cadre calificate, parcul de mașini, materii prime. Aceasta implică rezolvarea unor complexe ecuații matematice, posibilă numai prin folosirea mașinilor de calcul electronice.Influența pe care o vor exercita ordinatoarele în viitor asupra structurii întreprinderilor, sub o formă sau alta, este încă greu de prevăzut. Este însă cert că apariția lor a determinat revolutionarea organizării producției industriale actuale.

PREOCUPĂRI 

ACTUALE PENTRU

INTRODUCEREA 
CALCULATOARELOR 
1N ECONOMIA 
ROMÂNEASCĂ

dr. Constantin IONESCUdirector general al Direcției Centrale de Statistică—• București
în peisajul atît de bogat și divers al vieții sociale contemporane, calculatorul electronic — sinteză impresionantă a științei și tehnicii — se înscrie ca un moment caracteristic, definind sensul și amploarea actualei revoluții tehnico- științifice. Solicitat la rezolvarea unor probleme complexe, inabordabile cu alte mijloace, ca dirijarea și autoreglarea proceselor tehnologice sau de cercetare științifică, modelarea proceselor economice sau automatizareainformațional, calculatorul electronic își impune tot mai insistent prezența contribuind la realizarea unei uriașe economii de1 muncă socială.Unul din domeniile în care folosirea calculatoarelor electronice se caracterizează printr-o înaltă eficientă este conducerea și planificarea economiei naționale, devenită un complex uriaș de ramuri și întreprinderi, cu nenumărate fluxuri, legături și interdependențe. Nu ne mai putem imagina conducerea ei competentă fără metode moderne, fără calculatoarele electronice care să înlesnească luarea unor decizii optime, indiferent dacă este vorba de nivelul macroeconomic sau microeconomic.De aceea, în ansamblul măsurilor luate de partid și guvern pentru perfecționarea conducerii, organizării și planificării economiei naționale și a' ramurilor ei se înscrie și planul de înzestrare a economiei cu mașini de calcul și echipamente electronice, inclusiv crearea unei industrii naționale de calculatoare e- lectronice. Există în prezent. in țara noastră, 25 de centre de calcul care dispun de calculatoare electronice și funcționează pe lingă diferite instituții centrale, mari întreprinderi industriale, institute ae cercetări și învățămînt superior.Direcția Centrală de Statistică se află printre primele beneficiare ale planului de înzestrare. Ea dispune de un Centru de calcul electronic din dotarea căruia face parte un puternic calculator, capabil să efectueze 120 000 operații pe secundă. Acesta a fost folosit și pentru o operație statistică de mare amploare : prelucrarea rezultatelor recensămîntului populației și locuințelor din 15 martie 1966. Amintim că prelucrarea recensămîntului din 1930, bazat pe o schemă relativ redusă, a durat aproape 10 ani ; iar cea a recensămîntului din 1956, care avea drept obiectiv să obțină, în final, 11 tabele, relativ simple, a durat aproape trei ani. Or, în 1966, calculatorul electronic a permis să se realizeze adevărate „performanțe". In numai patru luni, s-au elaborat, cu privire la populație, 58 de ta

bele, însumînd aproape o sută de mii de pagini. în prezent, programat pe două luni de zile, se efectuează prelucrarea datelor privind clădirile, locuințele și gospodăriile. încheierea acestor lucrări va echivala cu un substantial spor de cunoaștere, obținut într-un timp extrem de scurt, înalta eficiență a prelucrării electronice a recen- sămîntului — printre puținele pe plan mondial — a suscitat interesul specialiștilor din alte țări, dornici să cunoască experiența noastră.începutul pe care-1 facem — căci despre un început este vorba — ne va ajuta la organizarea întregii acțiuni de automatizare a sistemului informațional, va contribui la „ci- bernetizarea" conducerii și planificării economiei naționale. Desigur, aceasta nu înseamnă că va trebui să se renunțe la alte sisteme de prelucrare ; dimpotrivă, trebuie asigurată folosirea rațională în continuare a tuturor mijloacelor : mecanografice, simple mașini de birou, de contabilitate. Calculatoarele e- lectronice, de altfel, își vădesc superioritatea numai dacă se realizează anumite condiții, între care, în primul rînd, asigurarea unei folosiri cit mai raționale a capacității lor și transmiterea informațiilor cu minimum de cheltuieli și maximum de operativitate. în acest scop, Direcția Centrală de Stațistică. proiectează stabilirea unui sistem de transmitere automată a datelor de la centrele județene la Centrul de calcul electronic din București, realizînd un a- devărat dialog — pe principii cibernetice — între periferie și centru.Utilizarea cît mai rațională a capacității Centrului nostru de calcul electronic s-a asigurat și prin efectuarea de lucrări pentru terți — unități economice, ministere, institute de proiectări și alții. Astfel, calculele efectuate la cererea Consiliului popular al municipiului București cu privire la optimizarea lucrărilor de la șantierele Teatrului Național și Hotelului Intercontinental vor aduce economii de aproximativ 23 milioane de lei, cele cu privire la optimizarea planului de aprovizionare cu combustibil a tuturor beneficiarilor din cadrul întregii economii naționale, o economie de circa 50 milioane lei/an, în timp ce calculele cu privire la optimizarea dezvoltării bazei energetice permit să se întrevadă, pe următorii zece ani, de asemenea, o economie de 50 milioane lei/an. în acest din urmă caz, prelucrarea datelor, efectuate la calculator în numai 20 de ore, ar fi necesitat cu mijloacele clasice 2 000 de ore. Avantajele sînt atît de evidente, îneît beneficiarii re«- 

pectlvî au și organizat grupe de specialiști care să pregătească materiale in vederea programării la calculator.Desigur, oricît de perfecționat ar fi un calculator electronic și oricît de „miraculoasă" i-ar fi puterea, organizarea folosirii, programarea și conducerea lui depind de om. Aici apare o problemă complexă; asigurarea cadrelor de specialiști care lucrează nemijlocit cu calculatoarele electronice și pregătirea matematicienilor, economiștilor, statisticienilor, inginerilor, în vederea a- daptării muncii lor la cerințele și particularitățile calculatoarelor electronice. De aceea se si vorbește tot mai insistent de
AUTOMATICA IN
ENERGIA ELECTRICĂ

dr. L. K. KIRCHMAYERmanager la General Electric Company-Schenec- tady — New York
_Apariția calculatoarelor electronice a generat o a- devărată revoluție în industria energetică. Acum 11 ani, ele erau folosite doar ca simple înregistratoare de date, dar curînd s-a dovedit utilitatea lor în automatizarea centralelor electrice.în 1960, beneficiul economic potențial s-a doveT dit a fi suficient de mare pentru a se putea iniția, pe scară mai largă, automatizarea producerii de e- nergie electrică. In consecință, s-au instalat în Statele Unite, pînă în 1965, pentru scopuri energetice, circa trei calculatoare electronice pe an. începînd din 1965, au fost achiziționate anual pentru același domeniu peste 15 sisteme de automatizare bazate pe mașini electronice de calcul. In toamna anului 1967 au fost gata instalate sau în curs de execuție peste 50 de asemenea sisteme. La început, ele au fost folosite pentru optimizarea debitului de energie electrică. Pe măsura perfecționării lor, utilizarea s-a extins la reglarea operativă a schimburilor cu instalații energetice vecine. Crescînd viteza de lucru și capacitatea mașinilor, ele au preluat supravegherea operațiilor

CALCULA TOARELE
1N VA ȚĂ

SĂ CITEASCĂ
de prof. V. KOVALEVSKIInstitutul de cibernetică — Kiev r

Solicitate de complexitatea problemelor de evidență și administrare, calculatoarele electronice pătrund în aproape toate sferele economiei. In uzinele mari, de pildă, se întocmesc anual circa 1 milion de documente de evidență primară : note de comandă, chitanțe, bonuri etc. Aceasta echivalează cu o muncă de milioane om-ore, care poate fi trecută cu ușurință asupra calculatoarelor e- lectronicc.Comunicarea dintre om și mașină este însă dificilă, deoarece întreaga informație trebuie codificată și imprimată pe benzi și fișe perforate. Acest proces necesită și el un mare volum de muncă : o problemă e- conomică obișnuită poate fi soluționată cu ajutorul unui calculator electronic în numai 20 de minute, pregătirea datelor inițiale însă — codificarea, perforarea — pretinde 5 zile-om. A apărut deci necesitatea realizării unui dispozitiv care să permită comunicarea nemijlocită a omului cu mașina, omițîndu-se operațiile de codificare și perforare.Dispozitivul — automat de citit — trebuie să fie în stare să recepționeze direct un text obișnuit, imprimat sau chiar scris de mînă, adică să recunoască literele și cifrele, transmițînd calculatorului semnalele standard corespunzătoare. Această operație este însă deosebit de complexă și de dificilă. Diversele configurații ale literei „a“, de pildă, se deosebesc între ele prin dimensiuni, poziție, formă, defecte mărunte, ceea ce îngreunează automatului recunoașterea și clasificarea lor. Omul face această operație subconștient, dar ea este foarte greu de analizat, chiar de către cele mai subtile structuri logice. Nici biologii și nici ciberneticienii n-au putut elucida pînă în prezent cum se petrec într-un creier viu procesele de recunoaștere a literelor, cum se nasc asocierile în memorie, ceea ce e foarte important pentru a înțelege esența gîndirii și a realiza, pe această bază, „mașini inteligente".

„recondiționarea" specialiștilor la noile condiții electronice, pentru a preîntîm- pina „uzura lor morală". Aceasta echivalează cu o adevărată „mutație" psihologică : saltul calitativ spre concepte, principii și metode noi. în Direcția Centrală de Statistică s-a instituit, în acest scop, ca o primă măsură dintr-o acțiune mai amplă, un colectiv de cibernetică economică. Considerăm că și alte instituții centrale, institute de cercetări și de proiectare vor trebui să ia măsuri din timp pentru pregătirea specialiștilor în domeniul ciberneticii economice, al informaticii, al utilizării calculatoarelor electronice.

unui grup de centrale interconectate. Informațiile pe care le transmit, operațiile pe care le efectuează pot fi urmărite la panouri , speciale, pentru comunicații de telemăsurare, la biroul central al grupului ’ de centrale electrice. Aici, mașina de calcul nu numai că poate interveni instantaneu — in caz de avarie, de pildă, printr-o j nouă repartizare a sarcinilor — ci și participă în modi' curent la rezolvarea u- nor probleme de planificare, înregistrarea operațiunilor etc.Intr-un trecut nu prea îndepărtat, se foloseau mașini de calcul independente, pentru reglarea proceselor de producție, pentru calcule comerciale și tehnologice, precum și pentru centralizarea datelor privind funcționarea întregului sistem de uzine ale grupului, în prezent, se recurge la utilizarea unor calculatoare mari, oare îndeplinesc a- ceste funcții fiind instalate în posturi centrale de comandă. Ca urmare, se obțin economii însemnate în ce privește forțele de muncă și combustibilul, o mai mare siguranță în funcționarea întregului sistem.

S-a dovedit, totuși, că nu este neapărat necesar să imităm natura. Oamenii de știință recurg la diferite căi, pentru a soluționa problema recunoașterii. Ei se străduiesc să construiască automate care, ca urmare a analizării mai multor configurații de litere, să e- laboreze, ele singure, regulile clasificării lor. Alțl oameni de știință caută să descopere legități matematice riguroase în semnalele corespunzătoare literelor, pentru a putea deduce din acestea regulile de clasificare. Pînă în prezent, încercările de a realiza un automat în stare să citească literele cu trăsături individuale, scrise de mînă. n-au fost încununate do succes.Altfel se prezintă situația în domeniul citirii automate a literelor și cifrelor imprimate, cu desen precis stabilit dinainte. Această problemă trebuie considerată soluționată. In unele țări au fost realizate automate de citit care transmit direct calculatoarelor datele imprimate pe documente. Aceste automate funcționează extrem de rapid. In cursul unei secunde, ele pot citi sute de semne, greșind cel mult o dată la cîteva mii de semne. Automatele sînt echipate cu mecanisme complicate, în stare să ia^ documentele de citit unul cîte unul din teanc, să le deplaseze rapid în fața sistemului optic, dirijîndu-le apoi, automat, spre un „buzunar" sau altul, în funcție de cuprinsul lui, cu alte cuvinte ele sînt capabile să și clasifice documentele.Automatele existente sînt' folosite mai ales în marile bănci și întreprinderi co-' merciale. Din cauza dificultăților pe care le prezintă încă, folosirea lor e deocamdată limitată. Este de așteptat că trecerea la producția în serie a automatelor de citit va contribui la extinderea substanțială, în viitorul apropiat, a utilizării calculatoarelor electronice în economie și, îndeosebi, în sectorul administrativ.Anchetă realizată d« 
Gh. BARBU
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII
A P. C. R. 1N FINLANDA

TELEGRAME

EXTERNEMarți dimineața a plecat spre Helsinki o delegație a P.C.R., condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care va face o vizită în Finlanda, la invitația Partidului social-democrat.Din delegație fac parte Ion Pas, membru al C.C. al P.C.R., președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, și Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție ia C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de tovarășii Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., loan Cîrcei și Ludovic Fazekas, membri ai C.C. al P.C.R.,
Vizitele delegației 
P. C. din DanemarcaContinuîndu-și vizita în țara noastră, delegația Partidului Comunist din Danemarca a vizitat portul Constanța, întreprinderea de morărit și panificație Dobro- gea, Stațiunea experimentală hortiviticolă Murfatlar, cooperați-

NUMIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA IN REPUBLICA 
AFRICA CENTRALĂPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Alexandru Tujon, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Democratică Congo și Republica Congo, a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România și în Republica Africa Centrală, cu reședința la Kinshasa, în Republica Democratică Congo. (Agerpres)

ȘANTIER 
ÎN PLIN 
ȘANTIER
(Urmare din pag. I)

Mihnea Gheorghiu și Ion Teoreanu, membri supleanți ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★în aceeași zi, delegația P.C.R. a sosit la Helsinki. La sosirea pe aeroport, delegația a fost salutată de Erkki Raatikaînen, secretar general al Partidului Social-Democrat din Finlanda. Anssi Karkinen, secretar cu problemele organizatorice, Jaakko Turkka, secretar cu problemele de informații și Unto Nieni, șeful secției de studii a Partidului Social Democrat din Finlanda.Au fost de față Niculaie Ion Vancea, ambasadorul României în Finlanda și membri ai ambasadei.(Agerpres)

va agricolă de producție din Cumpăna, obiective turistice și așezăminte culțurale de pe litoral.Delegația a fost primită la Consiliul județean al sindicatelor Constanța. (Agerpres)
Cronica zilei

în cursul zilei, de marți, delegația economică din Republica Populară a Yemenului de sud, condusă de Abdul Malik Ismail, ministrul economiei, comerțului și planificării, a avut întrevederi la Ministerul învățămîntului cu, ministrul Ștefari Bălan și la Ministerul Minelor cu ministrul Bujor Almășan.
★O , delegație a Camerei de comerț și industrie din Birmingham, condusă de G. F. Cole, președintele camerei, face zilele acestea o vizită în țara noastră. Oamenii de afaceri britanici au avut o întrevedere cu Marcel Popescu, vicepreședinte al Camerei de comerț, și au vizitat întreprinderi industriale și obiective turistice din BrașOv.
★în cadrul ciclului „Seri memoriale" dedicat unor remarcabili scriitori români, marți, la Casa scriitorilor din Capitală, a avut loc o seară închinată lui George Ba- covia.
★ ...., începere..de.Ja 15- iunie, întreprinderea de trănsportiiri aeriene române „TAROM" va efectua curse aeriene directe pe ruta Constanța — Cluj — Constanța. Avionul care decolează din Constanța la ora 16,45 va sosi la Cluj la ora 18,30. După o escală de 25 minute, la ora 18,55 are loc întoarcerea spre Constanța, unde avionul sosește la ora 20,40. (Agerpres)

S-a încheiat și ediția 1968 a campionatului național de box, s-a încheiat prin meciuri nici mai bune, nici mai rele decît acelea Cu care ne-au obișnuit finalele ultimilor ani. Dar astăzi nu vrem să comentăm nivelul tehnic sau cel spectacular al întrecerilor. Am vrea să încercăm o discuție deschisă, „fără mănuși", a- supra problemelor de ordin mai general ale pugilatului românesc, pentru aducerea lui la nivelul posibilităților reale și al consacrării pe plan internațional.Pe meleagurile noastre pasiunea publicului larg pentru pugilatul modern s-a aprins relativ tîrziu, abia după primul război mondial. Dar mercurul termometrului pasional a urcat mult mai rapid decît în alte țări, datorită faptului că suporterii boxului au avut satisfacția să vadă apărînd tineri luptători cu surprinzătoare aptitudini pentru acest sport bărbătesc, al curajului, dîrzeniei și îndemînării. Nu trecuseră nici șase ani de la prima gală bucureșteană, și iată că in 1930 un licean, care nici în zilele noastre n-ar fi fost ca vîrstă considerat - cetățean „major", atacă titlul european profesionist la categoria „muscă" ! 11 atacă și-l cîștigă în acel iunie 1930 în fața unei mulțimi de cinci sau șase mii de spectatori, cît putuseră cuprinde „Arenele Romane". Un nume. Lucian Popescu, care avea să se transforme, după numai vreun an și jumătate, în renumele primului boxer cu două titluri europene deținute simultan IDar și Toma Aurel (campion european la categoria „cocoș"), Milică Theodorescu; Gheorghe Axioti, Gheorghe Popescu, Ion Chiriac, mai apoi și Ion Popa, au adus la vremea respectivă o binemeritată faimă internațională pugilatului nostru.După 1948, cînd a fost desființat profesionismul, condamnabil în special datorită venalității moravurilor sale, a apărut o generație exemplară de luptători eare au continuat tradiția impunind boxul românesc la cele mai Înalte competiții ale amatorilor, Olimpiadele din 1952 și 1956. Linca, Mircea Dobrescu, Negrea, Fiat, Tiță, Titi Dumitrescu au lăsat suporterilor amintirea unor performanțe, dar și a unor gale de mare prețuire...In ultimii ani, boxul nostru — atîț de apreciat mai de mult — nu mai acordă satisfacțiile cuvenite numeroșilor săi susținători. La Olimpiada din 1960, un singur medaliat (Monea), la Tokio in 1964, nici unul (!). Pe ringurile din țară „scrima tehnică" cedează terenul în fața încleștărilor oarbe, cu un nivel tehnic scăzut, gale atractive sînt foarte puține la număr (chiar în București), vechi centre ca Turnu Severin, Reșița, Sibiu, dar și Brăila sau Galați, de fapt lîncezesc.Publicul a rămas același, adică un înflăcărat suporter. Tineret cu aptitudini continuă să existe. Ne-o dovedesc adolescenții talentați caro apar în ringuri. Din punct de vedere administrativ, ca și flnanclarmente, dispunem de posibilități mai mari decit oricind. $i atunci, de ce nu progresează boxul românesc 7

Proiectul Codului penal 
al Republicii Socialiste România 

în discuția Comisiei juridice 
a Marii Adunări Naționale

în cadrul sesiunii a 10-a a Marii Adunări Naționale, Comisia juridică, întrunită sub președinția prof, univ. Traian Ionașcu, își desfășoară lucrările cu privire la proiectul Codului penal al Republicii Socialiste România, care urmează să fie dezbătut în actuala sesiune a Marii Adunări Naționale.
Concurs de admitere pentru 

viitorii tehnicieni agricoli
Liceul agricol din Tîrgu Mureș primește, pînă la 16 iunie a.c., înscrieri pentru concursul de admitere în anul l în specialitățile tehnician a- gronom, zootehnist și veterinar, cu durata de școlarizare de cinci ani (învățămînt la zi) și în specialitățile tehnicieni contabili și merceologi agricoli, cu durata de școlarizare .de patr.u ani (învățămînt la zi și fără frecvență). Concursul de admitere va avea loc între 17—27 iunie și va consta în probe scrise și orale la limba română și matematică. Se pot prezenta absolvenți ai școlii generale (8 și 7 clase) în vîrstă de pînă la 17 ani împliniți în cursul acestui an, La înscriere sînt necesare, pe lîngă cerere, certificatul de naștere (original și copie necertificată), certificatul de absolvire în original, certificatul medical elibe

SPORT

SELECȚIONATA FEMININĂ A ROMÂNIEI - 

CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA POPICE
Echipa masculină a ocupat locul al doilea

LINZ 11 (Agerpres). — Selecționata feminină de popice a României a repurtat aseară la Linz un strălucit succes Cucerind’ din- nou titlul mondial. Ih lupta pentru obținerea medaliilor de aur la cea de-a 7-a ediție' a acestei competiții sportivele românce, Florica 
Neguțoiu (452), Ținea Balaban (374), Crista Szocs (450); Elena 
Trandafir (415), Margareta Szema- 
ni (421) și Cornelia Moldoveanu (394), s-au comportat remarcabil, ocupînd primul loc în clasamentul final, cu un total de 2 506 puncte.

Un tablou creionat cifric ne dă următorul contur al boxului la încheierea anului 1967. Sînt în tară 126 de secții afiliate, dintre care 14 în București. Avem 203 antrenori cu licență, însă doar 37 lucrează cu norma întreagă și 73 cu o jumătate de normă. Restul, nu profesează ! IPrin urmare, aproape 50 la sută dintre antrenorii calificați nu duc activitate de instruire ; două treimi dintre cei eare profesează o fac printre picături, ei avînd munca de bază în altă parte (deci numeroase secții, majoritatea, dispun doar dc tehnicieni „in timpul liber", cum sînt, practic, cele mai multe dintre „jumătățile de normă" 1) ; zeci de secții n-au deloc antrenori ! In asemenea condiții, cum să nu se mențină boxul la un nivel tehnic scăzut ? Doar tehnica nu se poate învăța „în particular", fără profesor, fără antrenor, nu se poa
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construcție. toate atelierele răspân
dite și împînzite în întregul șan
tier — cele de zincaj. vulcanizare, 
acumulatori, vopsitorie, sculărie. tim- 
plărie, lăcătușărie navală — sfirșin- 
du-se cu un spațiu larg destinat con
servării mașinilor și instalațiilor a- 
chiziționate și datoare să-și aștepte 
rîndul la montaj, la cheiul de ar
mare.

Acum, hala se utilează pe dinăun
tru. în exterior, o imagine plăcută a 
liniilor arhitecturale se armonizează 
firesc cu imaginea vaselor finite, in 
a căror gamă cromatică domină al
bul și griul, culorile cele mai solicitate pasagerilor acvatici.

Pînă la această formă insă au tre
buit să se spargă și să se înlăture 
circa o mie de metri cubi de be
toane. Pentru că hala t-a ridicat pe 
locul fostei cale de lansare din be
ton. Apoi s-au săpat fundații la peste 
patru metri adîncime. Unde asta ? Aici, lîngă Dunăre, unde apa se află 
sub picioare !

— Cîte trei ?i patru motopompe 
zoreau zi și noapte pentru a scoate 
apa ce țîșnea ca dintr-un izvor — 
aflăm de la Ion Drogeanu, șeful bi
roului tehnic al șantierului între
prinderii de construcții speciale industriale și montaje. Mii de ore 
ne-au trebuit să „îngenunchem" a- 
cest inamic. Acolo unde izbuteam, 
veneau betoanele. încet, încet am re- 
strîns zona de acțiune a apei și am 
învins.

„Am învins" înseamnă aici, în con
strucții, reluarea de la capăt a unor 
astfel de experiențe, fie că e vorba 
de construcția unui simplu post 
trafo, fie că te apuci să ridici hala 
de 6 000 metri pătrați în care se vor 
produce bloc-secții de SO—100 de 
tone pentru navele maritime de peste
10 000 de tone. Hala s-a înălțat în 
partea cea mai periferică a șantie
rului, în josul Dunării. Mai încolo 
încep locuințele zonei celei mai ri
dicate a cartierului Bădălan. Iar mai 
departe se află stația de sortare a 
minereului. Alături, în incinta șan
tierului, un teren de fotbal rudimen
tar cu o pantă în coastă: este tot 
ce a mai rămas din vechea mlaștină 
pentru că hala a astupat o bună 
parte din ea. S-au cărat aici, de la
13 km, circa 60 000 de metri cubi 
de pământ galben. Și la fiecare stîlp 
metalic de susținere s-au bătut 
piloți de beton între 12—17 metri.

Căile de rulare ce vor pomi din 
capătul acestei hale sînt așezate pe 
„umerii" unui șir întreg de piloți 
încorporați viguros sub nivelul ape
lor Dunării. La suprafață — benzi 
albe de beton netezite frumos. Dar 
în adine. în pământul mocirlos, cu 
artere de apă nevăzute, comunică cu 
fluviul acei trainici piloți' — umeri de Atlas, închipuiți de Om — înfipți 
acolo nu numai cu forța tehnicii, ci și cu ingeniozitatea materializată mai 
întîi în migăloasele proiecte. N-a mai 
rămas mult pînă la ineditele trans
porturi aeriene pe aceste drumuri, 
Iar deocamdată, pe întregul spațiu 
al calei de 10 000—18 000 de tone se 
lucrează masiv, slnt grămădite bloc- 
secțiile viitoarelor nave, instalațiile 
masive destinate ecluzelor Porților 
de Fier. Aparatele de sudură izbuc
nesc cu flame violente ici și colo, iar în prelungirea cheiului de ar
mare o sonetă plutitoare bate piloți 
chiar în apa Dunării, sacadat, cu 
vibrații adinei peste albia vinătă.

Șantierul din Galați este pregătit 
pentru un nou salt în evoluția sa. 
Un nou și modern capitol al con
strucțiilor navale românești.

tății la încheierea vizitei, au convenit să facă un schimb de delegații de experți, care să studieze posibilitățile concrete de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări și să facă propuneri guvernelor lor privind extinderea schimburilor comerciale, realizarea cooperării economice și tehnice, a colaborării cultural-științifice. In dorința de a menține contactele între șefii celor două state, secretarul general al Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo, Alphonse Massamba-Debat, a adresat secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu, invitația de a face o vizită în Republica Congo, invitație care a fost acceptată cu plăcereIn cursul convorbirilor oficiale un loc important l-a ocupat, de a- semenea, schimbul de vederi cu privire la problemele actuale ale vieții internaționale.Poporul român, partidul nostru, România socialistă nutresc sentimente de profundă prietenie și solidaritate față de popoarele care au scuturat jugul colonial sau care luptă încă pentru eliberarea lor națională în Africa. Asia și în alte regiuni ale lumii. Țara noastrăsprijină lupta tinerelor state pentru consolidarea independenței,pentru dezvoltarea economică și înfăptuirea unor prefaceri sociale 
B progresiste, împotriva oricăror încercări ale forțelor colonialismului și neocolonialismului de a-și redo- bîndi privilegiile.Subliniind creșterea forțelor care luptă în întreaga luine pentru pace, independență națională și progres social, împotriva imperialismului și reacțiunii, România și Republica Congo au condamnat energic asuprirea colonială din Angola, Mo- zambic, Guineea Bissau, zisă „portugheză", precum și politica discriminării rasiale din Republica Sud-Afncană și Rhodesia, și-au exprimat solidaritatea cu toate popoarele care luptă pentru independență și libertate. Țara noastră a 
1 ținut 'să-și manifeste încă p dată
I sprijinul deplin față de eforturile tinerelor state africane pentru dezvoltarea și consolidarea independenței lor naționale.Abordînd problema lichidării obstacolelor care stau în calea unei dezvoltări normale a vieții internaționale, cei doi șefi de state au subliniat că o importanță deosebită are în această direcție întemeierea 

in legătură cu această chestiune a reuniunilor și cu posibilitățile rezolvării ei ne întrebăm : de ce or fi dispărut organizatorii de gale — „de meserie", — înzestrați cu talent și cu experiență aparte pentru o asemenea treabă, acești veritabili „catalizatori" în activitatea competițională ?De fapt, acum vreo douăzeci de ani cînd s-a renunțat pe bună dreptate la profesionism în box, s-a a- runcat și copilul din albie, odată cu apa murdară a profesionismului. A- dică s-a renunțat la anumite forme competiționale, organizatorice și financiare, specifice boxului în general, indiferent dacă sportivii sînt a- matori sau profesioniști. Dar dacă aceste forme nu ating cu nimic statutul de amator al sportivului, pentru ce să renunțăm în continuare la ele ? De ce să nu pornim și de Ia realitatea că boxul, cunoscînd o mare popularitate în public, este ceea ce

se cheamă un sport „bogat" și prin urmare, teoretic, n-are nevoie de biberonul subvențiilor. Galele, chiar acelea cupnnzînd meciuri amicale, dacă sînt organizate ca lumea (încă nu e cazul la noi nici cu galele importante !) aduc fonduri suficiente pentru a retrlbui pe organizatori și pe antrenori. (In alte țări boxul trăiește bine din propriile încasări și nicidecum pe cheltuiala statului!). Ce-i de făcut totuși pentru „descătușarea" inițiativei locale care să provoace gale multe înconjurate de public larg și care să însemne, concomitent, prilejuri pentru promovarea și menținerea continuă în activitate ■> numeroși pugiliști ? Toți specialiștii pe care l-am consultat, de la Lucian Popescu și pînă la Eustațiu Mărgărit, ne-au răspuns : Organizatorii de gale (ca și cei de spectacole) să fie retri- buiți procentual în raport de încasări. Antrenorilor să li se „suplimenteze" salariile prin prime (provenite tot din încasări) potrivit cu aportul lor la ptogramul diferitelor gale. Atunci, antrenorii vor fi. „interesați" în munca lor, se vor reîntoarce la box mulți dintre tehnicienii azi „dispăruți", va începe reala activitate pentru depistarea talentelor, instruirea și promovarea lor, vor fi gale suficiente.Una dintre tarele care trag la fund boxul nostru este și „echlpiza-

despre probleme ele boxului romanesc

te învăța cumsecade nici în cadrul celor cîtorva ore destinate instruirii.De ce, în mod manifest, multi antrenori cu licență în box nu sînt interesați in exercitarea profesiunii ? Mai întîi fiindcă meseria de antrenor este supusă „intemperiilor" provocate de goana pentru rezultate i- mediate. Această meserie le pare multora nestabilă și de aceea ei preferă stabilitatea altei mescriî în întreprinderi și instituții. Unii, avînd astfel „spatele acoperit* 10 * * 13 * 1*, acceptă o „jumătate de normă". In al doilea rînd, salariul, de pildă la categoriile a III-a și a IV-a, unde înregistrăm circa 80 de „abțineri", nu este de natură să determine fixarea exclusivă pentru munca de antrenor.Dacă la acest element mai adăugăm și faptul că în general antrenorii de box, contrar specificului acestui sport, nu sînt interesați financiar de roadele muncii lor in ring și că s-au transformat în funcționari ca oricare alții, putem descoperi una dintre cauzele penurie! de mari boxeri: o muncă foarte slabă la nivelul descoperirii și selecționării, al instruirii și al menținerii în activitate a tinerilor de talent. Fără antrenori experimentați, legați de meseria lor nu numai prin pasiune, ci șl printr-o justă cointeresare materială, boxul nu poate progresa.Dacă aceasta este situația în rîn- duril» tehnicienilor boxului, să a- 

în ședințele din 10 și 11 iunie, ministrul justiției, Adrian Dimi- triu, a dat explicațiile cerute .ie deputății care au participat la discuții.Lucrările Comisiei juridice continuă. (Agerpres)

rat de circumscripția medico- sanitară și rezultatul analizei singelui și radiografiei pulmonare.La liceul agricol din Tîrgu Mureș vor funcționa în viitorul an școlar și cursuri fără frecvență. Pentru aceste cursuri, înscrierile se vor face între 15—31 august, în baza unei cereri însoțite de actele menționate pentru învățămîn- tul de zi și o dovadă de încadrare în muncă, cu precizarea funcției îndeplinite la unitatea agricolă de unde provine candidatul, absolvent al școlii generale sau al unei școli echivalente, indiferent de vîrstă. Concursul de admitere se va ține între 1—9 septembrie a.c.Informații suplimentare se pot obține la secretariatul liceului din Tîrgu Mureș, telefon 46.23.

Pe locurile următoare s-au clasat reprezentativele Cehoslovaciei — 2 483 puncte ; R. D. Germane 2 479 puncte ;. R.- F. a Germaniei 2 412 puncte; Iugoslaviei 2 374 puncte; Austriei 2 354 puncte și Ungariei 2 317 puncte.La masculin, titlul mondial â revenit echipei R. D. Germane cu 5 422 puncte. Echipa României s-a clasat pe locul doi cu 5 352 puncte. Au urmat în clasament R. F. a Germaniei — 5 315 puncte ; Iugoslavia 5 286 puncte; Ungaria — 5 259 puncte etc.
runcăm acum o privire și asupra pu- giliștilor. Aveam înregistrați în țară, la începutul anului, peste 4 700 de boxeri, dintre care aproximativ 40 la sută juniori. Cifra în sine este grozavă, dar aci apar evidente anomaliile organizării campionatului, cu arhicunoscute „faze" și „etape" de „oraș", „raion" etc. care se epuizează în circa... trei luni! Marea majoritate a „pugiliștilor" luptă un meci sau două prin luna ianuarie și apoi așteaptă un an întreg pînă la „fazele" noului campionat.Și, revenind la cifra de „4 700", observăm că ea este realizată tocmai în perioada de înscrieri la campionat! Apoi, numărul luptătorilor începe să scadă — și scade pînă la circa o treime, ca iar să se umfle la începutul anului viitor! Birocrația însă a rezolvat simplu aceste oscilații. Boxerii au fost împărtiți în două categorii : cu carnete (cei sta

bili și calificați) și cu tichete (cei nestabili și necalificați). De pildă, Bucu- reștiul are 267 boxeri cu carnete și 546 cu tichete. Dacă păstrăm proporția bucureșteană și la judecarea .lui „4 700“ (deși în județe situația este mult mai proastă), obținem o cifră aproximativă, totuși mult mai reală, de vreo 1500 de pugiliști „stabili". Dintre ei, dacă scădem și juniorii, ajungem la circa .900 de boxeri, cifră care nu ne lasă multe iluzii cu privire la posibilitățile de apariție a unor pugiliști de talie veritabilă.Se găsesc unii activiști sportivi care la critica sistemului competi- tional impropriu răspund : bine, dar nimic nu împiedică pe organizatorii locali să programeze gale „amicale" atunci cînd nu există întreceri „oficiale". Aparent așa e ! Dar să înlăturăm aparentele. îndeplinirea „dispozițiilor de sus", pentru care pot fi „trași la răspundere" rămîne, deocamdată, crezul ce călăuzește activitatea cadrelor din organele locale sportive, de la cluburi, asociații, secții. Inițiativele în plus nu aduc avantaje, în schimb, prin unele greșeli, pot provoca bătaie de cap suplimentară. Și atunci, cine este interesat să organizeze gale „multe" și „atractive"? Antrenorii? Dar ei sînt în fond funcționari ca oricare alții, cu salariu fix la zi fixă, indiferent de număiul galelor sau al meciurilor susținute de elevii lor I

Contribuție de seamă
9

la dezvoltarea relațiilor
9

de prietenie și colaborare 
româno-congoleze

(Urmare din pag. I) raporturilor dintre state pe respectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale, a deplinei egalități în drepturi și a neamestecului în treburile interne ale altor țări. Ei și-au reafirmat deplinul lor sprijin față de lupta eroică a poporului vietnamez și s-au pronunțat cu fermitate pentru încetarea necondiționată a bombardamentelor S.U.A. asupra Republicii Democrate Vietnam și a oricăror acte de război împotriva poporului vietnamez. Părțile și-au exprimat speranța că convorbirile începute la Paris între reprezentanții 'R.D Vietnam și S.U.A. vor netezi calea spre reglementarea pașnică a problemei Vietnamului. In legătură cu situația din Orientul Apropiat, cei doi președinți și-au exprimat convingerea că pentru înlăturarea încordării din această zonă este necesară aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Cele două părți au subliniat în mod deosebit necesitatea unității de acțiune a tuturor forțelor democratice și progresiste pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru instaurarea unei păci trainice în lume și promovarea dezvoltării libere a popoarelor pe calea progresului. După cum se știe, convinse că pentru zădărnicirea planurilor urzite de cercurile imperialiste o importanță deosebită are unitatea tuturor forțelor antiimperialiste. România socialistă, Partidul Comunist Român depun eforturi stăruitoare pentru intensificarea contactelor și colaborării cu toate forțele antiimperialiste, cu toate statele care se pronunță pentru dezvoltatea colaborării între popoare, considered, că în acest fel își îndeplinesc înaltele lor îndatoriri internaționale,Secretarul general al C.C. al P.C.R. și secretarul general al Mișcării Naționale a Revoluției din Republica Congo — se arată în comunicat — și-au exprimat satisfacția față de evoluția din ultimii ani a relațiilor dintre cele două partide. subliniind dorința reciprocă de.a l.e dezvolta în continuare, de ■a-și-..spori aportul la. întărirea, lup- ■ tei forțelor "antiimperialiste.Vizita în România a secretarului general al Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo, Massamba-Debat, convorbirile avute cu acest prilej constituie o contribuție de seamă la întărirea prieteniei și colaborării între cele două țări, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului.
rea" lui. Se știe, boxul, prin natura lui, este un sport cu caracter individual. Or, ne-am obișnuit pînă într-atît cu „echipele" îneît nu ne mai putem lipsi de ele ! însă în box s-au creat 11 categorii de greutate nu pentru a semăna cu o echipă de fotbal, ci pentru a se asigura condiții cit mai egale de luptă. Calculele „echipei" pe de altă parte slăbesc atenția antrenorului pentru pregătirea individuală a pugilistului de mare valoare, permit apariția și menținerea unor elemente fără perspectivă fiindcă „pentru moment aduc puncte", provoacă forțarea slăbirii în greutate cu scopul de a se acoperi toate categoriile compromițîn- du-se adesea viitorul, dar și sănătatea unor pugiliști.Din 1948, treptat, s-au rupt orice contacte cu boxul profesionist, inclusiv acelea de ordin tehnic. Dai boxul amator se deosebește de cel profesionist doar prin conținutul său etico-sportiv, prin caracterul pregătirii fizice și prin tactica adecvată meciurilor de scurtă durată, însă tehnica fundamentală rămîne a- ceeași pentru ambele categorii. Ea trebuie învățată de la cei mai buni și adaptată posibilităților personale ale boxerilor români, dacă vrem să ne impunem prin individualități în arena internațională. Pericolul ră- mînerii în urmă ca tehnică dictează ca antrenorii români merituoși să refacă contactul cu sălile unde se antrenează ași ai pugilatului mondial și european, să vadă mari încleștări pentru titluri și să învețe cu hărnicie pentru recuperarea timpului pierdut. Ion Popa, antrenorul lotului reprezentativ, povestea cît de folositoare i-a fost analizarea antrenamentelor televizate ale celebrului Vicente Saldivar la Mexico. Dar filme ca „Rocco și frații săi" am văzut cu toții...Situația precară de astăzi s-a creat prin acumularea de-a lungul anilor a numeroase greșeli ce s-au așternut ca un strat gros de rugină. Din păcate nici fostul U.C.F.S., nici federația de box în diferite componențe n-au luptat împotriva procesului de ruginire — și chiar nici astăzi nu se observă că se întreprinde o acțiune energică de redresare. Nu crede oare C.N.E.F.S. că este de datoria sa ca, împreună cu Federația de box, să analizeze ce se intim- plă și ce se va întîmpla cu un sport atît de popular, atît de tradițional îndrăgit și pentru care sportivii noștri au dovedit și mai dovedesc mari aptitudini ? Poate că ar fi utilă o discuție publică, pe diverse planuri, sau o lărgire a competențelor federației de specialitate — în prezent limitate de C.'N.E.F.S. și aparatul său. Trebuie să ne străduim spre a crea pugilatului românesc un nou cadru, mai vast, mal elastic și mai propice din punct de vedere organizatoric, administrativ-financiar, fructificînd deplin toate posibilitățile oferite sportului în țara noastră.

Valeria MIRONESCU

Poziția P. C. J. 
în problema 
neutralității 
JaponieiTOKIO 11 — Corespondentul A» gerpres, Florea Țuiu, transmite : Partidul Comunist din Japonia și-a anunțat luni poziția în problema neutralității militare a Japoniei. Pre- zentînd ca alternativă a actualului „tratat de securitate" japono-ameri- can o politică în stare să asigure securitatea țării, Partidul Comunist din Japonia este de părere ca guvernul să dea publicității o declarație în care să arate că nu se va alătura nici unei alianțe militare și nici nu va permite altor țări să întrețină trupe pe teritoriul țării. Copia acestei declarații ar urma să fie trimisă tuturor țărilor în vederea garantării internaționale a neutralității Japoniei. în același timp, partidul comunist propune ca Japonia să încheie pacte de neagresiune cu un număr de țări.
TEHERAN

ÎNTREVEDEREA MINISTRULUI 

ROMAN Al ECONOMIEI 

FORESTIERE CU PREMIERUL 

IRANULUITEHERAN 11. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite : Marți la amiază, Mihai Su- der, ministrul economiei forestiere, care face o vizită oficială în Iran, a fost primit de primul ministru, Amir Abbas Hoveida. La această întrevedere, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, au participat din partea iraniană Nasser Go lesorkhî, ministrul resurselor naturale, iar din partea română grupul de specialiști ce însoțesc pe ministrul economiei forestiere, precum și Pavel Silard, ambasadorul României la Teheran.în aceeași zi, ministrul economiei forestiere și grupul de specialiști care-1 însoțesc au avut convorbiri cu ministrul resurselor na- turale, Nasser Golesorkhi, cu privire la cooperarea româno-iraniană în domeniul forestier. Seara, ministrul resurselor naturale al Iranului a oferit un dineu la Hotelul Hilton în onoarea ministrului român.
Sesiunea Camerei 
Populare 
a R. D. GermaneBERLIN 11 (Agerpres). — Camera Populară a R. D. Germane a a- probat marți, după două zile de dezbateri, mai multe legi. Unele dintre acestea, arată agenția A.D.N., sînt o consecință a aprobării de către Bundestagul vest-german a legislației excepționale. Printre altele, guvernul a fost împuternicit să introducă obligativitatea pașapoartelor șl vizelor în transportul de tranzit si călătoriile dintre Berlinul occidental și R. F. a Germaniei. Camera Populară a aprobat, de asemenea. perceperea unei taxe de la întreprinderile vest-germane și vest- berlineze pentru serviciile în domeniul transportului pe șoselele si căile navale ale R. D. Germane.Au fost adoptate de asemenea măsuri privind economia națională a R. D. Germane. Astfel, guvernul a fost însărcinat să elaboreze măsuri în domeniul economic pentru anii 1969—1970 și planul de perspectivă pentru perioada 1971—1975. Deputății au aprobat un raport cu privire Ia introducerea unor noi programe analitice și metode de predare în învățămînt.In cadrul sesiunii, Camera Populară a R.D.G. a aprobat dc asemenea o serie de legi privind sistemul juridic, precum și o lege cu privire la sarcinile politiei populare.
Rejudecarea foș
tilor conducători 

ai aviației R.A.U.CAIRO 11 (Agerpres). — După cum anunță agenția M.E.N., la Cairo a început luni cel de-al doilea proces intentat foștilor conducători ai aviației R.A.U., considerați răspunzători pentru loviturile primite la 5 iunie anul trecut din partea forțelor iz- raeliene. în februarie a.c., Tribunalul Militar Suprem din Cairo l-a condamnat pe mareșalul Mohammed Sedki Mahmoud, fost comandant al forțelor aeriene ale R.A.U., la 15 ani închisoare, iar pe comandantul a- părării aeriene, vicemaresalul Ismail Labib — la 10 ani închisoare. Celelalte două persoane implicate în proces, comandantul aviației pe frontul din Sinai, vicemareșalul Hamid Dogeid, și comandantul ■ șef adjunct al forțelor aeriene ale R.A.U., mareșalul Gamal Afifi, au fost a- chitate.In urma demonstrațiilor, care au avut loc în unele orașe egiptene în semn de protest împotriva sentinței pronunțate de Tribunalul Militar Suprem, ministrul apărării al R.A.U., generalul Mohamed Fawzi, a hotărît constituirea unui alt tribunal militar pentru rejudecarea procesului.



saigon Bsraj de mortiere 
și rachete lansat
de forțele patriotice

Premierul suedez 
Erlander denunță 
politica violenței

SAIGON II (Agerpres). — Pentru a 25-a oară începînd de la 5 mai a.c., timp de 20 de minute Sai- gonul a fost supus marți dimineața unui intens baraj de mortiere și rachete lansat de detașamente ale forțelor patriotice din diferite direcții, de la sud-est, nord, vest și est — anunță agențiile de presă. Obiectivele principale le-au constituit palatul prezidențial și Ambasada S.U.A. din capitala sud-viet- nameză.Instalațiile de lansat rachete sînt amplasate, potrivit agenției A.P., ia distanță de 9,6 kilometri de Saigon. O parte din rachetele lansate au lovit clădiri aparținînd ministerelor apărării, poștelor și telecomunicațiilor și alte instituții guvernamentale. A fost lovită o clădire situată la numai 20 metri de palatul prezidențial. Centrul american de comunicații internaționale de la Saigon a fost distrus. Tirul coordonat al atacului cu rachete de 122 milimetri a fost declanșat la aceeași oră din toate direcțiile.în urma acestor atacuri declanșate de unități ale Frontului Național de Eliberare, autoritățile militare americario-saigoneze au in- 'trat în derută. Agenția France

Presse transmite că pentru a face față acestei situații, întăriri ale americanilor și regimului de la Saigon se îndreaptă spre capitală pentru a consolida sistemul defensiv. Comandamentul american încearcă să creeze o centură de protecție, „centura rachetelor" („Rocket belt"). Dar, după cum consideră corespondenții agențiilor de presă, în ciuda tuturor măsurilor instituite pînă acum de Comandamentul americano-saigonez, forțele F.N.E. au declanșat numeroase bombardamente asupra Saigo- nului.

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — în capitala Suediei au început lucrările Congresului Partidului social-democrat muncitoresc. Cuvîn- tul de deschidere a fost rostit de președintele partidului, premierul Tage Erlander. Caracterizînd situația internațională, Erlander a subliniat pericolul crescînd ce decurge din inechitatea socială și actele de violență comise în unele regiuni ale lumii. El s-a referit, între altele, la asasinatele politice, men- ționînd în acest sens uciderea senatorului Robert Kennedy. „Războiul din Vietnam, conflictul din Orientul Apropiat, lovitura militară de stat din Grecia constituie, de asemenea, manifestări ale violenței". a spus premierul suedez.
Cordoane de polijiști Io uzinele „Renault* din Flins, unde au avut loc în ultimele zile un șir de incidente

Disputa politică 
din S.U.A.

intr-o nouă fază

CONFERINȚA GENERALĂ 
4 ORGANIZAȚIEI

INTERNAȚIONALE A MUNCII
Cuvîntarea șefului delegației romane

SITUAȚIA SOCIALĂ 
Șl POLITICĂ DIN FRANJA

Willy Brandt despre 
politica R.F.G. față 

de țările Europei 
răsăriteneVIENA 11 (Agerpres) — într-o cuvîntare rostită ieri la Asociația austriacă de politică externă și relații internaționale, Willy Brandt, ministrul vest-german al afacerilor externe, a vorbit despre politica Germaniei occidentale față de țările din Europa răsăriteană. El a I reafirmat dorința guvernului său de a îmbunătăți relațiile bilaterale cu țările socialiste, subliniind în această privință importanța pe care o acordă relațiilor cu Uniunea Sovietică. O reconciliere cu Polonia ar avea o „importanță istorică", a declarat ministrul de externe vest-german în legătură cu a- ceasta, Willy Brandt s-a referit la frontiera Oder-Neisse, arătînd că Germania occidentală „respectă frontierele actuale". El a reafirmat însă, totodată, teza guvernului său, după care o asemenea recunoaștere ar avea caracterul unei măsuri tranzitorii, condiționate de „un proces care să ducă la un tratat de pace".

GENEVA 11 — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : Conferința generală a Organizației internaționale a muncii a continuat marți în ședință plenară discuțiile asupra raportului directorului general al O.I.M., David A. Morse. Au luat cuvîntul delegații Pakistanului, Etiopiei. Austriei. Bulgariei. Cehoslovaciei, Tailandei, Ecuadorului etc.Vorbitorii au făcut o serie de sugestii cu privire la programul și măsurile ce urmează a fi adoptate pentru sporirea eficientei O.I.M.în cuvîntarea sa. șeful delegației române. Petre Blajovici, ministrul muncii, a arătat că tema abordată de directorul general în raportul său. si anume drepturile omului, marchează aportul pozitiv al O.I.M. în extinderea și asigurarea libertăților și drepturilor omului, precum si direcțiile activității sale viitoare.Vorbitorul a constatat că în numeroase părți ale globului progresele înregistrate în acest domeniu sînt încă departe de cerințele dezvoltării societății în lumea contemporană. Decalajul între țările dezvoltate si cele în curs de dezvoltare, a spus el, are tendința ca, în pofida acțiunilor întreprinse pînă acum, să se adîncească. așa cum a reieșit și cu ocazia recentei conferințe pentru comerț si dezvoltare. în timp ce sute de milioane de oameni trăiesc în stare de subnutriție, cu o durată a vieții redusă, în condiții de analfabetism, privați de accesul la cultură, sume fabuloase sînt cheltuite în scopuri de distrugere.Experiența multor țări. printre care si a României, ne-a convins — a arătat vorbitorul — că pentru a obține o îmbunătățire substanțială în extinderea și asigurarea drepturilor omului corespunzător posibilităților și cerințelor civilizației, sînt necesare măsuri radicale menite să acționeze asupra cauzelor care generează sau mențin inegalitățile și ne-

dreptățile, care împiedică realizarea progresului uman. Delegația română consideră că, alături de eliberarea politică, independenta economică reprezintă un imperativ de stringentă actualitate pentru vaste regiuni ale globului.Vorbitorul a înfățișat progresul social-economic al României, preocuparea guvernului român de a forma cadre medii și superioare corespunzătoare nevoilor economiei, științei și culturii. în procesul dezvoltării generale a tării, nu numai că a fost posibilă lichidarea șomajului, dar s-au creat condiții pentru creșterea

BRUXELLES. — Peste 5 000 de fermieri din țările Piejei comune au organizat de curind o puternică demonstrație în capitala belgiană, exprimîndu-și nemulțumirea fafS de măsurile de reducere a prefului de achizijie a laptelui, preconizate de miniștrii agriculturii ai țărilor C.E.E.

continuă a gradului de folosire a forței de muncă cu influente pozitive asupra structurii populației active. în special pe seama reducerii acesteia în agricultură, precum și a atragerii în număr sporit a femeilor la activitatea socială.în continuare, șeful delegației române a relevat că cooperarea în cadrul sau în afara organizațiilor internaționale, pentru promovarea și asigurarea drepturilor omului este serios stînjenită de cercurile imperialiste, care duc o politică flagrant inumană, de atentate fățișe la adresa libertății, independenței, păcii și progresului popoarelor, așa cum se în- tîmplă de pildă în Vietnam. Delegația română condamnă această politică și sprijină cu fermitate lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii, lupta tuturor popoarelor pentru apărarea ființei lor naționale, pentru abolirea colonialismului și neocolonialismului, a tuturor formelor de discriminare rasială, împotriva încălcării brutale a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.Ocupîndu-se apoi de activitatea O.I.M., șeful delegației române a subliniat că, în măsura în care ea se va orienta spre problemele fundamentale ale drepturilor omului, își va putea aduce în continuare contribuția proprie la eliminarea oricăror practici anacronice. Aportul său poate fi prețios tinînd seama că sfera sa de activitate vizează un domeniu e- sențial. și anume cel social-economic, al drepturilor omului. Organizația dispune de mijloace multiple în a- cest scop, a remarcat vorbitorul. Unul din cele mai importante și puternice este însăși dorința statelor membre ca O.I.M. să devină un for eficient al cooperării internaționale, chemat să înlesnească apropierea dintre popoare.Avem ferma convingere că O.I.M. va putea să contribuie într-o măsură mai mare la dezvoltarea cooperării internaționale, în condițiile în care va deveni pe deplin universală. De aceea, considerăm că trebuie restabilite fără întîrziere drepturile R.P. Chineze în cadrul organizației și să fie primite R.D. Germană ca și alte state socialiste care doresc să devină membre ale acestui for internațional.România, consecventă principiilor pe care le promovează în politica sa externă, este gata să-și aducă în continuare contribuția la schimburile internaționale de valori materiale și spirituale, pe cale bilaterală sau multilaterală, inclusiv prin intermediul organizațiilor internaționale.

PARIS (Agerpres). — Ieri, liderii diverselor formajiuni politice au procedat la ultimele pregătiri în vederea declarațiilor electorale pe care le vor tace, înce- pînd de miercuri, la televiziune. Practic, însă, primul mare miting din cadrul campaniei electorale a și avut loc luni seara la Paris la Palatul sporturilor, unde secretarul general al P.C.F., Waldeck Rochet, a rostit o cuvîntare în care a arătat că „pentru a se asigura stabilirea unui regim democratic autentic care să favorizeze înaintarea spre socialism nu există decît o singură cale : unirea tuturor forțelor muncitorești, democratice și progresiste ale țării". „Partidul comunist, a continuat vorbitorul, a făcut și va face totul pentru a se realiza o înțelegere trainică a tuturor forțelor democratice pe baza unui program clar care să servească drept fundament al formării unui guvern de uniune democratică în care comuniștii să-și ocupe locul cuvenit".Observatorii din capitala Franței apreciază că evenimentele recente pe plan intern, precum și preocuparea pentru rezolvarea situațiilor pe care aceste evenimente le-au dezvăluit vor domina întreaga campanie electorală — a cărei durată va fi de numai 13 zile.Intre timp, reluarea lucrului a'conti- nuat să se generalizeze într-o serie de ramuri ale economiei franceze.După 24 de zile de grevă, muncitorii uzinelor de avioane „Dassault" și „Sud-Aviation" și-au reluat marți lucru). Și-au încheiat marți greva și muncitorii firmei „Kodak". In sectoarele în care greva se menține, îndeosebi în industria de automobile, precum și în mediul studențesc domnește însă o vie agitație. In cursul nopții de luni spre

marți și marți dimineața s-au produs ciocniri violente la uzina din Sochaux a societății Peugeot, precum și la Meulan. Ciocniri violente au avut loc și în Cartierul latin. In cursul ciocnirilor de luni noaptea și marți dimineața, două persoane și-au pierdut viața. Numeroase persoane au fost rănite.Moartea celor doi demonstranți a provocat proteste puternice din partea unor sindicate și a organizațiilor studențești. La chemarea unor organizații studențești, marți seara s-a desfășurat în Piața Gării de Est din Paris o demonstrație.In rindul mișcării studențești se semnalează prezența unui curent de opinie împotriva grupurilor extremiste care ignoră revendicările reale și juste ale studenților, propovăduind anarhia și violența. In mai multe facultăți au avut loc incidente între grupurile de stu- denți cu tendințe moderate și grupurile de extremiști.împotriva grupurilor extremiste a luat atitudine și secretarul general al P.C. Francez, Waldeck Rochet, care, în cu- vînfarea rostită luni seara la Palatul sporturilor, a declarat că „prin recurgerea la violența oarbă și la declamații isterice", aceste grupuri „desfigurează și discreditează de fapt marea mișcare populară". Ziarul „Le Monde" de marți după-amiază scrie, într-uh editorial semnat de directorul său, Beuve- Mery, că este timpul ca toți studenții, și mai ales acei care de la început s-au angajat curajos în luptă, să facă cunoscut elementelor iresponsabile că nu le vor urma în acțiunile lor extremiste, anarhice.

„Tema dezbaterilor trebuie să fie de a- cum înainte nu cum să facem «poliție» în lume, ci cum să facem ordine la noi a- casă" — afirma ieri comentatorul postului de televiziune CBS, Erich Severeid, ală- turîndu-se acelor personalități politice și comentatori de presă care au început să fie preocupați de întrebarea : „America, încotroDupă șocul produs de asasinarea lui Robert Kennedy, după înțelegerea faptului că această crimă a fost o nouă consecință a unui climat vicios, opinia publică americană, trezită încă o dată cu cru

un nou element: corelația dintre violența politicii externe a S.U.A. și violența climatului intern. „Este tragic, scrie John Ellis în „New York Times", să vezi cum liderii noștri naționali deplîng mediul de violență din S.U.A., care a făcut posibilă asasinarea senatorului Kennedy și în același timp trimit la închisoare pe tinerii care refuză să participe la violența din Vietnam".Tot atît de aspre sînt comentariile șl aprecierile referitoare la cauzele profunde interne care au generat actuala degradare a societății a- mericane. Sînt dezvă
CORESPONDENȚA DIN NEW YORK 

DE LA NICOLAE IONESCU

praga Concluziile
anchetei în cazul Sejna

PRAGA 11 (Agerpres). — Prezidiul guvernului R.S. Cehoslovace a dat publicității comunicatul cu privire la concluziile anchetei întreprinse în cazul Sejna. Ancheta a arătat că fuga generalului Sejna în străinătate s-a datorat în primul rînd faptului că el s-a temut că va fi tras la răspundere penală pentru delapidarea avutului obștesc. După cum reiese din comunicat, prin diferite afaceri ilicite, Sejna și-a însușit suma de 513 816 coroane. Potrivit comunicatului, Sejna și-a putut ascunde într-o oarecare măsură viata imorală grație legăturilor personale cu fostul prim-secretar al C.C. al P.C.C., A. Novotny. Știind prea bine că orice slăbire a sistemului puterii personale va însemna slăbirea sau pierderea propriei sale poziții, a arătat ancheta, în perioada plenarei C.C. al P.C.C. din ianuarie, cînd a fost înlăturat A. Novotny, Sejna a desfășurat o activitate ex

cepțional de intensă pentru menținerea regimului puterii personale.în cursul cercetărilor nu au fost obținute dovezi care să ateste că Sejna ar fi fost agentul vreunui serviciu de spionaj dușman și că a- cesta i-ar fi organizat fuga peste hotare. Fuga, a arătat ancheta, a fost înlesnită de lipsurile grave existente în Ministerul Apărării Naționale si de faptul că procurorul militar nu a informat la timp despre activitatea criminală a lui Sejna. După cum se arată în comunicat, prin fuga lui Sejna în străinătate. Cehoslovaciei 1 s-au adus prejudicii. întrucît el cunoștea o serie de fapte privitoare la capacitatea de apărare a tării, ținute în cel mai strict secret.în comunicat se arată, de asemenea. că Sejna a fost în legătură cu generalul-colonel Vladimir Janko și cu locotenent-colonelul Jiri Poce- Picky, șeful secției de anchetă din Praga, care s-au sinucis.

agenții® de presă transmit:
Procedura de extrădare a lui James Earl Ray, asasinul prezumtiv al lui Martin Luther King, a fost încheiată la Londra. Un mandat de arestare provizorie pentru asasinat a fost eliberat de judecătorul Frank Milton, 

la cererea consulatului american din Londra.
Convorbirile polono-daneze. La Copenhaga au început convorbirile între primul ministru danez, Hilmar Baunsgaard, și Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. S-a făcut un larg schimb de păreri în legătură cu unele probleme internaționale importante, printre care războiul din Vietnam, situația din Orientul Apropiat, securitatea europeană și altele. Cu acest prilej, părțile au subliniat rolul statelor mici și mijlocii în lupta pentru slăbirea încordării și îmbunătățirea climatului în relațiile internaționale.

Delegația română condusă de Mihai Bălănescu, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, care vizitează U- niunea Sovietică, a avut o convorbire cu N. D. Psurțev, ministrul telecomunicațiilor al U.R.S.S. Cu acest prilej, au fost discutate probleme referitoare la activitatea și perspectivele dezvoltării telecomunicațiilor. Delegația română a plecat într-o călătorie prin Uniunea Sovietică, în cursul căreia va vizita orașele Leningrad, Kiev și Soci.

Starea de asediu, instituită a- cum cîteva zile în Senegal ca urmare a grevelor și manifestațiilor, a fost ridicată luni seara. Situația a revenit la normal, în special la Dakar, unde instituțiile publice și magazinele au fost redeschise.
A Vl-a sesiune a Consiliu

lui de Administrație al Pro
gramului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.),

din care fac parte 37 state membre ale O.N.U., printre care și România, a început ieri. La deschidere, delegațiile prezente au fost salutate de ministrul de externe al Austriei, Kurt Waldheim, după care Paul Hoffman, directorul P.N.U.D., s-a referit în cuvîntul său la activitățile complexe ale acestui organism al O.N.U. și perspectivele sale de dezvoltare.
Convorbirile sovieto-ceho- 

slovace cu’privire la posibilitățile de dezvoltare , a colaborării economice dintre cele două țări au început marți la Moscova. Delegația guvernamentală sovietică la aceste convorbiri este condusă de Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., iar delegația cehoslovacă de Lubomir Strougal, vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslovace.

Președintele R. S. Ceho
slovace, Ludvlk Svoboda, a 
făcut o vizită in orașul Brno. Cu acest prilej, în oraș a avut loc un mare miting, în cadrul căruia președintele republicii a rostit o cuvîntare referitoare la procesul de dezvoltare a țării în perioada actuală. Lud- vik Svoboda a făcut, de asemenea, o vizită la Academia militară „A. Zapotocky".

Pregătirea de cadre în agri
cultura Cubei. Fidel Castro, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al Cubei, a rostit, în fața absolvenților din două școli tehnice agricole, o cuvîntare în care s-a referit la nevoile sporite de cadre de

In cadrul unei festivități

specialiști datorită dezvoltării impetuoase a agriculturii țării. In prezent, a spus el, în Cuba există 47 de instituții de învățămînt speciale, în care învață 35 de mii de oameni. în curind, în fiecare an, școlile vor fi absolvite de mii de specialiști de care țara are nevoie.
Mahmud Riad, ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe U- nite, care se află într-o vizită oficială la Berlin, a fost primit marți de Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G. în aceeași zi, Mahmud Riad a avut convorbiri cu Otto Win- zer, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane.
în baza unul acord înche

iat între „British Petroleum* șl 
societatea iugoslavă „Naft- 
gas", Iugoslavia va importa în viitorii zece ani aproximativ 6 milioane tone de petrol brut provenit din O- rientul Mijlociu.

care a avut loc la Universitatea
din Leningrad, Teodor Marinescu, ambasadorul României în U.R.S.S., a oferit în dar universității, din partea Ambasadei române la Moscova, cărți românești. Cele 330 de volume dăruite universității leningrădene sînt lucrări ale savanților și specialiștilor români în domeniile fizicii, chimiei, matematicii, medicinii, economiei, științelor tehnice, istoriei, filologiei etc.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Sctnteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteli

zime la realitate, caută răspunsuri la probleme care afectează direct întregul edificiu al politicii interne și externe a S.U.A. „Robert Kennedy a dispărut — scrie „New York Times" — dar problemele care au animat campania sa pentru președinție rămîn. Cele mai importante dintre acestea sînt: cum poate pune capăt cel mai bine a- ceastă țară războiului din Vietnam, cum poate salva pe cei săraci din mizerie și cum poate reconcilia rasele într-o societate dreaptă, nerepresivă".A fost evident încă din primul moment că cea mai mare parte a poporului american a ajuns la concluzia că asasinatul de la Los Angeles nu este un act izolat, nu este o întîmplare, ci consecința unei maladii grave a societății. Reacția de indignare și amărăciune a opiniei publice din S.U.A. față de această nouă crimă demonstrează totodată, așa cum subliniază numeroși observatori, „începutul unei grave crize de încredere" în societatea a- mericană. „Statele U- nite—scrie „Christian Science Monitor" — trec printr-una din cele mai intense perioade de introspecție, de autoanălizare din istoria lor".Preocuparea șl protestul față de războiul agresiv dus de S.U.A. în Vietnam sînt de multă vreme elemente majore în cadrul vieții politice americane. Demonstrațiile de amploare ale tineretului și studenților, refuzul de înrolare în armata in- tervenționistă, arderea fișelor de recrutare. comentariilepresei și declarațiile unor proeminentepersonalități politice atestă din plin a- cest lucru. De astă dată însă, protestului față de războiul din Vietnam i se adaugă

luite și denunțate inechitatea socială, mizeria în care trăiesc unele pături ale populației, inegalitatea rasială.In această atmosferă și în aceste condiții se reia în S.U.A. „evenimentul politic nr. 1“ al anului — campania electorală. Guvernatorul Rockefeller a întrerupt moratoriul încă de luni cînd a rostit — sub strictă pază a serviciului secret — un discurs în Pennsylvania, lansîndu-se în campania electorală cu intenția de a obține învestitura partidului republican pentru a candida la funcția de președinte. Senatorul democrat McCarthy își va relua campania joi și tot în zilele următoare se vor relansa în dispută și ceilalți candidați principali reprezentînd partidele democrat și respectiv republican, — Hubert Humphrey și Richard Nixon.Desigur, așa cum remarca „Christian Science Monitor", „candidați! care au rămas în cursă vor încerca să se prezinte acum drept adepți ai multora din principiile pe care le-a a- părat Kennedy", dar aceasta nu poate determina în nici un caz o restructurare radicală a pozițiilor.In aceste zile, atenția observatorilor politici din S.U.A. se îndreaptă în special asupra confruntărilor din partidul democrat. Dispariția lui Robert Kennedy a însemnat dispariția principalului candidat, al cărui program era net opus politicii actualei administrații. împreună cu senatorul McCarthy — considerat și el ca un critic deschis al politicii administrației — cei doi candidați grupau în jurul lor adeziunea unei părți însemnate a alegătorilor americani, lucru de care nu ar fi putut să nu țină seama delegații la convenția partidului democrat

pentru desemnarea candidatului oficial la președinție. In actualele condiții, controlul exercitat de vicepreședintele Humphrey asupra organelor locale ale partidului democrat va determina, după părerea observatorilor politici, o deplasare în favoarea sa a multora din voturile delegaților aleși la preliminarii să-l sprijine pe Robert Kennedy. Un studiu bazat pe sondaje, efectuat de ziarul „New York Times", arată că „400 din delegații lui Robert Kennedy vor vota la convenție pentru- Humphrey și numai 75 pentru McCarthy".In ultimele zilehz strategii din echipa lui Humphrey au încercat, după cum arată ziarul „Daily News", să determine o alianță politică cu senatorul Edward Kennedy, avansînd chiar propunerea de a-i înscrie candidatura ca vicepreședinte din partea partidului democrat. Dar, așa cum remarcau mulți comentatori, „aceasta ar fi însemnat din partea lui Edward Kennedy să acorde într-o măsură sau alta girul său politicii Johnson- Humphrey, împotriva căreia el și fratele său, Robert Kennedy, au luptat pînă de curînd".Deoarece în cercurile apropiate Iul Edward Kennedy (în jurul căruia au început deja să se grupeze prietenii politici ai fraților săi dispăruți) s-a subliniat că acesta nu va intra în actuala campanie prezidențială, atenția multor observatori politici se îndreaptă în prezent spre senatorul Mc Carthy, ca singurul candidat care — <$upă cum remarca „Washington Post" —1 a- duce un suflu nou în actuala campanie. Deși șanselelui sînt considerate deocamdată reduse, observatorii reamintesc de oscilațiile neobișnuite pe care le cunoaște în acest an raportul de forțe pe arena politică a- mericană. „Este esențial — scrie „New York Times" referin- du-se la unele zvonuri privind intenția senatorului de a se retrage din luptă — ca McCarthy să-și continue campania e- lectorală".Ca urmare a ultimelor evenimente, disputa politică în a- cest an electoral, atît între cele două partide, cît și în cadrul fiecăruia din ele a devenit mai complexă ca oricînd. Certă este numai cerința crescîndă din sînul opiniei publica americane de a se înfăptui o schimbare a politicii oficiale, a- daptată realităților lumii contemporane.
italia IMPASUL iKfttlOR 
DEA DEFACE COALIȚIi DECEM-STÎH

ROMA 11 (Agerpres). — Mariano Rumor, secretarul Partidului Demo- crat-Crestin, însărcinat luni de șeful statului cu misiunea de a încerca să soluționeze criza de guvern, nu a reușit să convingă conducerea Partidului Socialist Unificat să participe la o coaliție de centru-stînga. După o întîlnire de aproape patru ore între Rumor șl liderii socialiști nu 
a intervenit nici o schimbare în poziția celor două părți. „Am expus poziția noastră, deja cunoscută, șî nu ne-am luat nici un angajament pentru viitor", a declarat Antonio Carlglia. secretar adjunct al P.S.U. 
La rîndul său, Mario Tanassi, co-

secretar al P.S.U., a precizat că nu au fost stabilite noi întîlniri.Eșecul încercării lui Rumor de a reface coaliția de centru-stînga lasă drept unică soluție posibilă a crizei constituirea unui guvern „monoco- lor". compus numai din miniștri de- mocrat-creștini, care să obțină sprijinul parlamentar al socialiștilor în schimbul unor reforme pe care a- ceștia le solicită. Această eventualitate va fi examinată de conducerea Partidului Democrat-Creștin, înainte ca Mariano Rumor să raporteze președintelui Saragat, miercuri seara sau joi, asupra modului în care și-a îndeplinit misiunea ce i-a fost încredințată.


