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Biroul Marii Adunări Naționale a -stabilit ca lucrările în ședințe plenare ale sesiunii actuale a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 20 iunie 1968, ora 9 dimineața.

Avancronica
vacanței
studențești

A AGREGATELOR SIDERURGICE*în industria metalurgică, ampla acțiune economică inițiată de conducerea partidului privind organizarea științifică a producției și a muncii a permis identificarea și punerea în valoare a unor însemnate rezerve ale producției. Sute de specialiști în domeniul tehnic și economic din întreprinderi, din institute de proiectări și cercetări și din minister au participat efectiv la elaborarea celor peste 1 000 de studii, care au evidențiat posibilitatea obținerii, pe ansamblul Ministerului Industriei Metalurgice, a unei producții globale suplimentare în valoare de circa 4 miliarde lei, peste prevederile planului cin- ' cinai. In primul an de aplicare a măsurilor rezultate din studii s-a realizat o producție suplimentară de 721 milioane lei, iar pentru 1968 — luîn- du-se în calcul o parte din rezervele descoperite — prevederile de plan au fost majorate la producția globală cu peste 900 milioane lei. Obținerea în 1967 a unor beneficii suplimentare de 230 milioane lei, iar în primele patru luni din acest an de 115 milioane lei este, de asemenea, un rezultat firesc al perfecționării organizării producției și a muncii în întreprinderile metalurgice.Este de relevat că majoritatea studiilor elaborate în întreprinderi au vizat să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice, utilizarea deplină a capacităților de producție și creșterea productivității muncii. La combinatele siderurgice de la Reșița și Hunedoara, de exemplu, s-a acționat cu preponderentă în vederea creșterii timpului efectiv de funcționare a cuptoarelor și. reducerii duratei șarjelor la oțelărie. Pe această cale, la Reșița se va obține în acest an un spor de producție de 60 000 tone oțel, iar la Hunedoara — de 100 000 tone oțel. La laminorul de semifabricate de la Hunedoara, prin mărirea vitezei de laminare de la 2,5 la 3.3 metri pe secundă, precum și prin dezvoltarea ajustajului, producția de țagle va crește, pînă în 1970, cu peste 600 000 tone față de nivelul anului 1967.Recent, analizînd stadiul acțiunii de organizare superioară a producției și a muncii în întreprinderile industriei metalurgice, colegiul ministerului a ajuns totuși la concluzia că, în parte, studiile elaborate pînă acum nu au fost finalizate și aplicate pentru a se mobiliza operativ resursele existente de sporire a producției de metal. Anumite studii alcătuite la combinatele siderurgice Reșița și Hunedoara au evidențiat, de pildă, că numai îmbunătățirea pregătirii fierului vechi, prin dotarea cu utilaje și mecanisme de mare randament (prese, foarfeci etc.), va crea condiții pentru creșterea cu circa 50 000—70 000 tone a producției de oțel Ia fiecare combinat în parte. Conducerea ministerului și-a propus ca măsurile preconizate în acest sens să fie finalizate cit mai urgent, sprijinind combinatele respective în procurarea și instalarea utilajelor necesareCu același prilej, s-a ajuns la concluzia că sînt și alte cauze care îngreunează utilizarea deplină a capacității agregatelor siderurgice. Este vorba, în primul rînd, de existența 
unor strangulări în fluxul tehnologic 
al producției de metal, care se explică prin modernizarea cu precădere a agregatelor de bază, în timp ce utilajele de pregătire și de deservire a producției rămîn la un nivel tehnic scăzut și nu mai fac față necesităților. Totodată, s-a desprins că. ritmul de introducere a celor mai noi soluții și procedee tehnologice este a- deseori prea lent, inoperant. Acest lucru se datorește slabei încadrări cu specialiști a sectoarelor de concepție din întreprinderi, precum și lipsei de operativitate în asimilarea unor produse noi sau a unor procedee tehnologice moderne. S-a arătat, de asemenea, că randamentul agregatelor poate spori substanțial printr-o programare rațională a producției, bazată pe o judidioasă di-

Ing. Traian ȚECU
director adjunct

Ministerul Industriei Metalurgice

mensionare a stocurilor de semifabricate și de producție finită.în legătură cu această ultimă problemă, din analiza făcută a reieșit că, în primele luni ale acestui an, s-au produs unele întreruperi în funcționarea laminoarelor de la uzina metalurgică „Grivița" din Capitală, ■„Laminorul" Brăila și de la Combinatul siderurgic Hunedoara, tocmai datorită aprovizionării neritmice cu semifabricate. Deficiențele au fost agravate de faptul că s-a contractat cu întîrziere prelucrarea lingourilor în blumuri, ceea ce a dus la diminuarea stocurilor tehnologice la sfîr- șitul primului trimestru al acestui an cu circa 30 000 tone la blumuri și cu circa 31 000 tone la corelarea balanțelor de cate cu posibilitățile de precum și aprovizionarea

să cu blumuri și țagle au contribuit la diminuarea producției la „Lami- norul“-Brăila cu 2 000 tone laminate, iar la linia mijlocie și benzi și la cea de profile mici de la Hunedoara Cu 7 000 tone laminate.Examinînd posibilitățile și căile pentru eliminarea în viitor a unor asemenea neajunsuri, colegiul ministerului a hotărît să se întocmească un studiu prin care să se evalueze 
cit de mari sînt pierderile de pro
ducție în situația unor stocuri necorespunzătoare. Dacă studiul va demonstra creșterea economicității producției, atunci va apare oportun să se solicite mărirea stocurilor tehnologice, în așa fel încît să funcționarea neîntreruptă telor, utilizarea completă tăților de producție.Programarea științifică a ției implică, după părerea lărgire a compartimentelor cepție din unități — cercetare, proiectare, tehnologie etc. Alegerea variantei optime de programare a producției este posibilă numai în condițiile unei analize
(Continuare în pag. a IlI-a)
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în spiritul dezidera 
tului: fiecăruia după 
capacitățile sale, 
după munca sa

Să respectăm titlul, 
dar să retribuim

O chestiune de etică

Prof. univ. dr. docent Petre VANCEA
membru corespondent al Academiei

In articolul „Aplicarea Justă a principiului socialist de repartiție", publicat ieri în coloanele „Scînteii", se emite o opinie care mi-a ,atras în mod deosebit atenția : necesitatea lichidării anomaliilor generate de remunerarea pe viață a titlurilor onorifice acordate în domeniul științei, artei, învățămîntului, sportului etc., precum și a cumulului remunerat. Făfă îndoială că sugestia amintită e judicioasă dacă o privim nu din prisma unor interese personale, ci prin cea a interesului general, al colectivității, a necesității devenită atît de stringentă azi ca înalta calificare și competență să fie atestate nu prin indemnizații fixe, ci printr-un aport efectiv și constant pe tărîm științific, didactic etc., la progresul domeniului căruia ne-am consacrat. Legiferarea unei asemenea prevederi ar conduce, după părerea mea, la concretizarea mai realistă a acelui deziderat atît de generos și de
Omul acesta, care stă a- cum în fața mea, este un individ detestabil : hoț de mare anvergură, corupător ’ abil, șantajist, mistificator, falsificator de acte publice. Folosind cu îndemînare tot arsenalul metodelor ilegale de cîștig, omul acesta împreună cu alți inși de teapa lui, a sustras din avutul obștesc aproape 850 000 lei !îl întreb :— Cum ai îndrăznit să furi ?Și îl aud zicînd :— Am fost mai mulți. Gestionarii de la depozite, de la... Pe urmă vine partea directorului... Am greșit, domnule. Acum îmi dau seama. Trebuia să mă opresc la timp (!)Mentalitate de hoț nărăvit. Pentru faptele lui, pe care le recunoaște cinic, aprpape punct cu punct, el se află în detențiune. Acest lucru interesează însă mai puțin. întrebarea, cu rezonanțele ei de mare gravitate, cu implicațiile ei sociale și penale, este următoarea : cum a fost po

sibil ca acest individ de
clasat si se înfrupte ne
stingherit ți atît de lacom 
din avutul obștesc ?

creația și echitate socială

Vida GHEZA
artist al poporului, vicepreședinte al Uniunii 

Artiștilor Plastici

Fiecare om al muncii, inclusiv oamenii de știință, de artă și de cultură, trebuie să fie retribuit de societate direct după cantitatea și calitatea muncii depusă de el, și nicfde- cum doar pe baza unui titlu onorific remunerat pe viață. In acest ultim caz lipsește de multe ori tocmai esențialul : obiectul muncii, conținutul, efortul cantitativ și calitativ pentru dezvoltarea unuia sau altuia din domeniile vieții sociale. Fără îndoială, omul de artă, de știință și cultură, sportivii cu asemenea titluri onorifice etc. se bucură de o'sinceră și largă stimă în fața opiniei din țara noastră. Aceste titluri s-au acordat ca rezultat al aprecierii valorii lor, dar a aștepta de aici recompense materiale retribuite mecanic nu este nici echitabil, nici de natură să stimuleze în continuare efortul fiecăruia dintre noi pentru a da societății, poporului noi valori, căutînd să ne depășim de fiecare dată. Tocmai pentru stimularea creării
(Continuare în pag. a IV-a)

Răsfoiesc pe rînd cele 7 dosare voluminoase care alcătuiesc capetele de acuzație în cazul Gheorghe Nicolae, fost salariat al întreprinderii de producție a cooperației de consum din Pitești. Din datele scrise, care ne stau la dispoziție, din depozițiile arestatului și din explicațiile pe care ni le dau cu amabilitate anchetatorii, reconstituim faptele. Delapidarea, în cazul lui Gh. Nicolae, a 
fost posibilă datorită cli
matului favorabil care i s-a 
creat. Ea a fost încurajată 
și favorizată de indiferența 
colegilor, de iresponsabi
litatea conducerii între
prinderii, de o totală și con
damnabilă lipsă de con
trol, de prietenia rău în
țeleasă a unora, de conce
sii și toleranță.Gh. Nicolae avea o funcție modestă. Era un fel de merceolog. în această calitate, avea datoria să însoțească mașinile care cărau lemn de fasonat de la furnizori — depozitele întreprinderilor forestiere — la unitățile de producție ale întreprinderii unde lucra el. (Această întreprindere confecționa mobilă, bu

toaie, articole din lemn- pentru uz gospodăresc). Totul a mers bine pînă într-o zi, cînd hoțul l-a oprit pe director și i-a zis : „Domnule director, eu sînt pe cale să fac o inovație. Pot să măresc producția de doage". „Cum ?“ l-a întrebat directorul. „Uite cum... Pe șosea, între depozitul de lemne al furnizorului și secția de prelucrare, se află casa mea. în comuna

Dr. N. GRIGORAȘ 
cercetător la Institutul de istorie al 

Academiei — Filiala lași

Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a demonstra faptul evident că progresul continuu al societății noastre depinde în bună măsură de contribuția pe care fiecare membru al său o aduce în producția materială, în sfera social-economică în care-și desfășoară activitatea, că din acest punct de vedere este necesară o perfecționare continuă a formelor de aplicare a principiului socialist al repartiției după muncă, capabile să stimuleze neîncetat competența și înalta calificare, inițiativa și responsabilitatea fiecăruia la locul de muncă. De aceea, socotesc că examinarea atentă și corectarea unor anomalii care mai există în unele sectoare în modul de remunerare a salariaților sînt absolut necesare. Spre exemplificare mă voi referi la sectorul învățămîntului superior, care-mi este mai apropiat.După cum se știe, învățămîntul superior a avut și are, mai ales astăzi, nevoie de cadre cu înaltă calificare. Asemenea cadre, pentru

unde locuiesc eu și în celelalte de prin împrejurimi sînt dogari destui. N-ar fi bine să descarc o parte din lemne în curtea mea, să angajez eu dogarii trebuin- cioși și să încep treaba ?“ Fără să stea la îndoială, fără să se gîndească măcar o clipă la obligația sa de a cunoaște trecutul acestui om, de a se interesa asupra cinstei sale, directorul gură-cască (o să vedem că,
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Șantierul naval din Con
stanța este în plină dez
voltare. Prin extinderea 
halei de prelucrări me
canice și ajustaj-montaj / 
capacitatea de producție 
s-a dublat. în cadrul șan
tierului se efectuează di-
ferite reparații de recla- 
sificare a navelor. în fo
tografie : vedere parțială 

a șantierului

Foto : Agerpres

Deși sesiunea de examene 
este Î7i plină desfășurare, in 
clipele libere studenții din toate 
centrele universitare ale țării 
fac planuri de vacanță. Antici
pațiile lor se înscriu, firesc, în 
contextul unor preocupări cul
tural-sportive și artistice care 
se desfășoară constant, care fac 
parte integrantă din cotidianul 
vieții studențești din țara noas
tră.

După cum se știe, în aproape 
toate instituțiile de învățămînt 
superior din țară există astăzi 
cluburi studențești, iar în Bucu
rești, Cluj, Timișoara, Iași, 
Galați, Brașov și Tg. Mureș sînt 
amenajate case de cultură ale 
studenților, cu program perma
nent. In diferite centre univer
sitare funcționează și baze spor
tive. în cadrul acestor instituții tși desfășoară activitatea un 
mare număr de formații artis
tice și sportive, cenacluri lite
rare și teatre studențești. 
Bunăoară, numai la faza pe 
țară a „Festivalului artei 
studențești" din această pri
măvară. au participat 78 de 
echipe, cu peste 2 000 de tineri 
artiști amatori. De asemenea, 
competiții sportive devenite tra
diționale — „Cupa institutului", 
„Cupa anilor I", „Cupa de pri
măvară la atletism" etc. — au 
antrenat aproape 50 000 de 
studehți. în timpul vacanței de 
vară, această rețea de instituții 
cultural-sportive va sta, în con
tinuare, la dispoziția studenți
lor care rămîn în centrele 
universitare respective, organi- 
zînd numeroase și variate pro
grame recreative, cu specific 
estival. Baza cultural-sportivă 
bucureșteană de la Dacul Tei, 
de exemplu, pe lingă obișnuitele 
activități zilnice, va organiza la 
sfîrșit de săptămînă excursii pe 
litoral și în munți.

Răspunzînd interesului mani
festat de tineretul nostru stu
dențesc pentru cunoașterea 
frumuseților patriei, în toate 
centrele universitare se organi
zează excursii și drumeții. Nu
mai la excursiile de sfîrșit de 
săptămînă din acest an de stu
diu' au participat circa 30 000 de 
studenți. In taberele de la Pre
deal, Sinaia. Timiș, Tușnad, 
circa 5 000 de studenți și-au 
petrecut vacanța de iarnă ; alți 
8 000 de tineri au fost oaspeții 
taberelor alpine organizate la 
cabanele din munți. Apropiata 
vacanță de vară nu va fi nici 
ea săracă la acest capitol. A- 
proximativ 9 000 de studenți își 
vor petrece o parte a vacanței 
în taberele de la Pîrîul Rece, 
Timiș, Izvorul Mureșului, Costi- 
nești. Alți 3 500 de studenți vor 
fi oaspeții 
balneare.

Recent ( 
Biroul de 
neret, care 

-a- îmbogăți- formele d-r prac
ticare a turismului șl în rîndul 
tineretului universitar. Prin in
termediul acestuia, peste 10 000 
de studenți vor realiza un in-

Florica DINULESCU

diferitelor stațiuni

a fost constituit 
turism pentru ti- 

: are menirea de

se pregătește 
sesiunea de vară

Apropierea anului 1969, cînd, potrivit articolului 13 al Tratatului cu privire la , pactul nord-atlantic, statele semnatare pot refuza să mai participe la alianță, face să crească îngrijorarea adepților N.A.T.O. în legătură cu perspectivele acestui bloc militar și determină o intensă agitație în cadrul forurilor de conducere ale alianței. O dovadă în acest sens o constituie, între altele, febrila activitate înregistrată în cursul lunii mai în cele mai importante organisme militare nord-atlantice. Este vorba de reuniunea comitetului militar, de cea de-a 16-a consfătuire anuală a comandamentului suprem nord-atlantic din Europa („S.H.A.P.E.-

în cele din urmă, n-a fost numai gură-cască) a acceptat imediat propunerea.Gheorghe Nicolae a început treaba. La întreprindere se știa, vag, că pe undeva, printr-o comună situată între Curtea de Argeș și Cîmpulung, în curtea casei lui Gh. Nicolae, a luat ființă o nouă secție de dogărie. Atît. Care era producția acestei secții ? Ce oameni lucrau a-

colo ? Mister. In schimb, toată lumea știa precis că lună de lună, Gh. Nicolae vine ia întreprindere și încasează salarii pentru 36 de dogari (se înțelesese cu casierul să facă tot el plata respectivilor !)...Si au trecut 3 ani. Nici un controlor, nici un revizor de gestiune, nimeni dintr-o întreprindere întreagă, nimeni din toată Uniunea regională a cooperației de consum, nimeni, dar absolut nimeni n-a avut dacă nu interesul, măcar curiozitatea să viziteze „noua secție" condusă de Gh. Nicolae, despre care se tot vorbea că merge bine, că e... fruntașă ! Lucrurile par de domeniul basmului dar, din păcate, a fost vorba de o tristă realitate. Ar fi fost de ajuns ca măcar o dată vreunul din zecile ie controlori din cooperație, care lustruiesc scaunele prin birourile lor, să se deplaseze pînă la noua secție spre a vedea, chiar de ar fi avut orbul găinilor, că
Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a II-a)

68"), care a reunit un număr de peste 400 de generali și amirali, și în sfîrșit, de sesiunea semestrială a miniștrilor apărării, de la Bruxelles. Această rundă de precipitate negocieri interatlantice, desfășurată paralel cu o suită de importante manevre și aplicații militare ale trupelor N.A.T.O., a constituit, potrivit observatorilor, „pregătirea" în vederea sesiunii de vară a consiliului ministerial — forul suprem al alianței — care va avea loc în capitala Islandei între 24 și 25 iunie.Referindu-se la această sesiune, comentatorii politici și militari avizați țin să remarce în primul rînd faptul că la Reykjavik strategii și diplomații N.A.T.O. vor fi confruntați în mare cu aceleași probleme care s-au impus atenției lor și în cursul precedentelor sesiuni și reuniuni oficiale. Curentul anti-N.A.T.O. — element în accentuare al stării de spirit a populației dintr-o serie de țări membre ale alianței —, intensa campanie desfășurată de personalități, organizații și mișcări democratice și progresiste din aceste state în vederea abandonării pactului nord-atlantic la scadența din 1969, tendințele ■ manifest exprimate pe continentul nostru de a se înlătura cauzele generatoare de tensiune .în relațiile interstatale, precum si curentele spre destindereși dezvoltare al colaborării între țări și popoare A- toate acestea reprezintă fenomene pregnante ale actualului climat european. De aceea, ele nu mai pot fi escamotate nici chiar de adversarii cei mai înverșunați ai -păcii și colaborării în Europa — cercurile atlantiste din S.U.A. și din alte țări occidentale. Tocmai de aceea și la apropiata sesiune, ca și la cele precedente.' nu vor lipsi referirile la dorința de a atribui N.A.T.O. un rol crescînd în destinderea și colaborarea Est-Vest. A- ceasta, deși este larg recunoscut si în Occident că N.A.T.O. reprezintă principalul obstacol în calea destinderii și normalizării relațiilor inter- europene.Dar în deplin contrast cu aceste declarații, vin faptele care arată că N.A.T.O. se menține pe făgașul traditional al cursei înarmărilor, al pregătirilor militare, care nu pot
Emil GEORGESCU

(Continuare în pag. a Vil-a)
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>ra am «wrana >«■ zn>. m De aproape un an de zile părintele evazionist recurge rion a uitat ca prin farmec misă cu cea mai depli- ■ ■■ „

cauza scumpăIF

a revoluționarilor de' la 1848Istoria modernă a patriei noastre este străbătută, ca de un fir roșu, de lupta de eliberare națională a poporului român, avînd drept scop suprem crearea statului național unitar, independent. La sfîrșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului trecut, cînd, pe măsura destrămării feudalismului, a dezvoltării relațiilor capitaliste, s-a consolidat tot mai mult comunitatea de viață economică a provinciilor românești — se închega 
națiunea română, făurirea statului național unitar impunîndu-se Ca o necesitate obiectivă, ca o condiție sine qua non a progresului multilateral— economic, politic, social, cultural— al societății românești. Tocmai deaceea ideea unirii s-a afirmat cu atîta forță în conștiința epocii, a devenit, alături de eliberarea socială, un obiectiv de seamă al revoluției de la 1848, însuflețind lupta revoluționarilor din toate cele trei țări române. , (încă în perioada premergătoare revoluției, tendințele firești spre înfăptuirea unității naționale și-au găsit multiple și variate manifestări. Revoluția din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, a afirmat ideea ajutorului reciproc, frățesc pe care trebuiau să și-1 dea principatele în lupta împotriva jugului otoman și a feudalității; în Transilvania, această mișcare revoluționară a trezit un ecou deosebit de entuziast. „Daco-românismul" devenise tot mai mult. în special după marea răscoală din 1784, condusă de Horia, Cloșca si Crișan, idealul cel mai de seamă al tuturor românilor. Inregistrînd starea de spirit a Transilvania. Felix- consular francez arăta că aceștia 
speranța de a se

de Alexandru PORȚEANU

familia Valeriei Părăluță din comuna Peșteana, județul Gorj, trăiește o dramă care, pentru cei doi copii ai săi, devine tot mai apăsătoare. De atunci, ei așteaptă să li se întoarcă tatăl acasă, dar mereu trebuie să-și amine speranțele pentru a doua zi. Speranțe deșarte. Ion Părăluță a

românilor din Colson, agent la București, 
„trăiesc cu 

________ _____ ___  __ uni cu frații 
lor din Moldo-Valahia, ideea unei 
uniri se răspîndește din ce în ce mai 
mult". Conspirațiile revoluționare descoperite în deceniul al patrulea al secolului trecut la Lugoj, Sibiu, Cluj, reuneau exponenți ai mișcării pentru unitate din toate provinciile românești, .care au elaborat formula politică a „Republicii Române Unite". Planurile îndrăznețe aparținînd mișcării politice conduse de Ion Cîm- pineanu, prevedeau unirea Țării Românești, Moldovei și Transilvaniei într-un singur stat independent. în propagarea idealului revoluționar al unității naționale, un rol de o importanță excepțională a revenit păturii — puțin numeroase, dar deosebit de active —. a, intelectualilor din rîndurile cărora s-au ridicat mili- tanți de frunte ca Bălcescu, Bărnu- țiu, Avram Iancu, Kogălniceanu, Ion Ionescu de la Brad, Bolliac, V. Alecsandri, frații Golești', Ion Ghica, Bâ- rlțiu, Murgu, Cipariu și alții. Costa- che Negruzzi,' colaborator de seamă ■ al foilor de la Brașov, îi scrie în 1893 lui George Barițiu : „Ca român sfă
tuiesc și propovăduiesc unirea, fără 
de care bine nu vom mai vedea". Cu prilejul unei întîlniri la moșia lui Negri de la Mînjina, a fruntașilor moldoveni, Vasile Alecsandri și Negri susțineau și ei că „gândul întîi al 
bineînțeleșilor români trebuie să fie 
Unirea a orice iaste român, ca cu 

. tărie înmulțită să putem păși spre 
cuviincioasa înaintare".Apropierea iminentă a revoluției a sporit preocuparea militantilor pentru alegerea căilor și mijloacelor de înfăptuire a țelului unității naționale. „Țintă noastră socotesc că nu 
poate fi alta decît unitatea națională 
a românilor, unitate mai întîi în idei și simțăminte, care să aducă apoi cu 
vremea unitatea politică — spunea Bălcescu în anul 1847.Unitatea națională nu a putut fi . înscrisă explicit, de la început, în programul revoluției, deoarece ar fi atras adversitatea neînduplecată a celor trei imperii — otoman, țarist și habsburgic — care constituiau reazemul reacțiunii feudale din Europa acelui timp. în lucrarea sa despre „Mișcarea românilor din Ardeal", Bălcescu arăta ulterior că „împreju
rările politice nu-i iertară (pe români — n.n.) a pune din început în 
programa lor chestia unității națio
nale, dar n-au pierdut un minut din 
vedere solidaritatea ce îi leagă cu 
toate ramurile nației române".Revoluționarii pașoptiști din Țara Românească au revendicat inițial, din motive tactice, numai independența administrativă și legislativă, dar, după ce au cucerit puterea, au acționat în direcția coordonării, împletirii și unificării mișcării revoluționare din toate cele trei țări române, fenomen în care vedeau garanția realizării mult doritei unități politice a națiunii. Faptul este cu atît mai semnificativ cu cît conducătorii revoluției românilor de la 1848, în frunte cu Bălcescu, au militat cu perseverență pentru lupta unită a popoarelor împotriva despotismului, susținînd principiul legăturii indiso- U lubile dintre lupta pentru libertate, 3 unitate și independență națională, ™ pentru dreptate socială —: pe de o I parte — și sprijinul reciproc dintre $ popoare împotriva tiranilor. O dată _ cu afirmarea ■ idealului unității na- F ționale, de făurire a statului național | unitar, revoluționarii înaintați ai e- • pocii afirmau puternic ideile de res- c pect fată de naționalitățile conlocui- ț toare, de întronare a libertății și | egalității tuturor cetățenilor tării , noastre indiferent de naționalitate. | „Firea — scria Avram Iancu — ne-a | 
așezat în una patrie, ca împreună să • 
asudăm cultivînd-o și împreună să g 
gustăm dulceața fructelor ei". Iîn timpul revoluției din Transilva- t nia s-a afirmat energic ideea că li- « bertatea unui popor e în primul rînd t națională. în acest spirit programul | adunării din mai de la Blaj punea accentul tocmai pe drepturile politice | ale națiunii române. Adunarea E de la Blaj a contribuit în mă- 1 sură însemnată la ■ întărirea con- j științei naționale românești, a ideii unității naționale. în timpul ei a răsunat cu vigoare hotărîrea : „Noi 
vrem să ne unim cu Tara". Blajul a insuflat zecilor de mii de români întruniți pentru prima oară în asemenea proporții conștiința forței pe care o reprezentau, dîrzenia necesară în lupta lor dreaptă, socialȘ și națională. După adunarea de la Blaj, August Treboniu Laurian a propus lui Bălcescu convocarea unui congres general al reprezentanților întregului popor român. Adunarea Națională urma să fie instrumentul realizării unității politice românești. în conștiința poporului român din Transilvania, ideea adunării naționale, ca instituție politică reprezentativă, s-a

dezvoltat și adîncit tot mai mult în cursul îndelungatei sale lupte de eliberare națională, atingînd adevărate culmi în timpul Adunării de la Alba-Iulia, din11918.La rîndul lor revoluționarii moldoveni exilați la Brașov prin programul pe care l-au redactat aci la 12/24 mai preconizau -unirea Tării Românești cu Moldova. La Brașov, în mijlocul teritoriului românesc, a fost formulată, astfel, pentru prima oară într-un program revoluționar Unirea. Ulterior, la 24 iunie 1848, în primul său număr. „Pruncul român", redactat de C. A. Rosetti, îndemna pe moldoveni să se unească cu muntenii. Cîteva zile mai tîrziu, noul organ „Poporul Suveran", editat de Dimitrie Bolintineanu, declara în articolul program că va avea ca scop „unirea provinciilor ro
mâne și tot ce va putea duce Ro
mânia la fericire și la mărire".Condițiile externe nefavorabile l-au făcut pe multi revoluționari, și în primul rînd pe Bălcescu, să înțeleagă că unirea nu putea fi înfăptuită din- tr-o dată, în întregime, ci mai întîi trebuiau unite principatele dunărene. Concepția asupra unirii Țării Românești și a Moldovei, ca primă etapă în procesul făuririi statului național, al unității depline a poporului român. a fost confirmată întru totul de desfășurarea istoriei.Unirea Moldovei cu Tara Românească era considerată drept „cheia 
de boltă, fără de care s-ar prăbuși 
tot edificiul național" după cum se aprecia în cunoscutul program intitulat „Dorințele partidei naționale 
din Moldova", redactat de Mihail Kogălniceanu la Cernăuți. Ideea a prins atît de mult teren, încît unii revoluționari moldoveni au trecut chiar la formularea unor planuri de constituire a unei forțe armate, în care accentul cădea asupra trupelor de grăniceri. Delegați ai revoluționarilor moldoveni vin la București, pentru a dezbate modalitățile acțiunii ; Alecu Russo, Vasile Alecsandri și alți fruntași ai revoluției din Moldova, aflați în exil, îi scriu în acest sens lui Bălcescu. O mărturie dintre cele mai concludente asupra felului în care era concepută finalizarea programului de unitate națională. ne-o oferă o scrisoare adresată lui N. Bălcescu de către Al. G. Go- lescu (Negru) în care se spunea : 
„Bălcescule, a sosit timpul ca să or
ganizăm o frăție secretă și gran
dioasă, care să se întindă peste toate 
părțile României și să aibe cîțiva 
capi în fiecare provincie, iar centrul

ei în București, unde este și mai 
multă libertate de acțiune". Subliniind marea însemnătate pe care o avea Unirea Principatelor dunărene, N. Bălcescu considera că „Garanția 
cea mai trainică a naționalității (românilor din Transilvania — n.n.) este 
libertatea Valahiei si a Moldovei". într-un articol publicat în „Gazeta de Transilvania" George Barițiu intuia, încă în vara anului revoluționar 1848, că „soarta națiunii ro
mâne se va hotărî în București și Iași...". Acest adevăr va fi reafirmat și aprofundat, în Transilvania, în cursul dezvoltării istorice de la sfîrșitul secolului trecut, cînd a fost lansată deviza, cu mare aderență în mase: 
„Soarele românismului de la Bucu
rești răsare".împletirea revoluției în cele trei țări române, ecourile puternice pe care le-au produs în mod reciproc, în aceste țări evenimentele revoluționare, strînsa colaborare dintre conducători, manifestarea plină de vigoare a conștiinței unității naționale a maselor populare. în toiul revoluției, dovedesc faptul că unitatea națională era cauza sfîntă a conducătorilor și a întregului popor român. „Revoluția viitoare... nu se va 
mărgini a cere libertate dinăuntru 
care este peste putință a dobîndi 
fără libertatea din afară, libertatea 
de sub domnia străină, ci va cere 
libertatea si unitatea națională" — arăta Bălcescu în lucrarea sa „Mersul revoluției în istoria românilor". Revoluționarii români de la 1848 nu au fost, așadar, doar vizionari idealiști ai unității naționale, ci și arhitecți și constructori ai edificiului statului român unitar, independent. Opera multora dintre ei a fost încununată tocmai prin aceea că ■și-au legat numele, indisolubil și definitiv, de actul de naștere al României moderne — Unirea de la 24 ianuarie — și de acela al Independenței. Calea de realizare a unirii, in
dependenței și desăvîrșirii unității 
naționale a fost în esență o cale 
profund revoluționară. Pentru validarea drepturilor lor, românii au avut nevoie de o mare ridicare în masă, la 1848—1849, de energia și încordarea din 1858—1859, de spiritul de sacrificiu mergînd pînă la jertfa de sînge din 1877—1878, de încununarea tuturor acestora — prin suferințele primului război mondial și prin mișcarea populară din toamna anului 1918 din Transilvania — pentru a-și vedea împlinită năzuința lor cea mai de căpătîi, unitatea țării. .Dar deplina împlinire a tuturor acestor idealuri s-a înfăptuit în anii socialismului cînd, prin lupta însuflețită a întregului popor condus de partidul comunist, s-a realizat adevărata unitate a patriei, înflorirea deplină a națiunii.

deșarte. Ion Părăluță plecat (în prezent, se pare că lucrează ca electrician pe un șantier de construcții de pe litoral) și nu mai vrea să știe nimic de ei. Pînă acum — după cum aflăm din scrisoarea soției sale — n-a mai dat nici un semn de viață. Nu vrea să știe cum trăiesc copiii, dacă au ce mînca, dacă au ce îmbrăca.Ipostaza inumană a unei asemenea infracțiuni este evidentă pentru toată lumea. Poate că nu există nici un act mai degradant pentru un individ decît a- bandonul patern. Așa cum remarcă numeroși cititori în scrisorile pe care le trimit ziarului, ar fi simplist și am greși grav dacă am privi și judeca pe cei ce dezertează de la datoria de a-și întreține copiii doar prin prisma sumelor neachitate în contul acestora, întreținerea copiilor face parte dintre acele datorii care trebuie neapărat plasată — nu atît într-un registru de conturi — cît mai ales într-un context moral. Se cuvine deci ca,wdin scrisorile respective? să reținem o primă observație : aproape întotdeauna, părintele fugar — pentru a nu atrage atenția celorlalți oameni asupra sa și pentru a scăpa de oprobriul public, împrumută o mască falsă sub care își ascunde chipul său adevărat de om fără suflet, capabil să calce în picioare pe oricine și orice ca să parvină. Este semnificativ în această privință cazul inginerului hor- tiviticol Alexe Paraschi- voiu din satul Tărian, județul Bihor. înainte de a se căsători era un modest tehnician agronom. Deși avea doi copii mici, familia a acceptat orice sacrificii pentru a-1 face pe el inginer. Soția s-a zbătut din răsputeri să crească cei doi copii și să-1 întrețină în a- . celași timp și pe dumnealui la facultate. în sfîrșit, în toamna anului trecut, Alexe Paraschivoiu s-a văzut cu diploma de inginer în buzunar. Dar iată că în loc să se întoarcă la familie de îndată ce și-a văzut visul împlinit, a dat bir cu fugiții. Dintr-o dată, uitase sacrificiile făcute de soție, iar faptul că unul din copiii săi era grav bolnav nu-i mai spunea absolut nimic.Parvenitismul se asociază întotdeauna cu ipocrizia și impostura. Avînd mereu în față spectrul culpei, al răspunderii penale. și morale,

la tot felul de tertipuri, ticluiește tot felul de motive pentru a fi iertat sau tratat cu indulgentă. Așa stau lucrurile cu Tamaș I. Petru din comuna Oțeleni, județul Iași. \— La începutul anului trecut — relatează soția lui — a plecat de acasă și s-a stabilit în comuna Vul- turu. județul Constanța. De atunci nu s-a mai întors, în luna iunie 1967 eu am născut al doilea copil. Nici acest eveniment nu l-a determinat să vină să ne vadă. Mai mult decît atît: timp de aproape un an de zile n-a trimis nici un ban pentru întreținerea celor doi copii, deși știa foarte bine că eu, neputînd munci, mă găsesc într-o situație materială destul de grea.— Sînt plecat de la domiciliu de la 5 ianuarie

de cei doi copii ai săi si de cei 18 ani care au trecut de la căsătorie. Acum rătăcesc împreună pe undeva prin Valea Jiului. Pe cei doi fugari nu-i interesează copiii, nu-i interesează familiile pe care și le-au distrus, nu-i interesează nici ce spune lumea, nici ce spune legea despre abandonul copiilor- și despre promiscuitatea vieții lor.într-o scrisoare trimisă de Comitetul executiv al Consiliului popular provizoriu al comunei Bîrzești, județul Vaslui, este relatat un caz similar, dar cu consecințe și mai tragice. în speranța că așa vor scăpa mai ușor, deoarece nu va avea cine să-i urmărească peste tot cu scrisori și re- clamatii. soții Constantin și Natalia Cernușcă au plecat hai-hui amîndoi, lăsînd fără
f
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Mori de vînt la Muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului

în ultimele două decenii, importanți factori cantitativi și calitativi au făci^t ca lumea întreagă să ia cunoștința' de dezvoltarea fără precedent a turismului și să fie obligată să găsească soluții de satisfacere a nevoilor acestuia. Complexitatea relațiilor de muncă în lumea contemporană constituie, potrivit cercetărilor psiho-sociologi- ce, un important consumator al energiei nervoase și chiar psihice, pentru recuperarea căreia alimentația și odihna cotidiană nu mai sînt suficiente. Odihna de sfîrșit de săptăimînă și vacanța de sezon se constată a fi în prezent surse esențiale de recuperare a energiilor. E- fectul regenerator al odihnei furnizate de călătorii constituie esența așa-zisei „deconectări".Organizarea bazei materiale a umil astfel de turism modifică structural factura acestuia, transformîndu-J într-o activitate economică de importanță națională. Rețeaua noastră de dotări turistice va trebui să devină în scurt timp o rețea amplă, aptă să răspundă nu unei minorități de pasionați, ci păturilor largi ale populației, similar rețelei de dotări comerciale sau social-culturale.Realizarea unei „rețele turistice rutiere" pentru acest turism de circulație constituie o particularitate proprie turismului contemporan din. întreaga lume, fără posibilități de referire la o experiență moștenită. Se constată astfel că numărul din ce în ce mai mare de orășeni care - părăsesc săptămînal mediul cotidian pentru a se odihni poate fi divizat în două categorii : amatori de odihnă statică, în locuri anticipat stabilite, și „drumeți" ce realizează circuite mai mult sau mai puțin ample, în funcție de timpul disponibil și calitatea mijlocului de transport. Aceștia din urmă înnoptează în general acolo unde îi prinde y noaptea, separîndu-se, la rîndul lor, w din acest punct de vedere, în alte u două categorii : turiști care, fugind 
0 de oraș, doresc să trăiască și să 
0 înnopteze în condiții „campestre", 
S total diferite de mediul confortual 
n urban, și turiști care, deși caută pi- y torescul, doresc să poată înnopta în g ’ condiții de confort urban, identice cu cele cu care sînt obișnuiți. Pentru 0 prima categorie de drumeți, turismul 
g a inventat campingurile, iar pentru ■ cea de a doua — motelurile. Și unele.

și altele nu sînt dotări exclusiv de turism de săptămînă, ele răspunzînd în mare măsură și turismului sezonier, pentru drumeți în tranzit, ce călătoresc în țară sau din afara granițelor ei, cu mijloace proprii de transport, către locul prestabilit pentru vacanță.Oficiul Național de Turism a prevăzut realizarea unui număr de 30 campinguri și 10 amplasarea cărora moteluri, pentru au fost analizate

1967 — declară el. De a- tunci lucrez la I.A.S. Run- cu, secția Vulturu. Soția mea este certăreață și nu pot trăi cu ea decît cu condiția să nu mai intervină... socrii în problemele noastre de familie!Să presupunem că omul nostru are dreptate. Dar ce legătură au toate acestea cu inumana opreliște pe care el o impune de atîta timp copiilor la o hrană mai consistentă și la o îmbrăcăminte mai bună ? în- tr-o casă se pot ivi neînțelegeri, între părinți pot apărea conflicte care — se știe — sînt regretabile din toate punctele de vedere. Dar de cînd astfel de fricțiuni și dispute între părinți pot fi luate de către aceștia drept... o scutire de datoria de a se îngriji de întreținerea copiilor ?— în inima fiecărui părinte — observă cititorul Sebastian Stanciu din Calafat — se naște un sentiment firesc de puternic a- tașament față de copilul căruia i-a dat viață. Acest sentiment îi spune oricărui om de bun simț că obligația paternă e mai presus de orice alt considerent. E un fel de axiomă a unui elementar spirit de umanitate ce se transmite automat din generație în generație. Pentru Alexandru Baicoană din comuna Ciu- percenii Vechi, un asemenea principiu nu are însă nici o valoare. S-a deștep-. tat în el un „amor de bătrî- nețe". La un moment dat, după 20 de au început cîiele după Pentru ea, copii. La rîndu-i, Ana Mi-
anl de căsnicie, să-i sfîrîie căl- Ana I. Mirion. a părăsit doi

supraveghere și, mai ales, fără hrană cinci copii. Doar unul dintre ei a împlinit 18 ani și muncește din greu pentru a-i întreține pe ceilalți. Cei doi părinți fugari se află undeva departe, se pare că pe un șantier de construcții din București sau la I.A.S. Stelnica.E greu de presupus că se pot găsi cuvinte potrivite pentru încriminarea unei astfel de fapte incalificabile la care nu pot recurge decît niște ființe impropriu denumite oamenii Ce forță îl poate smulge pe un părinte de lîrigă propriul copil. decît numai o totală autodegradare psihică și morală, o completă înăbușire a oricărui simțămînt omenesc, o insensibilizare pe care o refuză pînă șl cea mai simplă viețuitoare? 'O asemenea infirmitate sufletească ne demonstrează că avem de-a face cu niște părinți denaturați. Și este cu atît mai dureros cu cît. în această tristă situație, se găsesc nu numai bărbați, ci uneori — așa cum am văzut mai sus — și femei care înjosesc titlul de mamă.Așa cum aminteam la început, fuga de datoriile paterne dezvăluie, Ja antipodul lipsei acelui firesc instinct de atașament față de propriul copil, ciuperca sălbatecă a urei, plăcerea sadică de a chinui, frustra material și mutila psihic ființeplet nevinovate. Din acest punct de vedere, abandonul apare ca o fără de lege, co-

nă și diabolică premeditare. Mulți din cei ce apucă pe această cale, pentru a nu-și achita pensiile de întreținere fixate de instanțele judecătorești, încearcă (și, din păcate, adesea reușesc !) să se facă nevăzuți, colindă dintr-o întreprindere în alta, dintr-un oraș în altul, fără a li se putea da de urmă. Vasilica Ief- tiuc de Galați, str. Dogă- riei nr. 103, pe relatează că, • după ce soțul său Ieftiuc Remus, născut în comuna Horodiștea. județul Suceava, a fost obligat de tribunal Ia plata unei pensii a- limentare (de altfel, mai mult simbolice — 160 lei lunar), acesta s-a grăbit să-și ia tălpășița. De un an și ceva de zile, nu mai poate fijgăsit. Cum i se dă de urma, dispare și astfel practic nu poate fi obligat să-și achite nici măcar a- ceastă infimă datorie față de copil. Unii dintre acești „cocori" sînt ajutați și de complicitatea tacită a conducerilor unor întreprinderi care. încâlcind prevederile legale, îi angajează fără a se interesa dacă a- ceștia au sau nu datorii de plată la activul lor. Mulți . părinți debitori, pentru a se sustrage executării silite, folosesc metoda schimbării locului de muncă, deoarece unitățile în care se angajează nu respectă dispozițiile articolului 3 litera c și articolului 7 aliniatul ultim din îndreptarul pentru regulamentul de ordine interioară. Aceste dispoziții ca și Instrucțiunile nr. 1534/451 din 17 mai 1967 ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției prevăd că, la angajarea oricărei persoane, trebuie să se ceară acesteia nota de lichidare de la unitatea la care a lucrat anterior, noua unitate avînd obligația ca în baza notei de lichidare să încunoștiințeze atît tribunalul, cît și pe creditor, că debitorul este angajatul său. Cei ce nu respectă aceste dispoziții trebuie să fie sancționați.Avînd în vedere gradul ridicat de periculozitate socială al acestui fenomen, ca și cu alte prilejuri, cititorii relevă și de astă dată în scrisorile lor necesitatea luării unor măsuri drastice și eficiente pentru a bara toate căile celor ce fug de datoriile paterne. In acest sens, un rol deosebit îl va avea punerea în aplicare a prevederilor noului cod penal, conform căruia sustragerea de la plata obligațiilor copiilor pe timp de două luni (nu 3, ca înainte), precum și aplicarea u- nor tratamente ce provoacă suferințe materiale și morale minorilor sînt pasibile de pedeapsa cu închisoarea — pe termene care ajung pînă la 3 ani. în asemenea condiții, cei ce dovedesc rea credință nu vor avea posibilitatea să lungească suferințeleteriale ale copiilor. Singura problemă de care depinde stîrpirea acestui fenomen este depistarea operativă a celor ce îndrăznesc să fugă și să se ascundă. Jn această direcție — cer pe bună dreptate multi cititori — organele de urmărire penală ar trebui să intervină cu toată autoritatea de care dispun străduindu-se să descopere cît mai repede posibil pe acești infractori ca să poată fi pedepsiți cum se cuvine. E de la sine înțeles că în același timp se impune și sancționarea severă a într-un tribuie O datăplatnici și fugari să fie o- bligați să suporte amenzi corespunzătoare, precum și contravaloarea tuturor cheltuielilor legate de urmărirea lor.dreaptă și eficientă.
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tuturor celor fel sau altul, la ascunderea găsiți, părinții
care, con- lor. răi

de )a decom-a Ar fi o măsură
D. TÎRCOB

trebuieunei activități de pionierat, ________totuși eliminate atunci când este evidentă conștiința existenței lor. Astfel, pentru repartiția dotărilor turistice au lipsit concluziile unui organism de statistică a circulației turistice, care să poată furniza elemente de calcul cît mai precise în acest sens. De asemenea, din analiza necesară stabilirii amplasamentelor se constată că, uneori, drumurile modernizate nu coincid cu tra-
KEoasss

țează investiția respectivă. Astfel, pentru realizarea unor campinguri s-a constatat pe parcurs că terenurile acordate de organele locale presupuneau lucrări de împădurire, de sistematizare verticală sau de instalații electrice șl hidroedilitare dosti- sitoare, lucrări ce ar fi mărit de 2—3 ori valoarea investiției, fiind necesar ră reluarea studiilor. Alteori, deși terenurile solicitate pentru campin-

E TURISMULV
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importante căi de. traseele celor mai circulație turistică. Exceptînd campingurile de pe litoral (cu alt profil), au fost realizate pînă în. prezent, în întreaga țară, 37 de campinguri și trei moteluri. în paralel, o parte din fondurile totale destinate turismului au fost atribuite, pentru construcții similare, ,,Cenitrocoop“-ului, care poate, de asemenea, comunica un număr de realizări. Totuși, trebuie să subliniem că necesitățile sînt cu mult mai mari și, în satisfacerea lor, inițiativa locală este chemată să joace un rol deosebit de însemnat.Dintr-o analiză de etapă a experienței cîștigate pot fi mărturisite o serie de dificultăți ce au fost în- tîmpinate pînățîn prezent și care, oricât de inerente ar fi în cazul

seele turistice de Interes, impunîn- du-se o cooperare departamentală în acest sens (cooperare care, de altfel, se realizează în prezent).Dificultatea cea mai mare pe care, a întîmpinat-o Oficiul Național de Turism la realizarea campingurilor și motelurilor o constituie situarea în expectativă a organelor locale față de realizarea acestor investiții. Alegerea și eliberarea celor mai judicioase terenuri pentru construcțiile sus-menționate presupune, în prezent, o muncă de sistematizare și proiectare aproape la fel de laborioasă ca a'ceea pe care o reclamă obiective industriale importante, și, în continuare, o activitate birocratică complicată, ce întârzie și uneori desfiin-

guri sînt în general improprii pentru agricultură, iar utilizarea pentru turism ar constitui o rentabilizare a lor, în formalitățile de preluare șe întîmpină dificultăți și tergiversări de natură birocratică, prin interpretarea mecanică a unor dispoziții. în pofida unor prelungite „studii" și cu toate că țara noastră este deosebit de bogată în locuri care să îndemne pe turiști să-și întindă cortul, nu întotdeauna terenurile oferite au fost la nivelul pitorescului general al locurilor. <Din tează tului toate/____ ____ _  _ „ .. -
care le presupune un camping sînt

păcate, dificultățile nu se limi- numai la alegerea amplasamen- și realizarea proiectelor. Cu că lucrările de construcții pe

cu totul minore (aflîndu-se chiar sub dimensiunea unor obișnuite „a- careturi gospodărești", pe care orice sătean le ridică cu 1—2 ajutoare în 1—2 luni), trusturile locale de construcții acceptă cu multă greutate lucrările și le realizează în general cu și mai multă greutate. Tratativele pentru găsirea unui constructor au durat, de exemplu, cca. G luni în cazul campingului Arad, iar executarea campingului „3 lacuri" din Iași, după cîteva luni de tratative, este amînată de trustul de construcții, pe motiv că lucrarea nu este inclusă în plan, cu toate că i-a'u fost scoase din plan alte lucrări și i s-au asigurat finanțarea și fondul de salarii, în final împotriva oricărei logici, dificultățile nu încetează nici după realizarea, cu dificultățile amintite, a campingurilor. Se întîmplă uneori ca obiectivul nou și lustruit să nu-și găsească stăpînul decît cu multă greutate, organele locale eschivîndu-se de la „primirea darului". Așa s-a întîmplat cu campingul Giurgiu, care a stat închis aproape 3 luni, cît a durat lămurirea organizației beneficiare, cu campingurile Sovata și Lacul Roșu, nefolosite pînă în prezent, deși preluate de întreprinderi locale, iar existența celui de-al doilea nefiind nici măcar anunțată pe șosea. ,In alte țări există în prezent rețele de campinguri suficient dezvoltate, realizate în mare măsură la inițiative locale. Pot fi întâlnite astfel cooperative agricole de producție ce realizează venituri suplimentare, punînd la dispoziția turiștilor campinguri aprovizionabile la dorință cu cele mai bune produse alimentare ale cooperatorilor. Consiliile populare județene ar trebui să-și treacă în agendă, printre măsurile privind dezvoltarea economică a județelor și, respectiv, a comunelor, și acțiuni de valorificare a rezervelor turistice de care dispun, pornind de la premisa că asemenea realizări vor constitui o sursă de venituri tot mai mari. O activitate locală în acest sens este avantajoasă pentru județe și pentru că fondurile și asistența de specialitate necesare realizării investițiilor turistice sînt asigurate de Oficiul Național de Turism. I

Arh. V. PROTOPOPESCU ■
Arh. Mircea STANCU ,|

■ (

dogăria lui Gh. Nicolae merge bine, cu singurul cusur că... nu există ! Dar cum nimeni nu s-a deranjat, Gh. Nicolae a încasat trei ani în șir salarii pentru 36 de dogari cu nume fictive. Ștatele le semna chiari hoțul. Jaf în avutul obștesc : 286 000 lei.Să ne oprim puțin. Dacă secția de dogărie nu exista, de unde i-a mers vestea că e... fruntașă ? De unde scotea Gh. Nicolae producția de doage, realizată, cică, în secția fantomă ? Și în această privință hoțul s-a descurcat ușor. A găsit la depozitele unor întreprinderi forestiere indivizi amatori și ei de cîștiguri fără muncă. Pentru sume relativ mici și chiar pentru țuică, ei s-au arătat gata să-i livreze hoțului, în loc de lemn în stare brută, doage confecționate industrial. Aicj interj vine o nouă întrebare : gestionarii depozitelor de la întreprinderea cooperației, conducerea acestei întreprinderi nu știau să facă deosebirea între o doagă confecționată manual, din topor, și una fasonată industrial ? Nimeni n-a părut să sesizeze deosebirea. Ciudat!îl mai întreb pe Gh. Nicolae: „Restul, pînă la 850 000 de lei, de unde i-ai mai furat ?“De unde ? Cînd a văzut că se află în mijlocul atîtor gogomani, gură- cască si oameni puși pe căpătuială, hoțul a prins curaj. Și iar l-a oprit pe director : „Dogăria mea — a zis el — merge bine. Ar merge și mai bine dacă lemnele ar fi de calitate mai bună. Ce-ar fi ca, în loc să ne aprovizionăm cu lemne de la depozit, să mă duc chiar eu sus, la munte, să iau lemnele pe alese ? „Du-te !“ — a zi directorul. „Dar "pentru treaba asta îmi mai trebuie niște angajați — a sunat replica. Vreo cîțiva oameni, cîteva care cu boi"........Fă cum e mai bine"...Mai departe, lucrurile s-au repetat aidoma ca în cazul „dogarilor". Gh. Nicolae n-a angajat pe nimeni. în schimb, nu uita niciodată să întocmească statele, de plată pentru un număr de 8 căruțași. Lucrurile au mers atît de departe încît întreprinderea plătea chiar și tain boilor fantomă ! Jaf în avutul obștesc din această a doua afacere — 558 000 lei.Am o convorbire cu secretarul Comitetului exeoutiv al Uniunii județene Argeș a cooperației de consum.— Cum vă explicați această delapidare de asemenea proporții? La dumneavoastră, poate fiecare să facă ce vrea, avubu.1 obștesc e la cnere- mul hoților ?— Ehei,' să fi știut noi de toate potlogăriile ! Anunțam miliția imediat. Dar de unde să știi ? Poți oare urmări , pe fiecare, poți ghici ce gîn- dește omul ?. Intr-adevăr, nu poți ghici ce gândește omul, spre ce țintește eli Dar din faptele lui poți deduce acest lucru cu ușurință. Or, care erau faptele lui Gh. Nicolae, am văzut. Totuși, nimeni n-a dedus nimic. De ce ? Am arătat mai sus că, pe de o parte, controlul la fața locului a lipsit cu desăvârșire. Dar în actele contabile nu apăreau falsurile ? Ba da. Atunci de ce revizorii n-au demascat delapidatorul ? Răspunde tot secretarul :— Nu l-au demascat pentru că obișnuiau să nu mai verifice actele semnate de alții, înaintea lor ( !).Iată pînă unde pot merge comoditatea, indolenta, politica „ochilor închiși". Prin modul lor ușuratic, iresponsabil, de lucru, acești oameni au participat la crearea climatului în care delapidatorul s-a putut manifesta nestingherit. Pe bună dreptate se pune întrebarea : ei au fost sau n-au fost pedepsiți ? Aflăm că da : toți cei 10 contabili, care semnau acte dubioase fără să le verifice, au fost .retrogradați — lucru de neînchipuit! — cu o clasă de salarizare, întreaga poveste costîn- du-i oîte ,300 de Iei.Să deschidem o . ăumele delapidate recunoscute de hoț reflectă cu fidelitate realitatea ? Este greu de crezut... în condițiile cînd lipsa de control a fost .totală, cînd la depozitele I.F.-urilor domnește debandada, iar în actele contabile ale întreprinderii de producție a cooperației de consum e haos, cine poate afirma, fără să controleze în amănunt, care sînt daunele reale ? De aceea, ne asociem părerii autorităților din Pitești de a se institui o comisie de experți, în scopul verificării pînă în cele mai mici amănunte a tuturor actelor șl gestiunilor unităților în culpă și a descoperi cu ajutorul organelor de urmărire pe absolut toți complicii lui Gh. Nicolae. El, hoțul, recunoaște doar 4 complici, dintre care doi, principalii, au... murit între timp ! Mai recunoaște, și depoziția lui este în parte dovedită, că i-a făcut cadou directorului o haină de piele, că îi mai creștea cîte un porc și îi plătea un „tribut" lunar de 60 1 de țuică (halal director !). Din cercetările făcute mai reiese că bețiile organizate de Gh. Nicolae, la care se asociau ou plăcere mulți dintre salariații cu munci de răspundere ai întreprinderii, se țineau lanț. Situația celor care au avut mai tot timpul relații cu Gh. Nicolae a fost însă, din păcate, doar în parte analizată. Este adevărat că directorul, inginerul șef, contabilul șef și cîțiva șefi de servicii au fost destituiți. Situația acestora trebuie însă mai bine analizată. După cum trebuie analizată și situația contabililor de la întreprinderea în cauză, a revizorilor, a tuturor celor care, prin comportarea lor, au facilitat direct sau indirect manevrele lui Gh. Nicolae, atentatul lui mîdșav la avutul obștesc. Și mai cu seamă trebuie analizată situația fostului director. De ce ? Pentru că în legătură cu comportarea lui se pun, firesc, o sumedenie de întrebări : în condițiile în care el aprobă fără nici o judecată înființarea unei secții de producție, cînd nu controlează 3 ani în șir respectiva secție, plătește salarii fără să știe de ce (oare?) 850 000 lei tinde „tribut" de la hoț și chefuiește tot timpul cu el — se mai poate crede că fostul director e doar un banal gură-cască, doar un îmbrobodit ?De fiecare dată se vor găsi metode prin care faptele dăunătorilor sociali să fie scoase la lumină. Dar pentru a curma de la început tentativa de furt, pentru a feri avutul obștesc de leziuni, organelor de control și cercetare le revine datoria de a bara încă de la început drumul dăunătorilor spre acte antisociale.
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pagina economică
Pe șantierele noilor

la uzina de mecanici fină
obiective de la Săvinești din București«

MITUL PĂDURII INEPUIZABILE"

CURSA PENTRU Produse la cel mai
înalt nivel

RECUPERAREA al tehnicii

ÎNTÎRZIERILOR
Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești deține o pondere însemnată în economia județului Neamț atît prin valoarea producției actuale, cît mai. ales prin aceea care se va obține prin extinderea capacităților de produdție. Aici sînt în curs de .realizare două mari obiective industriale: „Relon 111“ — care este, după cum ațată și simbolul numeric, cea de a treia capacitate producătoare de relon — 

și o alta denumită „Melana III".Care este stadiul lucrărilor la a- ceste noi obiective industriale ? Re- ’ dăm mai întîi constatările în legătură cu „Relon III“.„După patru luni, planul de investiții la „Relon 111“ a fost realizat în proporție de 19,5 la sută, în vreme ce lucrările de construcții montaj ating 34 la sută din volumul total prevăzut în acest an — ne-a spus tov. Dumitru Stănescu, inginerul șef cu problemele de investiții din uzină. Deși planul lucrărilor de con- strucții-montaj a fost depășit, la totalul investițiilor ne înscriem cu o nerealizare valorică de cîteva milioane lei. Cauza constă în montajul cu întîrziere a mașinilor de falsă torsiune la fire voluminoase : în loc de 31 martie a.c., montajul s-a terminat la 10 aprilie. Fără a căuta scuze și justificări, părerea mea este că această nerealizare nu va întîrzia darea în funcțiune a obiectivului. Este adevărat însă că montarea la termenul planificat ar fi ușurat perioada de probe tehnologice. Inițial, termenele de punere în funcțiune la „Relon III" au fost prevăzute pentru trimestrul IV a.c. la instalația de fire mătase și trimestrul IV 1969 pentru cea de fire cord. Ulterior, de comun acord cu toți factorii, s-a stabilit devansarea termenului de intrare în funcțiune la instalația de fire cord pentru trimestrul I 1969. Realizarea obiectivului în noile condiții este posibilă cu eforturi și punctualitate deosebite nu numai din partea noastră, a beneficiarului, ci și a antreprenorului general și a proiectantului".Interesîndu-ne îndeaproape pe șantier de stadiul lucrărilor ne-am convins că ele se desfășoară în general potrivit prevederilor din graficele de execuție revizuite, neexistînd situații care să le compromită. Cu totul diferit evoluează lucrările la „Melana III". Pentru a se înțelege cum s-a ajuns la complicațiile de azi, să derulăm puțin firul timpului.La începutul anului trecut. Ministerul Industriei Ușoare, în ale cărui întreprinderi se utilizează lana. a refuzat avizarea sului, socotind că acesta calități corespunzătoare, roasele insistențe, consultări pertize la care au participatspecialiști n-au dat roade. în luna septembrie a aceluiași an, după îndelungi sondaje în țară și pește hotare, părțile s-au reîntîlnit la „masa verde". Ministerul Industriei Ușoare nu găsise nicăieri o materie primă corespunzătoare ; în schimb, U.F.S. Săvinești era în măsură să prezinte acum o fibră „Melana" cu indici calitativi mult îmbunătățiți. Si s-a căzut, în sfîrșit, de acord. A urmat apoi contractarea utilajelor.' întrucît în forma ei obișnuită operația de contractare ar fi durat prea mult și ar fi costat scump, între 6 noiembrie și 24 decembrie 1967, 11 delegați ai Ministerului Industriei Chimice, IPROSIN și Ministerului Industriei Ușoare s-au deplasat peste hotare. Prin metoda importului simplu, a fost achiziționat fiecare utilaj de bază în parte. Principalele avantaje ale noii formule: o economie inițială de 30 milioane de lei, comparativ cu celelalte oferte prezentate; facilitarea a- samblării și corelării fazelor tehnologice cît mai adecvate propriului proces de fabricație. S-a pierdut însă timp de mai bine de un an, în care normal trebuia să se desfășoare lucrările de investiții la acest obiectiv.La 27 ianuarie a.c. s-a aprobat terenul pentru amplasarea noului obiectiv. în așteptarea aprobării (a durat aproape 3 luni !), au fost începute lucrările la cîteva părți anexe amplasate în incinta uzinei. în a treia decadă a lunii aprilie a.c. au fost atacate din plin lucrările la obiectivele de bază de la „Melana III". La sfîrșitul celor 4 luni se realizase aici 4,8 la sută din totalul planului de investiții pe acest an și 9,6 Ia sută la lucrările de construcții-montaj. Un rezultat nesatisfăcător. Am fost informați că ritmul execuției este frî- 
nat și din pricină că proiectantul (IPROSIN) nu a predat la timp în- . treaga documentație.Așadar, din cele relatate pînă acum reiese că întîrzierea lucrărilor la „Melana III" se datoreșțe în bună parte unor cauze exterioare, de natură mal mult sau mai puțin obiectivă. Pentru a completa imaginea formată în discuțiile din uzină, am solicitat și părerea unor specialiști din afara ei, competent! și, totodată, buni cunoscători al situației de aici. „Angajați într-o cursă grea de recuperare a întîrzierilor — ne-a spus 
tag. Costică Visu, secretar cu probleme economice al Comitetului municipal Piatra Neamț al P.C.R. —

constructorii de pe șantierul uzinei de fire sintetice au început să obțină unele rezultate îmbucurătoare, cum ar fi respectarea graficului de lucrări fizice la Relon III. Totuși persistă încă unele neajunsuri în ce privește asigurarea asistenței tehnice pe șantier : la analizele deca- dale, din partea proiectantului participă aproape de fiecare dată alt reprezentant, insuficient informat. Se documentează, își notează, promite că va trimite răspunsurile solicitate, însă la următoarea decadă... vine un alt reprezentant și lucrurile sînt luate de la capăt. Am recomandat conducerii U.F.S. — și aceasta s-a declarat de acord — să stabilească la cele două obiective cîte un inginer care să urmărească în exclusivitate etapele de elaborare a proiectelor, pentru a se ține în acest fel o legătură permanentă cu proiectantul. Dar realizarea a rămas multă vreme numai intenție. De a- semenea. este deficitară urmărirea o- perativă a execuției lucrărilor pe șantier. Cel puțin, în prima parte a anului, a fost sub orice critică. Mai mult. în lunile ianuarie și februarie, nu a existat un grafic al lucrărilor".Este fapt cert că impulsionarea ritmului de execuție a lucrărilor la cele două obiective șl, în special, la Melana III se poate face acum, în primul rînd, printr-o riguroasă conjugare a eforturilor din partea tuturor factorilor de răspundere: con- structor-beneficiar-proiectant.
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Uzina de mecanică fină din 
București realizează o gamă 
variată de aparate de măsură 
și control, care intră în compo
nența unor mașini și agregate, 
sau contribuie la fabricarea 
acestora după toate regulile 
exactității. Seria instalațiilor de 
măsurat lungimi, de exemplu, 
a fost completată cu un pasa- 
metru — aparat folosit Ia lucră
rile de prelucrări mecanice cu 
precizie de un micron — și cu 
un comparator pneumatic utili
zat îndeosebi la sortarea
menților. A fost extinsă și gama 
aparatelor de măsurat presiuni. 
Dintre acestea, notăm, printre 
altele, un manometru antlvibra- 
tor care se montează pe agregate 
și instalații cu vibrații puter
nice în procesul de producție. 
De asemenea, se fac intense pre- 
jătfri pentru confecționarea unul 
manometru special necesar cu
noașterii presiunii noroiului de 
foraj în industria petrolieră.

O altă categorie de produse 
importante, realizate In această 
întreprindere, sînt sculele șl dis
pozitivele folosite în industria 
constructoare de mașini. In 
această direcție, colectivul Uzi
nei de mecanică fină a fabricat 
recent tipuri noi de cuțite 
demontabile pentru freze, care 
sînt armate cu plăcuțe din car
burl metalice dure la așchiere, 
precum șl o trusă de scule pen
tru reglaj micrometrio de mare 
precizie.

Noile produse corespund ce
rințelor actuale ale tehnicii mo
derne, ele puțind fi comparabile 
cu produse similare fabricate în 
alte țări.

(Agerpres)
Constantin ANI
corespondentul „Scînteii

întinse și frumoase păduri are pămîntul românesc, cu lemn bun, .căutat și apreciat în țară și peste hotare. Și nu întîmpiător, în ultimii ani, lemnul a devenit unul din materialele de bază, care asigură funcționarea și dezvoltarea diverselor ramuri ale economiei. De altfel, din analiza datelor statistice pe plan internațional, pe o suficientă perioadă de timp, se desprinde concluzia că lemnul este un însoțitor al dezvoltării economice, a- lături de alte materiale importante. Tot atît de adevărat este, însă, că dezvoltarea economică atrage după sine un necesar din ce în ce mai mare de lemn și, ca urmare, problema gospodăririi lui cît mai raționale, mai economice, se pune cu acuitate. Cît de actuală este această necesitate rezultă, și din faptul că economisirea lemnului 
se înscrie ca o sarcină prin
cipală prevăzută în planul 
de stat pe 1968.Este drept, în zilele noastre masa lemnoasă e folosită mai bine, mai complex, datorită diminuării pierderilor în pădure, introducerii unor metode și tehnici avansate la debitare și prelucrare, realizării unor produse de calitate, cu valoare ridicată, promovării în producție a unor materiale noi, economice — plăci aglomerate și fibro- lemnoase. Cu același volum de masă lemnoasă se satisfac mai multe necesități, incomparabil sporite. Și, totuși, lemnul trebuie drămuit cu . tot mai multă grijă, pentru că producția lui, încadrată în limitele normale de tăiere a pădurii, nu poate crește în ritmul de dezvoltare a economiei naționale. în această situație, nu devin dăunătoare, inadmisibile chiar, unele atitudini care se constată la anumiți consumatori de lemn, de irosire a lui, prin necunoașterea, indiferența sau neîncadra- rea în efortul general privind economisirea masei lemnoase, introducerea în-

locuitorilor, reducerea pierderilor, creșterea duratei de utilizare ? Aceste atitudini își au izvorul în părerea — nejustă — că în țara noastră pădurile sînt inepuizabile, pline de lemn, care așteaptă doar să fie „scos", că întotdeauna lemnul a fost din belșug și pe toate drumurile... în trecut gardurile în satele și orașele noastre, pe mii de kilometri, se făceau aproape toate din lemn, iar în multe locuri materialul principal de construcții pentru case, grajduri, hambare era lemnul. în trecut, chiar u- nele străzi erau pavate cu

nivelele de acum 10—15 sau 20 de ani. Bineînțeles, rezultă o situație... pozitivă. Dar, dacă depășim faza de a ne compara cu noi înșine, sau cu un trecut îndepărtat, constatăm că încă ne situăm în rîndul țărilor cu consum ridicat de lemn de mină la 1 000 tone cărbune sau minereuri. Iar dacă se face un consum total al materialelor lemnoase care intră în mină : cherestea de rășinoase și foioase, lemn de mină atît Ia producție, cît și la investiții — atunci starea de lucruri devine pur și simplu de neîngăduit.

care le Iasă să zacă în ploaie, în condițiile în care — așa cum arată datele statistice — Ministerul E- conomiei Forestiere se străduiește să le onoreze integral solicitările.Poate să pară curios, dar mărinimia aceasta a forestierilor se manifestă și sub alte modalități. Depășirea planului la masa lemnoasă, în mod repetat, era pînă acum cîțiva ani o „lege“ a ministerului amintit. Parte din această masă lemnoasă, transformată în sortimente, era livrată cu ușurință, fără plan de repartiții, diverșilor beneficiari, în can-
puncte de vedere

lemn, podurile se făceau din lemn, eșafodajul construcțiilor la fel. In trecut, munți și dealuri împădurite cădeau cu ușurință sub secure, pentru ca mare parte din lemn să fie înstrăinat brut peste hotare, iar în parchetele exploatate arborii 'subțiri erau lăsați să putrezească ca ne- fiind „rentabili". în trecut, mult lemn se plutărea sălbatic pe rîuri repezi - de munte, căci nu conta dacă din el se recupera doar jumătate.Dacă multe din aceste imagini au dispărut azi, nu 
a fost înfrînat însă mitul 
care s-a creat în legătură 
cu resursele noastre fores
tiere inepuizabile, sub influența căruia se află încă unele cadre economice și tehnice. în sectorul minier, de exemplu, acest „mit“ e destul de răspîndit și el a fost alimentat de preferința cu care mineritul a fost a- sigurat, în decursul anilor, cu materialele lemnoase necesare lucrărilor de armare în galerii și abataje. Desigur, oricînd tributarii acestei concepții pot să demonstreze ce efort considerabil au făcut ministerul. direcțiile generale, întreprinderile pentru economisirea lemnului, compa- rînd realizările prezente cu

Starea aceasta de lucruri este favorizată tul că pentru minereuri sînt în plan cîte 4 _____ _ consum al lemnului. în a- cest fel, se escamotează consumul mare de lemn. Negativ este și faptul că pentru producția de ambalaje din lemn s-a ajuns în prezent circa 2 situăm, vedere, codaș în Europa, putîndu-se aprecia că ambalajele... devorează lemnul.Situația aceasta este generată de cauze multiple. Industria chimică, de pildă, care a realizat în ultimii 10 ani capacități de producție pentru o gamă foarte? largă de mase plastice, nu a făcut mai nimic în vederea înlocuirii efective a lemnului în general și, în special, a celui folosit la ambalaje. Dar, nu numai inerția industriei chimice este de vină. Ci și acei conducători de întreprinderi care cer și presează și insistă să obțină cantități cît mai mari de ambalaje din lemn (și dacă e posibil numai ambalaje noi) pe

și de fap- cărbuni și prevăzute norme de
la un consum de milioane m.c. Ne din acest punct de pe un loc cu totul

tități mici de zeci, sute, sau mii de m.c. în prezent, depășirea aceasta s-a diminuat, dar au crescut în schimb cantitățile cu care întreprinderile forestiere se... autoaprovizionează, în dauna altor beneficiari, cu sute de mii m.c. Un caz de ignorare a pierderilor de „numai" 1 500 m.c. cherestea rășinoase de calitate este cel de la plat- ■ formele pentru autocamioane, Ia care coeficientul de utilizare nu depășește 50 la sută, datorită neli- vrării cherestelei în dimensiuni cît mai apropiate de cele finale. Dintr-un m.c. de cherestea, numai jumătate se regăsește în lucrare, cealaltă jumătate pierzîn- du-se în așchii, talaș, capete.
Producția de celuloză și 

hîrtie a devenit cel mal 
mare consumator de lemn, 
datorită necesităților economiei naționale. Trecem peste faptul că ani în șir unii specialiști din sectorul amintit au considerat că lemnul — și nu oricare, ci numai cel de rășinoase— este singurul material apt de a fi transformat în celuloză, pastă și hîrtie. însă, aceeași... „lemnofagie" se constată și în prezent, imediat ce intervin defecțiuni

organizatorice sau de a- provizionare la materialele înlocuitoare (paie, vîntul și nu pot fi legați snopii de stuf, lemn ; dacă paiele sînt prea uscate sau prea umede, se cere lemn. Pădurea e mare... și nu se simte dacă mai tai 100 sau 1 000 ha !Față de toate aceste manifestări antieconomice, mai stă în picioare mitul de care aminteam, după care gospodărirea și utilizarea judicioasă a lemnului nu sînt atît de presante ? Acelora care au îndoieli le punem la dispoziție cîteva date comparative, în privința situației reale a pădurilor noastre, a locului pe care-1 ocupă ele în raport cu media europeană (conform sursei „Inventai- re forestier mondial 1963“ — O.N.U., F.A.O., Roma1966). Ca suprafață totală împădurită. România deține locul 9, dintr-un număr de 17 țări luate în considerație. Procentul suprafeței împădurite situează țara noastră pe locul 10 (la rășinoase + foioase) și pe locul 11 ‘ Deci, locuri dește. Dacă prafața totală împădurită la populația țării rezultă că, în general, ocupăm locul 8 (la rășinoase, 11).Resursele forestiere tate de care dispune noastră, încadrate în ierile" normale anuale care se fac, pot și trebuie să fie compensate de măsuri de raționalizare a consumului de lemn, de promovare largă a înlocuitorilor lemnului, de o strictă gospodărire a materialelor lemnoase. In unele țări e- xistă un adevărat cult pentru pădure, iar tăierea unui copac, distrugerea lui se pedepsesc. Nu este oare cazul să trecem și noi cu toată hotărîrea la protejarea lemnului, la limitarea consumului și evitarea risipei ce se mai practică în acest domeniu?

stuf). ale lemnului Dacă batese cere

la rășinoase. cu totul mo- raportăm su
locullimitară „tă-

Petre CIOCLU 
economist
Comitetul de Stat 
al Planificării
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Serviciu sau
deserviciu fermelor?

me- produ- nu are Sumeși ex- feluriți Fabrica de bere din orașul Bacâu

din sumar

Revista „Finanțe și Credit"
nr. 5/1968Din sumarul revistei menționăm articolele1 „Dezvoltarea economică 

internațională — condiții, tendințe, perspective de V. VOLOȘENIUC, 
„Beneficiul — pirghie importantă de sporire a cointeresării materiale" de V. GHEORGHIU, „Este necesară perfecționarea sistemului de fi
nanțare și creditare a investițiilor" de I. CIOLAN, „Noi principii în 
finanțarea construcției și în gospodărirea fondului locativ" de C. IUGA, 
„Progresul tehnic și structura cheltuielilor materiale de producție" de AL. PUIU și GH. ZĂMAN, „Dependențele între procesele materiale și 
cele bănești în reproducția socialistă de D. PATAPIEVICI, „Valorifi
carea superioară a masei lemnoase — premisă de creștere a rentabilității" de I. NICOLAESCU, D. DRĂGUȚ și I. MANESCU.în cadrul rubricii „Puncte de vedere11 apar articolele: „Gestiunea 
economică proprie și sporirea rentabilității" de A. POPPER și „Finan
țarea introducerii tehnicii noi să fie corelată cu nevoile reale" de F. MITROI.Revista mai cuprinde rubricile: „Documentar" și „Răspunsuri la întrebările cititorilor". De asemenea, ca anexă apare suplimentul revistei 
„Acte normative și dispoziții privind finanțele și creditul".

ORADEA. — Au început lucrările de bază 
pentru amenajarea acumulării de la Galoș- 
petreu — Bihor, una dintre cele mai mari a- 
cumulări incluse în ansamblul lucrărilor hi
drotehnice de regularizare a întinsei văi Ier. 
In spatele unui baraj lung de aproape 800 
metri, lacul de la Galoșpetreu va putea zăgă
zui și înmagazina peste 3 milioane metri 
cubi de apă.

Lucrările de regularizare a Văii Ierului, 
prevăzute a se termina pînă la finele anului 
viitor, vor proteja contra inundațiilor peste 
50 000 hectare de terenuri agricole din care 
2 000 de hectare vor fi introduse pentru pri
ma dată în circuitul agricol.

(Agerpres)

în aplicarea măsurilor de perfecționare a activității fermelor agricole de stat în scopul măririi continue a producției agricole și creșterii rentabilității, un rol deosebit de important îl au sectoarele de» aprovizionare, desfacere și transporturi, pe scurt A.D.T., care funcționează pe principiul gestiunii economice interne. însemnătatea pe care o are îmbunătățirea activității acestor sectoare țeste atestată de observațiile și sugestiile făcute de numeroși șefi de fermă, conducători de întreprinderi agricole de stat din județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Sălaj, de către conducerea trustului zonal I.A.S., în cadrul unei anchete.Potrivit opiniilor exprimate de mai mulți specialiști, sectoarele de deservire își îndeplinesc în bună parte sarcinile încredințate. Planul de aprovizionare, desfacere și transport pe primele patru luni a fost îndeplinit, cu excepția unor cazuri cînd furnizorii de furaje concentrate și materiale de construcții nu și-au respectat obligațiile contractuale.„Sectoarele de deservire sînt foarte utile — ne spune ing. Remus Chio- 
rean, directorul trustului zonal al I.A.S. Cluj, cu condiția ca ele să se adapteze prompt la cerințele producției și ale consumului, să contri-

"1

Utilizarea agregatelor siderurgice1,
(Urmare din pag. I) diferitelor funcție de _________________ _____  de beneficiari, utilizînd cercetarea operațională. Desigur, recurgerea la cercetarea operațională se recomandă întreprinderilor mari, cu profil complex, centralelor industriale, întrucît conducerea acestora devine din ce în ce mal complicată, avînd multe necunoscute care influențează desfășurarea activității productive.Se înțelege că cercetarea operațională are nevoie de specialiști, de o evidență primară corectă și o dotare corespunzătoare cu aparatură de calcul pentru verificarea modelelor stabilite și definitivarea soluțiilor. Chiar dacă ne referim numai la problema specialiștilor, au devenit stringente anumite mutații în structura organizatorică a întreprinderilor. De ce ? în uzinele noastre, majoritatea cadrelor cu calificare superioară —. ingineri, economiști — lucrează în secțiile productive pentru urmărirea realizării producției. Apare astfel necesar ca, treptat, conducerile tehni- 

co-administrative să deplaseze o par
te din specialiști spre sectorul de 
concepție, unde să rezolve proble
mele majore legate de programarea 
și organizarea științifică a produc
ției.E drept, preocupările ta domeniul

lităților de fabricație a sortimente de metal, în cerințele numărului mare
programăril științifice a producției nu au lipsit nici pînă acum, o serie de studii de optimizare efectuîndu-se în întreprinderi cu sprijinul Institutului de cercetări metalurgice. S-au cercetat, de pildă, posibilitățile de folosire a calculului matricial la elaborarea planului într-un combinat siderurgic. Modelul matricial întocmit a fost experimentat pentru propunerile planului prețului de cost la Combinatul siderurgic Reșița, unde s-a lucrat ta paralel cu metodele obișnuite de planificare. Rezultatele au fost mai precise pe baza metodei matriciale, deoarece s-au e- laborat mai multe variante de plan într-un timp scurt, din care s-au ales soluțiile optime.Studii similare s-au efectuat șl la Combinatul siderurgic de la Hunedoara. La oțelăria Martin nr.K 2 s-a observat că există o simultaneitate a unor operații, ceea ce are ca efect supraîncărcarea utilajelor de deservire — macarale, trenuri de turnare etc. ; din această cauză se creează timpi de așteptare care reduc intensitatea utilizării agregatelor. Re- curgînd la cercetarea operațională, specialiștii de aici, în colaborare cu cel de la ICEM, au construit un model matematic, stabilind măsuri organizatorice pentru reducerea timpilor de așteptare. Se apreciază că aplicarea acestor măsuri va contribui la •porirea producției de oțel cu circa

4 la sută. Chiar numai aceste exem- - ple arată oportunitatea aplicării pe scară mai largă a metodelor moderne de optimizare a producției în industria siderurgică, orice inițiativă și măsură în acest domeniu fiind demne de luat în seamă.După cum s-a desprins din analiza făcută de colegiul ministerului, pentru creșterea productivității muncii și a eficienței economice în industria metalurgică, a devenit necesar să se 
îmbunătățească organizarea trans
porturilor uzinale, cărora trebuie să li se dea atenție încă din faza de proiectare. în uzinele vechi, trebuie să se studieze posibilitățile de modernizare, de mecanizare, folosind în mai mare măsură transportul cu benzi și transportul aerian, sisteme ce facilitează realizarea în mod ritmic a producției. Eficiența unor asemenea măsuri va fi deosebit de importantă, dacă avem în vedere că numai în activitatea de transport a Combinatului siderurgic din Hunedoara lucrează azi circa 3 900 salariați, ceea ce influențează negativ nivelul productivității muncii în comparație cu realizările unor uzine similare din țări dezvoltate industrial. Pornind de la această concluzie, să se întocmească un studiu de ansamblu din care să rezulte măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea transportului intern la acest combinat prin modernizarea actualului 
sistem, lucrările urmînd să fie eșa-

lonate în timp, încît să nu deregleze producția.în studiile elaborate pînă acum, conducerile unor uzine au propus lărgirea profilului profesional actual al muncitorilor, prin însușirea de cunoștințe prevăzute în nomenclatoarele tarifare pentru meserii apropiate; aceasta ar permite ca muncitorii care deservesc utilajele să execute și operații de întreținere curentă și de ungere, creîndu-se premisele pentru reducerea numărului de muncitori auxiliari, pentru elaborarea unor normative raționale de personal. De asemenea, s-a propus ca activitatea de reparații mijlocii și capitale să se desfășoare centralizat, iar acolo unde este posibil aceasta să fie i de întreprinderi specializate.ciind valoarea acestor propuneri, conducerea ministerului a hotărît să se întocmească pentru fiecare loc de muncă instrucțiuni detaliate care să arate precis ce trebuie să facă toate categoriile de salariați și să se inițieze cursuri pentru îmbogățirea cunoștințelor muncitorilor.Ne exprimăm convingerea că experiența și rezultatele fructuoase de pînă acum vor fi dezvoltate prin desfășurarea cu perseverență a acestei acțiuni, prin aplicarea pas cu pas a măsurilor stabilite și abordarea a noi laturi ale organizării științifice a producției și a muncii, în concordanță cu cerințele actuale ale ridicării continue a eficienței economice.
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buie la desfășurarea cu maximum de eficiență a procesului de producție în fermele agricole".„într-adevăr, — remarcă ing. Vic
tor _ Moisescu, șeful fermei agricole Cluj — pentru noi nu este atît de importantă îndeplinirea ad-literam a planului, să zicem de aprovizionare, care a fost întocmit cu un an în urmă, ci A.D.T. să țină cont de nevoile din prezent ale producției, de condițiile noi în care se desfășoară activitatea în agricultura de stat. în unele cazuri, nu se ține seama de realități și se face aprovizionarea așa, ca să se îndeplinească planul. Ferma pe care o conduc a fost încărcată cu o mare cantitate de îngrășăminte azotoase pentru toate celelalte ferme ale întreprinderii. Șefii de fermă nu le ridică pe motiv că n-au nevoie de ele, dar valoarea a- cestora grevează ferma noastră care plătește gestionarea îngrășămintelor, și cota de aprovizionare către A.D.T." De fapt aceste cantități ar trebui să se afle în magazia sectorului de deservire respectiv, și nu în a fermei".Vizităm această magazie. într-ade- văr, se găsesc vreo 200 de tone îngrășăminte depozitate sub un șopron, iar altele într-un mare număr de saci stau sub cerul liber, degradîn- du-se. Cine trage ponoasele ? A.D.T.? Deocamdată ferma ce le are în custodie. Constatăm că și în magazia A.D.T. există materiale care n-au utilizare, formîndu-se stocuri supra- normative, a căror valoare, la sfîr- șitul trimestrului I se ridica la peste 200 000 lei, față de 80 000, la sfîrșitul anului. E semn că planul de aprovizionare a fost umflat.Mulți fermieri ne-au semnalat modul birocratic în care sînt rezolvate unele cerințe ale fermelor. „Am făcut nenumărate cereri la sectorul 1 A.D.T. ca să ne dea cisme de cau- | ciuc pentru muncitori, prevăzute în normativ. Ni s-a spus că nu se gă- | sesc la baza de aprovizionare. Am propus să se cumpere din comerț deoarece muncitorii s-au angajat să suporte diferența de preț. Nu am primit nici un răspuns, ne spune ing. 

| Gheorghe Aluaș, șeful fermei din Mociu, a I.A.S. Cămăraș".1 Sînt, de asemenea, cazuri cînd ta I activitatea sectoarelor A.D.T. își face loc birocrația, împietînd asupra re- I zolvării operative a cerințelor . fer- melor. La ferma zootehnică din Apa- hida ni s-a semnalat că, pentru obținerea unui lacăt ar trebui să se îndeplinească toate canoanele birocra- I tice. Șefii de fermă propun mai multă elasticitate, renunțarea la atî- I tea forme și tergiversări.Interesante ni se par observațiile făcute de șefii de fermă cu privire ' la aprovizionarea cu piese de schimb | pentru parcul de mașini și utilaje. Felul cum această problemă este re- I gțementată de către instrucțiunile Departamentului I.A.S. dă loc Ia complicații. „Cu toate că, în cadrul fiecărui I.A.S. există un sector mecanic, încadrat cu personal de specialitate — ne informează ing. Maria Pinnes, șeful fermei Cămăraș, aprovizionarea cu pie:se de schimb se face de către A.D.T. care nu are nici măcar un tehnician sau magaziner

pentru aceasta. Este adevărat că instrucțiunile prevăd ca, la nevoie, sectorul mecanic să pună un tehnician la dispoziția A.D.T. pentru a identifica piesele de schimb, dar acest lucru nu se face. Oare n-ar fi bine, ca aprovizionarea cu piese de schimb să se facă de către sectorul de mecanizare?".Dar nu numai în domeniul aprovizionării, ci și în cel al desfacerii se vădesc unele deficiențe. La Zalău, șeful serviciului A.D.T., SzSke Bela, ne informează că trustul zonal a dat repartiții de produse pentru magazinul de prezentare din Baia Mare caro încă nu luase ființă. Nu se manifestă grija cuvenită nici pentru preluarea unor produse perisabile. Spre exemplu, I.C.I.L. Șimleul Sil- vaniei ridică cu întîrziere laptele de la ferma din Jibou.în domeniul circulației produselor agricole ale fermelor există multe anomalii păgubitoare. Șeful fermei zootehnice, ing. Gheorghe Ene, de la I.A.S. Jelna, era indignat de faptul că magazinul de prezentare al I.A.S. din Bistrița a fost aprovizionat cu produse lactate tocmai de la Cluj adică de la o distanță de 120 km. în același timp, produsele din ferma pe care o conduce, situată la numai 5 km de acest oraș sînt transportate la Cluj.Secțiile A.D.T. față unui mare porturi, mai ales . ______ _____țărilor. Mijloacele de transport cu care stat înzestrate nu satisfac cerințele, dăr există posibilitatea să se a- peleze la mașinile I.R.T.A. și chiar la cele ale fermelor. Această practică normală este însă îngreunată de volumul muncilor administrative, datorită formelor greoaie de decontare dintre sectoarele A.D.T. și aceste unități. Ar fi bine ca departamentul I.A.S. să se gîndească la soluții, care să simplifice aceste relații.Fermierii care au datoria să producă mult, cu cheltuieli cît mai reduse au făcut și unele observații cu privire la tarifele de transport si cotele de desfacere. Astfel, fermele plătesc un procent de pînă la 17 la sută din valoarea materialului transportat, ceea ce, așa cum ne spunea ing. 
Gheorghe Aluaș. șeful fermei din Mociu, nu este deloc just, pentru că în această situație sînt preferate la transport materiale scumpe, în timp ce cele ieftine, dar cu volum mare, sînt neglijate. Ar fi util ca această problemă să fie revăzută de forurile în drept și stabilite principii de fixare a tarifelor, care să tină seama si de distantele de transport, de volumul produselor etc. De asemenea, este de neînțeles de ce trebuie ca fermele să plătească cota de desfacere a produselor lactate la A.D.T., cînd acestea sînt ridicate de I.C.I.L., iar sectorul A.D.T. întocmește numai facturile de livrare.Cele semnalate mai sus ar putea constitui un obiect de reflecție pentru forurile tutelare ale I.A.S., care au datoria să aducă îmbunătățiri în activitatea sectoarelor de aprovizionare, desfacere și transport.

trebuie să facă volum de trans- în perioada recol-

Al. MUREȘAN 
coresp. ^Scînteii*
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DEZIDERATULUI

DE ETICĂ,CAPACITĂȚILE
DE EFICIENTA

SOCIALA facultăți
(Urmare din pag. I)măsură pledează

de timp suficient de Numai muncind susți- predîndu-și disciplinele scoțînd în evidență

al socialismului: 
fiecăruia după capacitățile sale,

17.30 — Pentru cei mici. Lumea
copiilor. Emisiune muzlcal- 
distractivă pentru copil.

ÎN SPIRITUL

(Urmare din pag. I)

studențești
(Urmare din pag. I)

de jumătate dinapoi și situația

lirism

a ne

TITLUL, DAR

CREAȚIA
(Urmare din pag. I)

note de lector

se a- oferi pe calea amatorismului de-al doilea, cunoscînd deosebită, ajunge une- anumite categorii de singura cale

între artăînsă ade-

bine cunoscut

Reacția publicului

FIECĂRUIA DUPĂ

după munca sa.Pentru această considerente de ordin moral. Căci cea mai elementară conștiință u- mană ne obligă să beneficiem de avuția socială pe măsura contribuției noastre — mai mari sau mai mici — la dezvoltarea societății. Sporirea veniturilor personale pe măsura calificării, a capacităților dovedite, cu alte cuvinte pe măsura meritului individual, a aportului concret de muncă, de creație asigurată tot mai rațional de sistemul nostru de salarizare — este de natură să oglindească, cum este și firesc, o ierarhie mai concludentă a valorilor umane și în aceste domenii și va constitui, totodată, un stimulent pentru afirmarea acestor valori.Cîteva cuvinte doar despre cumulul remunerat. Fără îndoială că, în anumite domenii, moda cumulului a devenit o piedică în îndeplinirea sarcinilor atribuite unor persoane, care, alergînd de la o instituție la altă, se ocupau de toate, dar în fond, cum se spune, de nimic. Aceasta a generat într-un fel și impostura, în ipostaza ei cea mai periculoasă, cea polimorfă. A- numiți oameni căutau să fie pretutindeni, prezenți peste tot, fără să se jeneze de ineficienta lor. Mai mult, unii foloseau diferite tehnici pentru frustrarea muncii subalterniloț și îndeosebi a colaboratorilor tineri, la ale căror lucrări deveneau subit, după cîteva îndrumări, „coautori’, negîndin- du-se că prin aceasta promovează, implicit, ideea atît de nocivă că poți trăi bine chiar și dacă înțelesul rău al cuvîntului afli mereu în treabă.Mi se pare că aplicarea măsurilor la care m-am referit ar constitui nu numai un act de echitate — caracteristic orînduirii noastre — ci și o pîrghie importantă pentru promovarea noilor generații care au crescut cu aportul nostru, pentru asigurarea acelei infuzii de tinerețe de care au atîta nevoie știința, învățămîntul și cultura noastră — e drept și pentru azi, dar mai ales pentru perspectiva lor de viitor.

de noi valori științifice, culturale, artistice, văd necesitatea ca acel care le-a realizat să fie retribuit în funcție de munca depusă pentru fiecare creație în parte, și nicidecum pentru faptul că are titluri onorifice. Titlurile acestea nu trebuie în mod mecanic să cuprindă și obligativitatea retribuției bănești. Nu cu gîndul la retribuția a- cestor titluri oamenii investighează macrocosmosul, studiază interdependența dintre diferite fenomene pentru a le pune în valoare în sprijinul progresului uman, creează opere de artă, scriu romane, poezii bune, piese de teatru la care revii cu multă plăcere. Munca ne-o desfășurăm în virtutea datoriei civice de a fi cît mai utili societății, poporului nostru, de a ajuta la înfrumusețarea vieții, de a ușura și înnobila traiul său de fiecare zi. .Acestea sînt dezideratele care ne animă gîndurile cînd purcedem de fiecare dată la o nouă lucrare, spre care ne împinge îndrăzneala minții și a talentului nostru. Titlul onorific trebuie să constituie semnul de înaltă pre-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneu — ora 20) : 
Concert simfonic. Dirijor : Edgard 
Doneux (Belgia).

repartiție
o Opera română : 
mermoor — 19,30.

o Teatrul de stat 
Secretul Iul Marco

Lucia dl La-

de operetă : 
Polo — 19,30.

țuire a modului în care ne îndeplinim această datorie sacră față de societate, de popor. Iar veniturile noastre să fie în concordanță directă cu cuantumul și valoarea operei pe care o făurim.
0 CHESTIUNE

a se putea ține la curent cu descoperirile, cu cercetările în domeniul în care lucrează, cu întreaga literatură de specialitate, trebuie să dispună lucru.nut și creator, noul, cadrele didactice vor trezi interesul studenților, vor putea forma tineri bine pregătiți din care să se recruteze cadrele didactice și de cercetare de mîine. Unor asemenea exigențe, cadrele didactice le pot face față dacă au, în plus, timpul necesar de cercetare, de informare, de concretizare a studiilor lor în lucrări publicate.In asemenea cazuri, obișnuit se invocă argumentul că nu sînt suficiente cadre de specialiști. Pentru țara noastră un asemenea argument este de mult depășit, nu mai poate rezista. Facultățile și institutele noastre au dat, de peste 20 ani, serii de absolvenți, specialiști foarte buni, capabili, dornici să muncească, unii cu publicații va-

loroase, care s-au impus în literatura de specialitate. In plus, după părerea mea, perfecționarea pregătirii profesionale, adîncirea specializării nu se pot face nicidecum lucrînd în mai multe domenii deodată, predîndu-se trei-patru discipline de către una și aceeași persoană. Socotesc nimerit ca în condițiile noastre, cînd economia și cultura socialistă în plină dezvoltare asigură încadrarea și salarizarea corespunzătoare a cadrelor didactice, a specialiștilor cu înaltă calificare, să se renunțe la cumulul de funcții remunerate în învățămîntul superior, la predarea cursurilor la mai multe discipline, în suplinire, pe lîngă disciplina la care cadrele didactice respective sînt titulare, precum și la ocuparea mai multor funcții administrative. ' Această „super-activitate*, pe lîngă că se abate de la normele eticii de profesor și om de știință, reprezintă și o piedică în promovarea cadrelor tinere în munca in- structlv-educativă dinsau în domeniul respectiv de specialitate.

e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 19,30.

A
O Teatrul de comedie (str. Măn- 
dinești 2) : Nlcnlc — 20.

O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Nepotul lui Ra
meau — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19,30, (sala Studio) : Cafeneaua ca
meleonilor — 20.

o Teatrul Giuleștl (In sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Visul unei nopți de 
iarnă — 20.

e Teatrul „Barbu Delavrancea" 
(la Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : Kathleen — 20.

• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30, (grădina Boema) : Boema 
Palace — 20.

Știut fiind faptul ca marea diversitate de gusturi și preferințe este extrem de greu de surprins în mobilitatea ei, utilitatea unei cercetări sociologice cu privire la publicul artei este privită de mulți cu îndoială. Se pot stabili aici același gen de relații ca cele dintre cerere și ofertă în domeniul mărfurilor de larg consum? Evident, pusă astfel, problema pare excesiv de simplificată, de unde și a- titudinea ironică a unora față de încercarea de a sonda opinia publică și de. a o lua în considerare. O atare poziție este susținută nu o dată de acei artiști care își justifică eșecurile prin faptul că nu sînt înțeleși, invocînd exemple celebre ale unor mari creatori care au fost recunoscut! abia după moarte.Există, e drept, în unele cazuri un anumit decalaj între opera nouă prin formula ei și pregătirea multora dintre cei ce ar trebui s-o înțeleagă, iar practica arată că adesea a- bia selecția valorilor efectuată timp permite răspuns propiat devăr. te părerea celor
puncte de vedere

Cea mai tînără formajie orchestrală din Tîraoviște

FILARMONICA

BELGRAD

BUCUREȘTI
Prezentând o carte de vi

zită impresionantă — 
turnee în Bulgaria, Italia, 
Uniuneti Sovietică, Repu
blica Federală a Germaniei 
etc., dirijată în decursul a- 
nilor de Malcolm Sergent, 
Thomas Beecham, Leopold 
Stokovsky, Carlo Zecchi, 
Igor Markevici, John Bar
birolli, avînd ca soliști prin
tre alții pe Yehudi Menu
hin, David Oistrah, Isaac 
Stern, Henri Szeryng, Leo
nid Kogan — Orchestra 
Simfonică a Filarmonicii 

din Belgrad a fost așteptată 
cu un legitim interes atît 
de publicul larg cît și de 
către membrii orchestrelor 
bucureștene prezenți în ma
re număr la concertul sus
ținut duminică seara la A- 
teneul Român. J

Interpretând uvertura 
„Carnavalul - roman" de 
Hector Berlioz, Simfonia în 
Fa de Vasilije Mokranjac 
și Simfonia a V-a de Dmi
tri Șostakovici, Orchestra 
Simfonică a Filarmonicii 
din Belgrad s-a dovedit a 
fi un colectiv omogen, bine 
sudat, avînd în componen
ta sa instrumentiști cu ca
lități muzicale remarcabile.

Punctul de maxim inte
res al programului l-a con
stituit, fără îndoială, prima 
audiție bucureșteană a Sim
foniei în Fa de Vasilije 
Mokranjac, absolvent al A- 
cademiei de Muzică din 
Belgrad. Compusă în 1965 
pentru un amplu aparat 
orchestral, simfonia are la 
bază un motiv generator, 
format din 4—5 sunete, mo
tiv ce se sesizează cu ușio- 
rință în desfășurarea celor 
4 mișcări contrastante. A- 
dagio ma non troppo — 
Allegro, Adagio, Presto, A- 
legro feroce e bien ritmico. 
Fără a apela la uneltele de 
ultimă oră ale arsenalului 
componistic, muzica lui 
Mokranjac convinge prin- 
tr-o serioasă stăpînire a 
tehnicii construcției ciclului 
simfonic, prin judiciozita
tea gradării și potențării 
expresiei. Se simte o bună 
școală componistică (cu a- 
similarea muzicii roman
tismului tîrziu), Mokranjac 
reușind contraste dure în 
care scara tensiunii cu
prinde dezlănțuiri drama
tice, ce izbucnesc asemenea 
unor strigăte, alături de

pagini încărcate cu 
autentic.

Fără a putea evidenția cu 
precădere vreuna din părți, 
întregul ciclu fiind con
ceput și realizat cu măies
trie, trebuie specificată a- 
semănarea pe care această 
muzică o' are cu simfonis
mul șostakovician, cu care 
se întâlnește în aceeași sferă 
de înțelegere și tratare a- 
tît în problemele de con
cepție : suflu epic, desfășu
rări ample, dramaturgie 
pronunțată și ușor sesiza
bilă, fără a avea nevoie de 
un program declarat — cît 
și în turnuri melodice. în 
ostinato-uri ritmice și procedee asemănătoare de fo
losire a grupurilor orches
trale.

Interpretarea a scos în 
evidență calitățile muzicii, 
ridicîndu-se la un nivel ce 
denotă seriozitate și muncă.

Iureșul năvalnic al ro
manticului Berlioz și sim
fonia ce realizează o co
titură în creația celui ce 
a compus opera „Nasul" 
după Gogol au completat 
programul serii. Dacă 
„Carnavalul roman" a fost 
cred văduvit de o înțele
gere dirijorală prea obiec
tivă, sărăcind tumultul mu
zicii printr-o interpretare 
„rece", în care nuanțele de 
forte au fost suprasolicitate 
în special de grupul instru
mentelor de alamă, Simfo
nia a V-a de Dmitri Sosta- 
kovici s-a bucurat de o 
execuție ce transmitea cu 
autenticitate multe din pa
ginile încărcate cu patos și 
profund umanism ale par
titurii.

Dirijorul și directorul or
chestrei, Gika Zdravkovitch, 
cunoscut spectatorilor din 
apariții anterioare la 
pupitrul filarmonicii bucu- 
reștene, a condus cu ener
gie și siguranță, deși ges
tica sa ni s-a părut în- 
tr-o oarecare măsură ri
gidă și uniformă. Sub ba
gheta sa. Orchestra Sim
fonică a Filarmonicii din 
Belgrad, colectiv ce Se im
pune prin tinerețea mem
brilor ei și prin seriozita
tea muncii, a reușit mo
mente de înaltă ținută in
terpretativă, meritând din 
plin elogiile noastre.

Mihai MOLDOVAN

o Căderea Imperiului roman — film pentru ecran pa
noramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.
® Domnișoarele din Rochefort : REPUBLICA
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, GRADINA DOINA -
• Un dolar găurit : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
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.
e Inimă nebună... nebună de legat : CAPITOL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45;' 21; la grădină — 20,30.
© Nebunul din laboratorul nr. 4 : FESTIVAL — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 21; Ia grădină — 20,30.
O Hlroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
0 Cum se reușește în dragoste : CINEMATECA — 10; 
12; 14.
e Bomba de la ora 10,10 : VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30, PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,30.
O El Dorado : LUMINA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MUNCA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.

Cum să furi un milion : DOINA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
e Zilele filmului de animație : UNION — 18.
® Ce noapte, băieți ! : GIULEȘTL — 10; 15,30; 18; 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 1'6; 18,15; 20,30.
O Ultima noapte a copilăriei : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 14; 16; 18; 20.
0 Ea va rîde : DACIA — 8,30—16,30 în continuare; 
18,45; 21.
e Blestemul rubinului negru : BUZEȘTI — 15,30; 18; 

. la grădină — 20,30.
, n Sfînt.ui ia pîndă : UNIREA — 10,30; 16; 18,15; la
> grădină — 20,30.
, e caut o nevastă : FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
> O Baiu] de sîmbătă seara : VITAN — 15,30; 18; 20,30.
, e Statornicia rațiunii : MIORIȚA — 9,15; ----- -----
> 16; 18,15; 20,30.
, o Răzbunarea haiducilor șl Răpirea
> POPULAR — 16; 19,30.
> © Oscar ; AURORA — 8,45; 11; 13,15;
> 20,15; la grădină — 20,30, ARTA — 9; 11;
> 19,45; la grădină — 20,30.
> o Capcana : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,45; la grădină
> — 20,30.
> © Praștia de aur : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
> e Zoltan Karpathy : VOLGA — 9,30—15,30 în contl- 
. nuare; 16,15; 18,30; 20,45.
> e Asta-i tot ce s-a întîmplat ; RAHOVA — 15,30; 18;
> la grădină — 20,30.

o Samba : PROGRESUL — 11; 15,30, GRADINA PRO
GRESUL PARC — 20,30.

20,30

11,30; 13,45;

fecioarelor :

15,30; 17,45;
13; 15; 17,30;

mai deSe poa- trage de aici concluzia ce receptează arta nu are însemnătate i estetică, ci doar eventual una conjuncturală ? Credem că nu. Opinia lui George Călinescu — care în nici un caz nu poate fi suspectat de „sociologism" — este limpede în această privință : „Evident în materie de artă nu aper lăm la sufragiul universal. Unde lipsește însă orice fel de consimțire, oricît de restrînsă dar continuă, putem. fi siguri că nu e poezie". Nu este oare necesară atunci o investigație științifică care să constate dacă există sau nu o asemenea „consimțire", care să încerce să-i măsoare dimensiunile, să-i aria de acțiune și să depista cauzele ?Sîntem departe vulgarizatoare după ____ _________imediat de public ar putea să dicteze norme procesului de creație și nu putem accepta optica strict comercială a unora dintre cei care se o- cupă cu fixarea tirajelor la cărți, cu difuzarea filmelor, cu programarea concertelor, dar nici nu ni se pare că viața artistică reală a operelor poate fi ignorată prin izolarea creației de receptare.Faptul că indicele de folosire a unor săli de spectacol a fost redus în anul 1967 (12 teatre dramatice au utilizat capacitatea sălilor sub 60 la sută, Orchestra simfonică din Galați. 29 la sută, Teatrul de păpuși din Ploiești 49 la sută) nu ni se pare a fi un lucru lipsit de semnificație în condițiile în care în alte centre ale este mult superior, tuații ar merita o tă și multilaterală menului, urmată poate și de unele măsuri organizatorice. Lucrul trebuie . corelat desigur în primul rînd cu factorii estetici privind calitatea și natura repertoriului, nivelul artistic scăzut al multor spectacole și a- desea neîndeplinirea promisiunilor fată de spectatori, amînarea nejustificată a premierelor (în anul 1967, teatrele dramatice din București, Galați, Oradea. Pitești au prezentat în premieră mai puțin piesele jucate).Este de cercetat tirajelor la cărți, faptul că are loc în unele cazuri o epuizare extrem de rapidă a tirajelor, în timp ce în altele stocurile nevîndut.e cresc. Pu- nînd față în fată situații concrete ca cele în care Filarmonica din Iași a trebuit să suspende un concert din liDsă de spectatori în timp ce concertele Filarmonicii de Stat „George Enescu" pentru studenți se bucură de un deosebit succes, obținem informații care pot sluji la unele explicații, dar ni se pare că doar întregul sistem al vieții muzicale, incluzînd repertoriul, interpreții, critica, organizarea spectacolelor, modalitățile de a le' populariza, mediul căruia i dresează, este cel care poate o explicație completă.Departe de noi intenția de grăbi să transformăm succesele sau insuccesele — poate de moment — în verdicte fără drept de apel, mai ales că în fiecare caz în parte există nenumărat! factori particulari care pot să explice o reacție sau alta. Neabșolutizînd deci un caz sau altul, apare evidentă, credem, necesitatea de a studia reacția publicului și de a căuta — atunci cînd lucrul este posibil — să luăm anumite măsuri pentru a o influența. Nu considerăm publicul ca o masă omogenă a cărei părere poate fi considerată în bloc, ci credem că aceasta, dimpotrivă, trebuie observată în funcție de vîrstă, cultură, profesie, sex, condiții de trai, ambianță, modă, pentru a nu numi decît indicatorii principali ai unei asemenea cercetări.

delimiteze încerce a-ide Jnțelegerile care succesul

în același timp, tării acest indice iar asemenea si- investigație aten- a cauzelor feno-

Părerea după care inteligența nativă a publicului este suficientă, indiferent de gradul de cultură generală și de pregătirea artistică, pentru că popoarele toate nivelurile de cultură, ar putea întări prejudecata după care nu este necesar nici un efort din partea celui ce receptează. Este justificată pledoaria pentru accesibilitate, dar să nu uităm niciodată că aceasta este un raport ai cărei parametri se găsesc nu numai în operă, ci și în public. Un studiu sociologic permite să se observe că de fapt nu există un singur public, ci mai multe, că diversitatea de niveluri și de interese a acestuia trebuie satisfăcută printr-o politică culturală diferențiată și cu mijloace variate.Fără să avem pretenția de a oferi soluții pentru discutarea unei probleme atît de complexe, ne îngăduim să facem unele sugestii care ar putea constitui, poate, teme ale unei viitoare investigații concrete pentru a permite, măcar sub un anumit raport, ușurarea și optimizarea contactului dintre operă și public. Nu este cazul, de pildă, ca obișnuitul sondaj printre librari, care constituie acum legea de fier a stabilirii tirajului unei cărți — și care a fost de atîtea ori infirmat într-un sens ori într-altul — să fie dublat de o cercetare mai largă, efectuată cu mai multă competență ? Si nu s-ar putea lua măsuri operative. în cazul unui succes neașteptat, sco- țînd o prelungire de tiraj ? în același sens ni se pare extrem de' necesară o investigație privind cauzele care explică succesul sau insuccesul în materie de teatru sau film. Ar fi poate cazul să fie cercetată sociologic și relația dintre ceea ce se oferă și ceea ce se caută și să fie restudla- tă repartiția teritorială a instituțiilor de artă (în Capitală și în a devenit anacronică în unei extrem de complexe a unor cartiere sau centre te în trecut. Credem că o cercetare atentă va dovedi că în condițiile actuale se simte necesitatea unei piețe de tablouri, organizată pe baza unor criterii valorice înlocuiască care pot fi procurate acum întîmplător.Tn altă ordine de idei: buie să fie relația dintre crescîndă a televizorului și celelalte mijloace de difuzare a culturii ? (O interesantă anchetă efectuată de revistă Cinema într-un mediu muncitoresc. pe un eșantion de neste 1 000 de subiecți, observa, de pildă, că frecvența cu care sînt folosite aceste mijloace de realizare a contactului cu' arta este următoarea : cinema 91,6 la sută, televizor 68.9 la sută, teatru 60.6 la sută, radio 50,4 la sută, lectură 51.7 la sută). Care este rolul modei în determinarea atitudinii publicului fată de artă ? (Am vrea să observăm, în paranteză, că. dună părerea noastră, fenomenul „modă" este mult prea real pentru a putea fi ignorat. Chiar dacă avem rezerve față de valorile promovate de fluxul modei, sau dacă le considerăm nocive, faptul în sine trebuie să facă obiectul unui studiu atent și al unor măsuri eficiente, fiind naiv să ne închipuim că îl desființăm printr-o figură de stil).•De mare însemnătate în realizarea unui contact eficient și public este critica literară și artistică. Se constată sea că reacțiile publicului diferă sensibil de părerea criticii, că filme, cărți sau spectacole criticate se bucură de succes sau invers. Care sînt factorii care explică acest fenomen ? Un domeniu vast care se cere cercetat este cel al relației dintre receptarea artei prin intermediul instituțiilor și mijloacelor constituire în acest scop și artistic. Cel o dezvoltare ori, pentru public, să reprezinte de contact cu arta sau cea principală. Este această situație cea mal potrivită ? îndemnul la obiectivitate, inițiativă, contactul cu valorile artei pe calea unei participări directe la interpretarea lor nu este însoțit — atunci cînd lucrurile se limitează aici — de o îngustare a orizontului, o scădere uneori a exigențelor artistice și o unilaterală dezvoltare a celor ce receptează arta ? Cercetarea sociologică ar putea să distingă între situațiile în care calitatea este înlocuită prin cantitate, multilateralitatea prin simplificare și sărăcire a conținutului acestei relații, sugerînd totodată căile de a o îndrepta.

au făcut artă la

tară) care condițiile dezvoltări inexisten-
exigente, care să toate pseudo-.,operele" mai multcare tre- ponderea

Ion PASCADI

18,00 — Stadion — emisiune de ac
tualitate sportivă.

18.30 — Mult e dulce șl frumoasă.
Emisiune de limbă româ
nă. In cuprins : Geogra
fie lingvistică șl călătoria 
unor cuvinte ; Limbajul 
poetic In dramaturgia Iul 
Mihail Sebastian ; Utilizări 
și funcțiuni ale limbii ; 
Personalitatea stilului lui 
Livlu Rebreanu. Partici
pă : Marius Sala, Ovldia 
Babu Buznea, Alexandru 
Niculescu, Stancu Ilin.

19,00 — Temerarii văzduhului — 
emisiune pentru tineret.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic — 

Publicitate.
20,00 — Tele-enclclopedla. In cu

prins : MEMLING — pre
zintă criticul de artă Eu
gen Schlleru ; CONSTAN
TIN LEVADITI — prezin
tă dr. Radu Iftimovlcl — 
cercetător științific ; KE- 
NOJUAK ; VAS FLUVIAL.

21,00 — Desene animate.
21.10 — Film serial „Răzbunăto

rii" — producție a studiou
rilor engleze.

22,00 — Intermezzo — emisiune mu- 
zical-coregrafică. Iși dau 
concursul : Zenalda Pally, 
Cleopatra Melldoneanu, Ta
mara Buciuceanu, Elena 
Dacian, Emil Rotundu, 
Cornel Rusu, Gabriel 
Gheorghiu, Nlcolae Brîn- 
duș, Nlcolae Șarpe, A- 
matto Checiulescu, Ioana 
Caracota.

22,40 — Parada vedetelor : Huguei 
Aufray șl Rika Zaral.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.10 — închiderea emisiunii.

vacanței

teresant itinerar de drumeție 
prin țară. Se vor organiza ex
cursii studențești în Delta Du
nării, la cetățile daco-romane 
din Transilvania, la monumen
tele de artă din nordul Moldovei, 
în munți, se va participa la 
„circuitul României". Pentru 
circa 1 000 de studenți, itinera
rul de drumeție va înlesni și 
cunoașterea altor țări, printre 
care Anglia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R. D. Germană, 

■ Polonia. U.R.S.S., Ungaria etc., 
înțrucit Biroul a perfectat, pe 
bază de reciprocitate, schimburi 
de excursioniști cu o serie de 
organizații de tirieret de peste 
hotare. Totodată, studenții pre- 
zenți în luna august în tabăra 
de la Izvorul Mureșului vor 
asista la Seminarul internațio
nal „Studentul, arta și cultura", 
la care au fost invitate să par-, 
ticipe organizațiile studențești 
din Europa.

Anul acesta, cu prilejul îm
plinirii a douăzeci de ani de la 
începerea lucrărilor pe Șantie
rul tineretului de la Bumbești- 
Livezeni din Valea Jiului și pe alte șantiere naționale, tineretul 
țării este chemat să continue 
tradițiile muncii voluntar-pa- 
triotice, contribuind la realiza
rea unor obiective de interes na
țional. Studenții răspund și ei .prezent" la acest apel. Astfel, 

diferite — pe 
tinere- primei

circa 2 000 de tineri din 
facultăți vor participa 
șantierele naționale ale 
tului — la construirea
autostrăzi românești București- 
Pitești, a șoselelor Baia Sprie- 
Sighet, Bumbești-Livezeni și 
Cîmpina-Comarnic. Alți 8 000 de 
studenți vor ajuta la strîngerea 
recoltei în întreprinderile agri
cole de stat.

Alături de importantele mă
suri preconizate de partidul și 
statul nostru pentru dezvoltarea 
învățămîntului superior, efor
turile materiale și grija pentru 
asigurarea unor condiții cît mai 
bune de odihnă contribuie 
la crearea cadrului necesar pre
gătirii științifice și profesio
nale a tineretului studios, la a- 
siaurarea unor condiții tot mai 
bune de viată.

Lectura celor trei volume 
ale romanului lui Vintilă 
Corbul, „Dinastia Sunderland- 
Beauclair", apărute în acest 
an în Editura pentru litera
tură, ar putea declanșa din 
partea cititorului neavizat o 
reacție de nedumerire.

Materialul epic al acestui 
roman de factură istorică îl 
constituie ascensiunea unei 
familii dominată de destinul 
imprevizibil și măreț al lui 
Richard, fiu al' unui meseriaș 
cinstit, cultivînd o adevărată 
religie a muncii, și al unei 
nobile scăpătate. Lui Richard 
-Sunderland, întemeietorul 
dinastiei de bancheri cu re
nume mondial, autorul îi 
conferă o sumă de trăsături 
contrastante — sublimul și 
meschinăria, aroganța aristo
cratică, spiritul autoritar și 
rapacitatea, fotul dublat de 
o mare inteliqență — trăsă
turi menite să creeze iluzia 
unei remarcabile personali
tăți. Vintilă Corbul își vrea

eroul' fascinant, un prototip 
al energiei, al curajului și al 
voinței de a întreprinde cele 
mai riscante operații finan
ciare, un personaj de factură 
napoleoniană, idolatrizat dș 
supuși, obsedat de spectrul 
puterii și al gloriei.

Romanul utilizează o teh
nică clasică : acțiunea urmă
rește în desfășurarea ei cro
nologică destinul unui erou 
care traversează epoca atît 
de agitată de la sfîrșitu| 
secolului al XVII-lea și începu
tul celui de-al XVIII-lea, auto
rul încercînd să unifice prin

simpla prezență a acestuia 
evenimente al căror loc de 
desfășurare se deplasează din 
Amețica în Anglia și de aici 
în Franța, Italia, Haiti sau 
Mexic.

Firul epic se complică inu
til prin multitudinea planuri
lor narative și prin extinde
rea pe o perioadă relativ 
întinsă de timp. Personajele 
lui Vintilă Corbul sînt mar
torii războiului de indepen
dență dus de America, sau ai 
Revoluției franceze, contem
plă cu uimire sau scepticism 
ascensiunea glorioasă și

prăbușirea lui Napoleon sau 
răscoala din Santo Domingo. 
Autorul încearcă să sporească 
iluzia de

' aglomerare, 
uneori, de 
diplomației, 
economie.
toată această bogată docu
mentație servește doar as
pectul anecdotic al faptelor, 
ea nefiind suficient topită în 
țesătura epică a romanului. 
De aici și impresia nelămu
rită de menținere a observa- 

. fiei la un plan ’ exterior, 
superficial.

veridic printr-o 
impresionantă 

date din istoria 
geografie sau 

Din nefericire,

In contradicție cu dinamica 
acțiunii (in timp și în spațiu), 
personajele nu evoluează 
fundamental ca mentalitate și 
comportament. Fixitatea le 
imprimă un caracter schema
tic de lâ care nu se salvează 
— parțial — decît eroul 
principal.

Sensul evenimentelor isto
rice scapă adesea de sub 
controlul analizei, așa încît 
nu se pot înregistra diferențe 
sensibile între sfarea de soirit 
a unei epoci sau a alteia. 
Ceea cel, lipsește în primul 
rînd romanului este perspec
tiva asupra evenimentelor, 
capacitatea de distanțare în 
timp, puterea evocatoare. 
Nimic sau aproape nimic din 
măreția tragică a Revoluției 
franceze sau a prăbușiri' im
periului napoleonian nu 
transpare în paginile cărții, 
deși sînt relatate suficient de 
multe episoade care să con
figureze un tablou de epocă.

Ansamblul epic ar fi avut

de cîștigaf profunzime
dacă autorul ar fi evitat ex
tinderea excesivă a acțiunii 
în spațiu și timp. O singură 
experiență istorică ar fi fost 
revelatoare pentru destinul 
personajului principal și al 
familiei sale.

Comentariul scriitorului nu 
fuzionează cu substanța epică 
propriu-zisă și cu toate că 
planurile narative au o a- 
nume legătură datorită pre
zenței lui Richard Sunder
land, edificiul in ansamblul 
său rămîne o aglomerare ne
cristalizată de fapte și per
sonaje.

Lectura romanului, o dată 
mai mult, îndreptățește ideea 
că o operă literară nu se con
stituie doar din intenții, oricît 
ar fi ele de ambițioase, fapt 
asupra căruia Editura pentru 
literatură n-a meditat — se 
pare — suficient la publica
rea cărții.

Gabriela DUDA
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w^.Ceea ce mă îndreptățește să afirm că 
românii au zborul în sînge" — H. Coandă• Copiii aviatorilor culeg floare de roma
niță pe marginea pistei betonate, în preajma avioanelor. Mici și delicați, fetițe și băieți umblă ca niște cîrduri de miei și ciugulesc pe pajiștile albe. Alături, răsfă- țîndu-se la soare, lăsîndu-se răsfățați și iscodiți de privirile copiilor, se înșiră bolizii supli, sclipitori, teribili, care se nu
mesc avioane supersonice de interceptare. 
Și printre avioane — părinții ; aviatori tehnici, mecanici și piloți, îin salopete, lucrează la avioane, fac reparațiile, verificările, un
gerea complicată a complicatei ei mașinării 
atit de elegant strînsă și ascunsă în pielița 
de aluminiu.

E o zi caldă, soarele bate în plin ; avioa
nele stau parcă înșirate pe o plajă fier
binte — se lasă mîngîiate, cercetate de 
mîinile tehnicilor, ale mecanicilor. Ici- 
colo, pe trupul lor sînt deschise mici fe
restre, locurile pe unde se lucrează la apa
ratura dinăuntru : prin aceste deschizături, 
ca niște tăieturi de bisturiu în blindajul albastru, se vede țe'sătura teribilă de țevi, bobinaje, aparate și sisteme metalice, care 
umplu pîntecul lor suplu. Ce se află în 
trupul unui avion este înfățișat grafic, în sălile de studii pe planșe mari. Acum, grupe 
de specialiști, cu instrumentarele, cu apara
tura lor de control, răspândită în jurul lor
— repară, verifică, țin consilii lîngă fiecare 
avion. Le pregătesc pentru zbor. Copiii culeg 
flori de romaniță. Trebuie să fie dulce 
această romaniță, pe marginea pistei de 
beton...Privind în trupul unui avion, îmi vin în minte cuvintele — celebru de absurde !
— auzite cîndva de la un responsabil peste 
niște cooperative de reparat televizoare: 
„Nici dumnezeu nu știe cînd se poate pro
duce o defecțiune într-un televizor..." Dacă 
într-un televizor „nici dumnezeu nu știe 
o« este" — dar în acest avion — în această mașinărie în care se află țesută toată teh
nica lumii și în care televizorul (radioloca
torul) este numai un aparat de bord, 
în acest avion cu care 
la treizeci de kilometri înăllțime ? ! In 
cazul acestor aviatori nici cane verifică avioanele 
nice se mai poate declara cu atîta ușurință : 
„Nici dumnezeu nu știe ce este într-un 
avion și cînd se poate produce o defec
țiune" ? I în cazul acestor aviatori care îșl 
pun la punct avioanele — tehnicul trebuie 
să știe chiar mai mult decît dumnezeu — 
pentru că trebuie să și răspundă.— Cu avionul pregătit de noi pleacă în 
spațiu un om — spune maiorul inginer de 
escadrilă Gheorghe Militaru. De modul 
cum este verificat avionul depinde zborul, 
îndeplinirea unei misiunii, viața pilotului. 
Nu poți da avionul la zbor, verificat super
ficial — pentru că, acolo, la 15—20 kilo
metri înălțime, nu poți să-i tragi pe dreap
ta, ca pe autoturism. De la un altul apar complexități tehnice, 
trebuie cuprinse. Toată lumea de 
drom este atrasă de tipurile cele mal noi 
de avioane. Aviatorul vrea să fie — și este
— tînăr mereu ca și tehnica. Performan
țele, minunile științei și ale tehnicii sînt și 
în sectorul aviației minuni și performanțe 
profund omenești. Iar avioanele cele mai 
noi pretind și cel mai înalt grad de califi
care și de conștiință. Există o încredere 
absolută între tehnic și pilot ; o legătură 
«trînsă, o solidaritate absolută. Iar pentru 
aviatorul tehnic, pentru mecanic — răspun
derea este mai mare decît dacă ar zbura 
ei înșiși. Este greu de închipuit liniște, împăcare în conștiința unui tehnic — în 
cazul unei catastrofe — chiar dacă ar exista 
o sută de dovezi că nu s-a produs din 
pricina lui... Tehnicul trece prin toate emo
țiile și grijile zborului, pînă la identificare 
cu pilotul.™

milie trebuie să renunțe la multe bucurii, atracții. La baza zborului stă renunțarea înțeleaptă, fermă, generoasă ; la baza zborului stă un anume sacrificiu. Aerodromul rămîne pentru familia întreagă casa, vatra, viața, bucuria, neliniștea, dragostea. Familia întreagă slujește unei pasiuni șl unei datorii înalte.într-o sală de studii, piloții revăd teoretic 
scaunul de catapultare — sau scaunul de salvare. Perna acestui scaun este parașuta. După ce afli ce rost are acest mic fotoliu, te așezi cu prudență pe el... Pilotul instalat pe scaun în carlingă se încinge strîns cu legăturile parașutei, apoi se încinge tot atît de strîns cu centurile scaunului de catapultare. Scaunul are ascuns în rezemătoarea lui un cartuș pirotehiiic instalat într-un angrenaj cu comandă programată. In situația că, în timpul zborului, avionul este lovit, suferă 
o avarie care face imposibilă aterizarea — pilotul este nevoit să părăsească avionul în aer și să se salveze cu parașuta. Din pricina vitezei mari — el nu ar putea ieși însă din cabina ermetică fără să nu fie lovit de avion, antrenat de viteza lui. In afară de asta — operația de părăsire a avionului trebuie făcută fulgerător — șl practic ar fi. impasibilă. Și atunci : în clipa în care avionul a luat foc sau a început să cadă, pilotul declanșează un dispozitiv care deschide automat capota cabinei ; proiectilul pirotehnic din fotoliu face explozie, explozia îl aruncă pe pilot din cabipă cu scaun cu tot, cu o viteză mal

timpul unei lupte reale... In general piloții sînt foarte solidari cu avionul și nu îl părăsesc ușor, nici chiar în împrejurări grele, acolo în văzduh. Locotenent colonelul Abru- dan povestește cum, într-o clipă de neatenție, a intrat cu avionul în acei nori primej- dioși —' cummulus-nimbus — în care bântuie uriași curenți verticali, furtunile și grindina. Sînt nori ale căror trîmbe ajung pînă la 10—15 kilometri — și fenomenele violente care se dezlănțuie în ei pot rupe avionul. Viteza avionului și viteza cu care este spulberată grindina fac ca această ciocnire cu grindina să spargă avionul. Pînă să vireze strîns, la 180°, să iasă din acei nori infernali, colonelul Abrudan a simțit zgu- duitura ; apoi, în văzduhul curat, a văzut prin periscopul de la bord jetul de petrol întinzîndu-se în urma avionului. Grindina spărsese rezervorul. Din pricina vitezei jetul de petrol se întindea de-a lungul avionului : se putea aprinde de la jetul de foc al turbinei — avionul lua foc. Pilotul trebuia să declanșeze scaunul de catapultare — să părăsească avionul. Apreciindu-și într-o secundă șansele — pilotul a oprit motorul, a eliminat primejdia exploziei. Apoi, cu viteza imprimată, a reușit să vină cu motorul oprit — ca un planor — și să aterizeze aproape normal.
★Echipat pentru zbor — pilotul (șl lîngă el tehnicul) verifică încă o dată avionul, aparatele de bord. Se instalează în cabină, pe scaunul lui de catapultare... Seamănă mult cosmonaut. costumul

pilot, navigator, radist, mecanic, luptător aerian — în primul 
tător aerian. De cînd a decolat aterizare — pînă la îndeplinirea urechile ascultă comenzile de de comandă, ochii observă aparatele, mîi- nile merg aproape singure pe contacte, cu / mișcări reflexe precise ; atenția este încordată la zbor, la poziția și evoluția avionului în spațiu. Execută comenzi, operații șl cu stînga și cu dreapta și cu picioarele. Cele mai multe operații sînt executate în secunde — doi-trei oameni abia ar putea urmări și observa^ corect mișcările pilotului. E un mare pianist, un virtuos. Concentrarea, tensiunea, luciditatea, puterea de observație, atenția distributivă, puterea de reacție ating limite maxime. Amănunte din cabină, trecute cu vederea la sol — sînt acum observate și înregistrate cu o limpezime teribilă.în stratosferă și la viteza cu care zboară, oricît de ermetic închisă este cabina — condițiile biologice se modifică: pilotul respiră oxigen sub presiune, presiunea atmosferică scade la 150 mm, temperatura de afară este de minus 40°; dacă pilotul nu ar fi bine protejat la presiunea aceea, ar fierbe sîngele în el. Temperatura corpului urcă la . 38°—39°, pulsul ajunge la 90. Și avionul este mal greu de condus, de stăpînit. Apare fiorul singurătății în oceanul aerian ; încordarea fizică și ■ psihică crește. Urmează suprasarcinile, accelerațiile ; viraje strînse, cabraje, cerute de tehnica de luptă a pilotajului. Inerția îl presează pilot în

rînd lup- și până la misiunii — la punctul
diții speciale — în nori, noaptea în nori, în ploaie — dacă la bordul avionului s-ar defecta instalația electrică, sau instalația radio, sau instalația de aer, sau... O singură greșeală din partea unui singur om ar răsturna întreaga ecuație a zborului; ar rupe întregul lanț de legi ale zborului... Veșnic sînt solicitate competența, conștiința profesională, răspunderea, încrederea, solidaritatea, uriașa cinste și sinceritate față de sarcini — legi teribile ale zborului înalt, le- gîndu-i și înfășurîndu-i ca într-o țesătură de aur pe toți acești oameni; tehnici, mecanici, navigatori, piloți, familiile lor, aerodromul lor... Este destul ca un avion să întîrzie la întoarcerea acasă două-trei minute, pentru ca întreg aerodromul — ca o singură inimă omenească — să fie cuprins de îngrijorare, să se întrebe, să se zbuciume. Cînd avionul aterizează — tot aerodromul respiră ușurat.

★Fiecare zbor rămâne cu satisfacțiile lui, cu frumusețea și farmecul lui. Jos, aerodromul, ținutul întreg este înecat în ceață, în burniță, dar la cîteva mii de metri deasupra plafonului de nori — cerul este un ocean de lumină. Pilotul soarbe cu privirile spațiile necuprinse, curate ; se bucură ; numai el a avut privilegiul (doar în cîteva minute) să răzbată prin acea burniță posacă și să zboare ușor în nemărginirea albastră.Cele mai frecvente zboruri au loc în condiții meteorologice grele și „noaptea, în grele", „noaptea, în speciale". Pilotul trece uneori prin nori bogat ionizați, încărcați cu electricitate șl contactul violent cu avio-

un om zboarătehnici, meca- superso-

avion la Și toate pe aero-
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aparatele de bord, și în navigatori. Dușmanul numărul unu al pilotului îl constituie așa-numitele senzații false. Oboseala, o afecțiune ușoară aduc la zbor senzațiile false. Nu este pilot să nu le fi trăit măcar o dată. Ele se produc mai ales în condiții grele, noaptea în grele, noaptea în speciale. Stelele de deasupra se reflectă în norii de dedesubt, sau în valurile mării. Și, într-o clipă, pilotul nu mai știe dacă cerul este deasupra lui sau dedesubt. Deși aparatele de bord arată poziția de zbor normală, pilotul are senzația că zboară răsturnat, că în loc să urce, coboară — sau invers — șl atunci este tentat să „îndrepte" avionul. La viteza cu care zboară — primejdia este că se poate izbi cu avionul de sol, sau să se arunce în acele stele oglindite în mare. Este tentat să creadă că aparatele de bord s-au defectat și nu mal indică poziția reală. Și atunci intervine lupta cu el însuși: să nu se încreadă în simțurile lui, ci în aparate, în rațiune, în oamenii care i-au verificat avionul. Se apără de aceste senzații false printr-o absolută încredere în aparatele de bord și, luptînd cu el însusi. își impune un zbor strict instrumental, pînă se eliberează de ăceste senzații. Calmul și precizia, stăpînirea de sine, prezența de spirit, a nu se lăsa cuprins de panică ; reflexe fulgerătoare și sigure — și încrederea. Orice emoție, orice șovăială sînt primejdioase: pilotul este tot atît de precis și de imperturbabil ca și avionul luL
★Astfel — tot zbunînd, absorbit de acel „mîine avem zbor", nici nu a observat pilotul cînd au zburat cu el șl anii; cînd au crescut și au zburat spre școli și facultăți copiii care culegeau romaniță pe răzoarele aerodromului ; nici n-a prins de veste cînd au apărut piloții tineri, flăcăii. Și aterizează într-o zi și el în corpul tehnic sau în punctul de comandă, printre navigatori. Trece la punctul de comandă — ca un maestru la pupitrul său de dirijor.Este tînăr încă ; știe să zboare șl chiar ar mai putea zbura. Pentru pilotul de interceptare, care a petrecut mii de ore singur în carlingă, închingat în costumul pentru suprasarcini, pe scaunul de catapultare, cu mască de oxigen, „noaptea, în speciale", îndeplinind singur sarcinile unul echipaj — ar fi plăcut să piloteze acum un avion supersonic de pasageri, liniștit și lejer într-un fotoliu confortabil, cu cămașa descheiată, cu aer condiționat, cu un echipaj complet în jurul lui, rugind sv_»var- desa să le aducă o cafea... Dar este tot atît de adevărat că acum pilotul de interceptare știe să zboare ; acum zborul i-a intrat în sînge, în nervi, în reflexe — îl poate trăi mintal, se poate transpune în spațiu, în situația sul lui dere și dirijîndchis printre aparate și hărți, în punctul da comandă. Marea lui experiență este necesară aerodromului, piloților tineri. Este necesar să trăiască așa — sortit toată viața aerodromului, zborului. Oameni care știu să renunțe mult; oameni care știu să se stăpîneâscă mult, oameni care știu vingă și să se învingă.

„Românii au zborul în sînge" zborul înseamnă efort, tenacitate, gație, îndrăzneală, strădanie ; multăși multă conștiință și puțină renunțare șl multă dăruire și o înaltă răspundere, o mare solidaritate între oameni și o înaltă etică profesională... Iar dacă românii au zborul în sînge — asta înseamnă că au în sîngele lor un șir nesfîrșit de daruri și virtuți.Tara se apără șl se întărește — pe timp de pace și prin ceea ce fiecare din oamenii ei apără și cucerește și fortifică clipă do clipă în el însuși. Să te pregătești o viață întreagă și să experimentezi în mii de variante efortul, capacitatea de a te înălța pînă la o țintă și a o cuceri. Iată ce cuceresc acești aviatori în lupta lor cu văzdu-. hui : se cuceresc pe ei înșiși ; colectivitatea, societatea întreagă se cucerește, se fortifică pe ea însăși. Iar acest zbor înalt se (realizează într-un climat general pflelnio zborului, într-o ambianță colectivă în care toată lumea participă, se străduiește, dorește sincer să se înalțe.Și-au făcut cu comandă zența omului fi rezervatăcinste, pentru prestigiul omului, pentru omul să ducă în spații dovada marilor virtuți. Pentru a ține trează în univers — 
și în noi toți — flacăra zborului înalt, ome
nesc. .

unui pilot care zboară. Acum gla- sună plin de forță, plin de încre- fermitate. Poate zbura prin alții, zborul altora. Poate zbura stând în-
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★
Scîntelază în soare vălurirea lanurilor ; podgorii, livezi ; stoluri albastre, înalte, de 

aspersoare cu largi aripi de curcubeu ; și 
vîntul monoton, obositor. Siluete colorate, 
de blocuri, zarea unor sate. Pe o movilă, 
stația de radiolocație îșl rotește fără între
rupere uriașele oglinzi metalice, radiogra- flind într-una cerul înalt. Movile, gorgane poartă astăzi pe creștetul lor acești stră- jeri moderni scrutînd cerul pe mari de
părtări.Șl copiii culegînd romaniță pe marginea pistei. Trebuie să fie dulce această românită înflorită sub suflul și jetul de foc al avioanelor supersonice... Soții, copii — familia toată — legați sînt cu toții prin atîtea fire nevăzute de acest aerodrom. Cu multe fire legați de fiecare avion — cu multe fire legați de aerodrom. Toată viata aviatorilor se strînge, cuminte, vitejește, în cartierul de blocuri, în singurătatea cîmpului, pe marginea acestui aerodrom. Oarecare singurătate — și renunțarea și abnegația, acceptarea bărbătească a' u,nei vieți foarte ordonate, plină de sobrietate. Un buton de sonerie în punctul de comandă, pe aerodrom — șl cîte o sonerie în fiecare apartament. Pentru acest zbor înalt întreaga fa-

mare decît a avionului și la o înălțime de 20—30 de metri deasupra avionului. In mod automat, aceeași explozie a desfăcut legăturile pilotului cu scaunul; avionul a rămas singur, scaunul cade singur, pilotul îpcepe să cadă și el încins cu parașuta închisă. Cade cu parașuta închisă — pentru că se află în stratosferă, la 20—25 kilometri și trebuie să coboare repede în atmosferă, pînă nu i se termină rezerva de oxigen din tuburile prevăzute în parașută, legate cu un furtun de casca lui. Dacă ar deschide parașuta mai devreme, parașuta l-ar aduce încet și pilotul ar risca să moară asfixiat în stratosferă. Căzînd natural — pilotul are timp, pînă ajunge în atmosferă, să-și declanșeze deschiderea parașutei. In cazul că s-a lovit sau este amețit — parașuta se va deschide singură și la timp printr-un dispozitiv cu comandă programată. Pentru împrejurări în care părăsirea avionului trebuie executată și mai fulgerător, scaunul de catapultare trece direct, cu pilot cu tot, prin plexiglasul cabinei spărgîndu-1 și îl proiectează pe pilot în spațiu.Lecția este discutată cu aprindere ; fiecare clipă a situației este analizată, comentată cu amănunte — și cu zîmbete și cu glume inteligente — dar nu este nimic de glumit. Dacă în zborurile de pace asemenea situații sînt cu totul excepționale

scaun cu greutăți de 7—8 ori mai mari decîț greutatea lui normală; sîngele tinde să cot boare în picioare — ceea ce ar determina întreruperi ale circulației cerebrale, pierderea conștiinței; costumul de suprasarcini se

George CHIR.ILĂ

Sînt iar adolescent, îndrăgostitul 
de-o fată blondă și de munții mari 
cînd curg privighetorile-n nuntitul 
codrilor de-acasă, lăutari...

Din rîuri și din pravili crescu-mi slova 
mai vie de-nțelesuri, mai adîncă, 
se face ziuă, prieteni, la Moldova — 
și cresc luceferi, flori de dor, pe stîncă,

D-atîta veghe-n zarea mea de gînd, 
pe vîrf de brazi alerg neliniștit 
că-mi spun în ritmuri sufletul vibrînd 
din nou adolescent și-ndrăgostit.

i

Nicolae DRAGOȘ

întunecate drumuri și cărări 
Zvîrlite-n sus. sfîrșite prea de vreme 
Păreau copacii desenați în zări 
Profil de grave și ciudate steme

Peste întins-tăcere de statuie
Plutea, venind din tainice-ascunzișurl 
Lumina vegetală drum să-și suie 
Spre locul viitoarelor frunzișuri.

Și ochii urmăreau un foșnet-nalt 
Disimulîndu-și clipa în nopțile retinii 
Veneau din mal de cer spre celălalt 
Echere largi din întrerupte linii <

Aud cum spafiul lunii-1 vor străbate 5
Tînjite flăcări, frunze-n sobru rit <
Și stele-n valuri albe, suspendate
Explozii vegetale cu drum nebănuit. <

de suprasarcini ies numeroase capete de furtun, ca niște artere cu care pilotul se va lega de avion. Cabina este mică — atît cît încape pilotul, cu manșa între genunchi. In capătul manșei — dispozitivul pentru declanșarea rachetelor și a tunurilor. J.ipite . umflă automat cu .aer sub, presiune, tot sub burta avionului. In întunericul serii, pereții cabinei seamănă cu un cuib de rândunică țesut din toată tehnica lumii și căptușit cu un pumn de steluțe a căror lumină scoate la iveală contacte, indicatoare, cadrane, ecrane, butoane, reostate, manete, cîteva sute de claviaturi.Pe aerodrom s-au aprins luminile — balizajul de lumini albe, roșii, albastre, galbene — și aceleași constelații dese, la proporții mici, sînt strînse parcă în cabina avionului.S-a spus că pentru a zbura nu este nevoie de curaj, nu există curaj. Pentru a zbura — cred că trebuie totuși să ai mai întîi curajul să-ți faci un locșor în acest cuib de rîndunică urzit din cea mai complicată tehnică, căptușit cu tablouri de comandă și să ai curajul să lucrezi cu ele — acolo, în înălțimi. Iar acest curaj nu este altceva decît demnitatea competenței. Tehnicul l-a ajutat tot timpul pe pilot să se insta- ' leze. L-a ajutat să se lege de parașută, l-a legat de scaunul de catapultare ; l-a cuplat la instalația de oxigen și la instalația 'de presiune a costumului pentru suprasarcini și la stația radio ; masca de oxigen pe față, laringofonul legat de casca etanș... Cîți oameni pornesc la lucru cu așa multă șl ciudată încărcătură de aparate și unelte, cîți oameni sînt cuplați de locul lor de muncă prin atîtea contacte și furtunuri ?... Dintre oamenii aerodromului tehnicul este ultimul cu care pilotul stă de vorbă înainte de decolare; tehnicul este primul care îl așteaptă în celălalt capăt al pistei, și cu care va sta de vorbă la întoarcere. Un cuvînt simplu, gesturi obișnuite ascund acea uriașă soli
daritate, legătura morală dintre ei.Se închide ermetic cupola carlingei ; pilotul stabilește prin radio legătura cu punctul de comandă — și din această clipă pi
lotul a devenit corp comun cu tehnicul, a 
devenit corp comun cu avionul, a devenit 
corp comun cu navigatorii din punctul de 
comandă.Un trăznet prelungit, o flacără lungă — și avionul aproape sare din loc, împins de zeci de mii de cai putere. Aerodromul s-a încălzit lungă a devenit un luceafăr albastru, dispărut în spațiu — cerul s-a închis loc ; pilot și avjon rămîn pentru noi enigmă.De la ferestrele blocurilor de locuințe urmăresc soțiile, copiii. Nu ca niște spectatori, ci luînd parte la zborul lor, trăind intens, încordat toate emoțiile zborului. De la ferestre, de pe balcoanele apartamentelor, nu au cum să știe cine anume pleacă, cine vine în fiecare din aceste supersonice — și mai mult se aud decît se văd ; Jn care dintre ele este tata, soțul ? E în unul dintre ele, e în toate avioanele acestea omul lor drag. Nici soția — și de multe ori nici copiii, nu se vor culca pînă la miezul nopții, cînd vor vedea ultimele aterizări, cînd se vor întoarce aviatorii lor. Stau cu toții și privesc și ascultă spre aerodromul care s-a transformat într-o imensă vatră de jăratic: urmăresc luceferii albaștri ai avioanelor înălțîndu-se, ascultă bubuiturile decolărilor, vijelia aterizărilor, urmăresc cîte o stea roșie lunecînd pe cer... Un mare respect față de sarcinile aviatorilor își pune amprenta pe viața familiilor și a întregului cartier. „Mîine avem zbor" ; asta înseamnă în primul rînd acea odihnă obligatorie — întregul cartier se liniștește, femeile își amână treburile gospodărești care ar tulbura liniștea, copiii își aleg jocuri liniștite ; se renunță la un spectacol, la o petrecere, televizorul se închide devreme ; supărările, conflictele, emoțiile' puternice sînt evitate. „Mîine vom merge la film, mîine vom merge la pescuit, mîine vom continua lucrul nostru la machetele de avioane, la jucării" — toate lucrurile mîine, după zbor, iar zborul poate fi în fiecare zi, în fiecare noapte.Nu zboară nici un pilot fără controlul medical, iar dacă un pilot a avut o supărare în familie sau, a petrecut — el singur raportează că nu poate zbura. Dacă nu spune el — raportează colegii Iui. Unul din piloții pregătiți pentru zborul din astă- , seară a devenit în timpul zilei tată — are o fetiță : evenimentul este salutat cu o bucurie generală, dar pilotul renunță pentru astăzi la zbor, ,Singur în carlinga' și la viteze de peste două mii de kilometri Pe oră, pilotul îndeplinește funcțiile unui întreg echipaj; el este
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corpul este presat, obligă singele să urce. La viraje strînse apare vKiln.1 np»rn“ — pilotul „vede negru", pilotului urcă la 38°—39° — aceasta torește în primul rând eforturilor, dării, suprasolicitării psihice maxime.
★Aceeași febrilă încordare, atenție butivă maximă și suprasolicitare — trăita de pilot în carlinga lui — se manifestă, capătă glas și mișcare în sălile punctului de comandă ; în iuțeala cu care sînt înregistrate pe hărți ale spațiului aerian cifrele zborurilor; în iuțeala șl energia cu care sînt transmise mesajele, comenzile — în toată dirijarea înfrigurată a avioanelor de interceptare care au umplut văzduhul și aleargă la interceptarea țiritelor.Afară, pe movilă, oglinzile magice ale radiolocatorului execută într-una vaste diografii ale cerului ; în punctul de mandă — hărți ale spațiului aerian, ca niște plase imense, ecrane luminoase, planșete mari, pupitre de comandă, stații de radio, telefoane ; aparate de recepție ale radiolo- cației, amintind sălile și aparatele de radiologie. Ostași în termen (cel puțin absolvenți de școli tehnice), tineri specialiști, ofițeri navigatori, cu rigla în mînă, cu căștile de radio, cu microfonul de gît, primesc rapoarte din văzduh, transmit comenzi, dirijează de la sol zborurile de interceptare.Să nu uităm nici o clipă : misiunea aviatorului de interceptare nu este numai să zboare — el trebuie să ducă o luptă la mari. înălțimi, să intercepteze într-un punct dat un „avion țintă". In această situație conducerea avionului, tehnica pilotajului reprezintă numai un mijloc, se sprijină mai mult pe reflexe — atenția fiind îndreptată spre urmărirea și interceptarea țintei. Navigatorii sînt și ei aviatori de interceptare, au la activul lor mulți ani de zbor, cunosc bine pilotajul ; știu cum este acolo, sus — știu cum să-i dirijeze pe piloți, să-1 ajute să-și atingă ținta. Prin stația de radiolocație, navigatorii descoperă apariția țintei, poziția ei în spațiul aerian ; determină distanța pînă la ea, înălțimea și viteza cu care zboară și punctul în care să o intercepteze vânătorul supersonic. în spațiul aerian evoluează un om cu un avion : pe ecrane apare o albină aurie care lunecă încet printre cifre, în plasa de păianjen a coordonatelor. Este avionul țintă ur- mîndu-și drumul lui. După timpul calculat de comandantul de zbor — apare pe ecrane al doilea punct, lunecînd încet în apropierea primului: este vînătorul — a reușit să 

descopere ținta și a interceptat-o. Intervin bruiaje — avionul țintă se ascunde, lansează în spațiu foi de staniol, bucăți metalice: ecranul radiolocatorului se tulbură cu pete luminoase. Ochiul încercat al navigatorului reușește totuși să urmărească avioanele. In orice împrejurări o țintă poate fi descoperită și atinsă.„Toată măiestria este a navigatorilor" — spun piloții. „Toată măiestria este a piloților" — afirmă navigatorii. în realitate, aceleași virtuți sînt solicitate și piloților și navigatorilor : capacitatea de a rezolva fulgerător situațiile, de a lua hotărîri, de a transmite comenzi eficiente, precise. De precizia, de competența și promptitudinea comenzilor date de navigatori, de la sol, depinde succesul pilotului în aer. Pilotul are o totală încredere în comenzile și datele care i se transmit de jos- — navigatorii au de asemenea încredere deplină că pilotul execută cu exactitate comenzile lor. Fără această sincronizare și funcționare perfectă a legăturilor navigator-pilot — interceptarea și chiar reușita zborului ar fi problematice. Această măiestrie a lor, care se identifică și funcționează ca mintea și mîinile aceluiași om, poate fi văzută atît în interceptările executate cu precizie cît și în cazul aterizărilor în condiții meteorolog gice grele sau speciale. Atunci pilotul execută un zbor strict instrumental, încredințat cu totul aparatelor de bord și comenzilor din punctul de comandă — și de la depărtări de sute de kilometri, de la înălțimi de peste douăzeci de kilometri se întoarce acasă, aterizează ivindu-se din nori, din ceață, cu o grație de luceafăr,, trasînd între cer și pistă o traiectorie perfectă.Tot în asemenea condiții meteo-grele se verifică acea solidaritate și încredere, acea contopire umană tehnic-pilot. Este ușor de înțeles ce s-ar întîmpla în asemenea con

„vălul negru'Dacă temperatura se da- încor-
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nul provoacă o țesătură de fulgere subțiri care joacă pe cupola transparentă a avionului. Sînt zboruri de noapte, vara, cu îngrămădiri uriașe de nori dedesubt, cu descărcări electrice uriașe care aprind pe sute de kilometri tot cerul. Pilotul zboară pe deasupra acestui ocean de flăcări, singur în spațiul înstelat — un punct minuscul — iar între el și pămîntul pe care trebuie să se întoarcă s-a întins acel cataclism de descărcări electrice în care se deschid prăpăstii nesfîrșite, abisul în flăcări. De la înălțimea de douăzeci de kilometri privirea cuprinde tot acel ocean de furtună albă, de dezlănțuire electrică — și pilotul trebuie să coboare, trebuie să treacă prin acel cataclism orbitor — și mai degrabă simte nevoia să urce mereu. Dar comenzile ferme de jos 11 readuc repede, îi întăresc încrederea în avionul lui, în el, în aparatele de bord — și cu această încredere plonjează în abisul de flăcări orbitoare, se întoarce acasă, aterizează cu precizie, aducînd pe blindajul a- vionulul pîlpîiri albe din acel cataclism. Mereu este solicitată și mereu pusă la încercare încrederea — încrederea în el însuși, încrederea în tehnic, încrederea în

apariția avioanele fără pilot, programată de la sol. Pre- în spațiu — ca pilot — în continuare și la loc va 
de 
ca 

lui

Un stirc-de-noapte țipă-n Deltă.

O sută de mahune ies din maluri,

și lanțuri zuruie, lopeți lovesc în strapazane.

și răsucite-n pumni sparg luciul apii,

cum plescăie din cozi: somnii și crapii...

Pescarii trag la vîsle și țin cîrma,

și-o sută de mahune prinse-n horă

rotesc din golf și dau din mers remorcile

la zpce remorchere duduind năpraznic

șl fumegind din zece groase pipe.

nisetri de turcoază mozaicați pe spate,

și lungi păstrugi de zgîrci cu cioc de rață..

mujdei de usturoi și ceai de izmă...

sub sălciile zburlindu-și solzii verzi..,

)

i

Cînd soarele din mare-și-nalță creasta roșie

și ochii roșii, din aripi roșii bate

miroase-a smoală, țuică, borș de pește,

O sută de mahune dorm în somnul negru

ți trîmbiță precum cucoșii! 

în port, pe mult cîrlionțata buclă-a Dunării,

Sirene chiuie sălbatic și fumul dănțuie în aer, 

ți-aleargă flota ca la praznic !

Și sălciile se smulg din rădăcină 

ți-aleargă despletite ca nebunele

să prindă-n brațe Marea Neagră și maliunele

și sturionii ce se zbat de-azi noapte în cîrlige !

\
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Și deși de alte miliarde sau plicuri de chi- acoperite de puși distribuite peste

s-a trans- veritabilă doctrină totul, fiecare

fiecăruia, de la pînă în sicriu.Ambasadorul Mexicului la Port au Prince este primit în audiență la președintele Duvalier. în încăpere, doi militari înarmați cu mitraliere stau de pază. Diplomatul schițează un gest de surpriză și-i spune președintelui că dorește să vorbească .fără să fie auzit de altcineva. La un semn, gardienii ies, dar gazda scoate grijuliu un revolver din sertar și-1 pune pe birou alături, la în- demînă. Apoi... începe audiența. A- ceasta e ultima indiscreție strecurată în afara reședinței oficiale (și totodată particulare) a dictatorului hai- tian. Ea este povestită pe șoptite în capitală. Ca toate lucrurile ce nu sînt destinate publicității, comportarea seifului suprem din Haiti oferă de mai mult timp un bogat sortiment de interpretări, atrăgînd atenția psihiatrilor prin caracterul lor ieșit din comun. Dar toate asemenea „cazuri" ilustrează în fond fizionomia unui regim profund antipopular, care și-a făcut din teroare unicul mijloc de existentă și din neîncredere totală în tot ce mișcă, deviza de căpătîi. La colecția mondială a dictatorilor, meridianele latino-americane au contribuit, precum se știe, copios, îmbogățind-o cu exemplare rarisime. Dar în persoana cehii din Haiti ea oferă unul căruia cu greu i se poate găsi rival în zilele noastre. El însuși a- firmă : „Oameni ca mine se nasc o dată la o sută de ani sau mai mult". Anul trecut, lumea a rămas uluită la Știrea că președintele haitlan a comandat personal un pluton de execuție, fapt probabil unic în analele istoriei moderne. Mai lugubru decît faptul în sine a fost însă cum s-a consumat el pe terenul viran din

torii din preajma terenului, care ascultă rafalele.Haiti a fost prima țară din America ce a înălțat stindardul libertății, prin eroul ei național, Tousaint i’Ouverture, dar printr-o tristă ironie a istoriei a ajuns azi să fie cea mai captivă din întreaga emisferă, atît în ce privește dependența față de străinătate, cît și în privința rîn- duielilor dinăuntru, ambele aspecte fiind strîns legate între ele. O îndelungată perioadă din istoria sa mai nouă, această țară a fost guvernată de pușcașii infanteriei marine nord- americane, ca și altele de pe contig nent. Cînd s-a produs retragerea invadatorilor, la oîrmă au fost lă- sați oameni de încredere dispuși să-și asume treaba foștilor ocu- panți. Una din aceste săbii „binevoitoare" a fost și dictatorul Paul Ma- gloire, predecesorul lui Duvalier. Preluînd puterea, Duvalier, fost medic obscur, dar cu calități de „mînă forte" mult apreciate de cei ce l-au pus în funcția supremă, a dus la limite extreme modelul de stat polițist moștenit. Un intelectual hai- tian, refugiat anul trecut la ambasada braziliană din Port au Prince, mi-« relatat episoade zguduitoare despre masacrarea unor familii întregi, inclusiv a propriei familii, de către tăvălugul intoleranței năpustit asupra țării. Nenorocirile interlocutorului meu, jurist de profesie, au survenit în urma scrierii unei lucrări elogioase despre conceptul lui Jean Jacques Rousseau asupra drepturilor cetățenești. De aici pînă la deznodământul dramei nu a fost decît un pas. Intr-o sumedenie de cazuri prigoana s-a dezlănțuit asupra unor persoane absolut fără nici un temei, Flăcări și fum la Pointe-â-Pitre după o incursiune a unui grup^ de adversari 
ai lui Duvalier
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sadismului politic
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fața închisorii Fort' Dhnâhche, care 
servește — alternativ — ca loc de 
instrucție soldaților și ca loc de o- 
sîndă pentru cei oare, într-un fel 
sau altul, își manifestă inconformis- 
mul față de regim. Intr-o zi își aș
teptau aici moartea nouăsprezece ofițeri. legați fiecare cu mâinile la spa
te de cîte un stîlp. Cam la vreo 30 
de metri de șirul lor, cîteva sute de 
persoane, în cea mai mare parte o- ficialități, venite să asiste la execuție. Acestea s-au prezentat — în ciu
da dorinței lor și a emoțiilor pe care le prevedeau — deoarece fuseseră invitate de președinte. Din automobile luxoase coboară membrii statului major al armatei. Păstrîâd o a- parență de calm întipărită pe fizionomii, ei ocupă loc în fața camara
zilor lor căzuți în dizgrație. Un freamăt, urmat imediat de o liniște de catedrală, marchează sosirea lui Duvalier. Iată-1 pășind mărunt pe lingă membrii statului său major pietrificați în poziție de drepți. Ajuns la jumătatea drumului, între ei și locul unde se află condamnații, se oprește, scrutează insistent prin lentilele groase ale ochelarilor, după care începe să strige pe nume, unul cîte unul, șase ofițeri cu galoanele cele mai aurite. Chemați în față, ei înțeleg că vor forma plutonul de execuție : fiecare trebuie să tragă asupra a trei condamnați, cu excepția generalului Constant, care, ca șef al armatei, va ucide patru. Intervine și a doua surpriză diabolică: pentru a evita șovăieli sau eventuale rezistente neașteptate, Duvalier ordonă ca fidela sa gardă să ia poziție în spatele celor șase ofițeri din plutonul de execuție cu o componentă atît de aleasă. Apoi generalul Constant și ceilalți cinci, inclusiv colonelul Max Dominique — ginerele președintelui — primesc cîte o pușcă mitralieră. Pentru fiecare, victimele au fost alese după criterii, în mod special diabolice. Lui Dominique îi cade în seamă, între alții, căpitanul Pierrehassy, prieten al 
său. Pregătirile se încheie, tensiunea electrizează inimile. Duvalier trece cu pași rari prin fața șirului de osîndiți, privindu-i. După ce ajunge Ia margine, se îndepărtează spre extremitatea dreaptă a plutonului și ridică mîna. Spasmurile groazei agită corpurile condamnaților. Dar în momentul cînd toți așteptau coborî- rea brațului pentru a încuviința sal
vele asasine, Duvalier strigă deodată : „Opriți". O speranță frenetică cuprinde victimele convulsionate de dorința aprigă de a scăpa de oribilul spectacol. Pe vastul teren numai figura îmbătrânită și încovoiată a lui Duvalier cu brațul ridicat pare să existe. Dar speranța într-o salvare miraculoasă este deșartă. O privire de gheată asupra grupului de osîn- diți și apoi brațul coboară cu furie...După cîteva zile, într-un discurs radiodifuzat, Duvalier explică : „Pentru a evita trădarea revoluției mele, 19 ofițeri din forțele armate au executați, pentru a salva viața lor ce servesc alături de mine mod leal interesele superioare statului...".

Pe terenul de la Fort Dimanche execuțiile sînt o chestiune de rutină, lnglobînd civili și militari. ' Rar se întîmplă ca ele să fie aduse la cunoștința publică. Cei care pot ști cît de intensă este „activitatea" plutoa
nelor de execuție sînt numai locui-

fost ce- în ale

„eliminări profllac- „cu fără sub Duvalier ? precis. Comisiafiind vorba de tice". Cîti haitieni au dispărut temei" Nimeni 6.N.U.încearcă zadarnic de luni de zile să obțină posibilitatea de informare la fața locului și, ca urmare, este silită să se mărginească la mărturii ocazionale.Și-au cîștigat un funest renume peste hotare așa-numiții „tontons- macoutes" haitieni. Este vorba de detașamentele formate din tot felul de elemente declasate, asasini de profesie, plătiți regește pentru a asigura protecția președintelui și a regimului său prin orice mijloace. A- ceste detașamente au o ierarhie complet separată de celelalte două instrumente ale dictaturii — poliția și armata — și se bucură de cel mai privilegiat statut în angrenajul du- valierist.macoutes", tarile mistice ale negrilor haitieni, înseamnă „sperietoare" care apare noaptea în cimitire.Circa jumătate din debilul buget al țării’ este destinat întreținerii aparatului de represiune. Totodată, cam 20 la sută este înghițit de flagelul corupției al cărei beneficiari principali sînt membrii castei guvernante. O altă parte se scurge sub forma plăți-

sau nu știe pentru drepturile omului

Denumirea de „tontons- provenită din reprezen-

lor scadente ale „ajutorului" financiar extern. Restul insignifiant se distribuie necesităților unei economii a- flate în agonie prelungită.Industria se reduce la cîteva întreprinderi vetuste de prelucrare a tutunului și a altor materii prime, dar în totalitatea ei este controlată de străini. ,La orașe, șomajul cuprinde în jur de 40 la sută din forța de muncă, fără a socoti dimensiunile șomajului parțial, adică împrejurarea cînd întreprinderile lucrează numai două sau trei zile pe săp- tămînă. ceea ' ce înseamnă înjumă- tătirea salariilor. La sate, cam jumătate din populație trăiește în a- fara economiei monetare. în această tară se înregistrează cel mai mic venit pe cap de locuitor din întreaga Americă Latină : 67 dolari în medie pe an. Procentul de a- nalfabeti este de 89 la sută.Din cînd în cînd regimul e cuprins de exploziile revoltei. La început, se manifestau sub forma unor tentate izolate, cunoscîndu-se un cînd au fost uciși nouă membri gărzii prezidențiale. Apoi au prins să se închege, treptat, mișcări de rezistentă armată cu caracter permanent alcătuite din reprezentanți ai celor mai diverse categorii sociale. Alături de țărani și intelec-

elea-caz ai

tuali, sînt încadrați în frontul luptei g ■mici comercianți, studenti și chiar ” preoți. Un anumit timp în fruntea i mișcării se afla reverendul Jean Baptista George, fost ministru al e- | ducatiei în guvernul Duvalier. Printr-o tactică de hărțuială, mișcarea nu numai că a reușit să supraviețuiască expedițiilor represive, dar a si provocat continuu inami- 1 cului pierderi considerabile, ajungînd ulterior să mențină unele poziții I permanente în zonele mai greu ac- . cesibile. O dată cu aceasta, în cercurile responsabililor cu diplomația S.U.A. pentru America Latină au încolțit premisele unei modificări de I atitudine față de regimul lui Duvalier, conform principiului că un | dictator e bun atîta timp cît e în . stare să mențină controlul. Nu perspectiva căderii lui Duvalier sub' loviturile mișcării de rezistentă îi' preocupă în primul rînd, ci faptul | că asa ceva s-ar putea întîmplă fără garanția unei continuități de ori’en- I tare. Paralel, a intrat în see- i nă C.I.A., chemată să prepare în | maniera și specificul pentru înlocuirea lui fractar fată de orice trînul tiran se ține scaunul puterii. Mai bună zi, surprinde pe toți, si se pro- I clamă președinte pe viată. Cum e- venimentul coincide cu intensifica- I rea ofensivei mișcării de eliberare .— între obiectivele căruia figurează răsturnarea dictaturii, lichidarea | dominației monopoliste. străine și . realizarea de reforme democratice — trusturile nord-americane și expo- | nenții lor din sfera politică simt că trebuie să treacă la măsuri mai eficiente.Debarcarea pe insulă a primu- , lui grup de insurgenți acum două . săptămîni pare să fi urmărit mai I mult un efect psihologic, fiindcă pe , un succes fulgerător nu se putea conta în condițiile terorii existente. I în ziua de 13 iunie s-a anunțat că pe teritoriul haitian a debarcat un nou grup de exilați, utilizând a- celași tip de avioane nord-ameri- | cane. Operația are deci continuitate. Mai dificil de prevăzut este dez- nodămîntul. Corpurile expeditionare seamănă moarte în zonele unde s-a efectuat ultima debarcare, iar în restul tării' sînt sugrumate prin a- restări și schingiuiri orice tendințe de solidarizare cu insurgenții. La intrarea în palatul prezidențial din capitală sînt postate două tancuri, prevăzute cu tunuri de mare calibru. înăuntru, președintele, inflexibil în intenția de a se menține la putere cu orice preț, își tratează ateroscleroza și, între timp, se delectează cu interogarea ultimilor insurgenți capturați. Intre ei figurează și o piesă prețioasă : Maurice Ma- gloire, fiul liderului exilaților, a cărui- prezență este de natură să-l facă pe dictator să fie mai liniștit, deoarece intenționează să-1 folosească pe acesta ca pe un obiect de șan-

său terenul Duvalier. Represiuni. bă- eu dinții de mult. într-o

paralizata. Newyorkezil mărturisiră că ceea ce le lipsea cel mai mult erau paginile cu publicitate.Americanul se scaldă în publicitate. El este îndestulat de 2 000 de ziare cotidiene, 600 de stații de televiziune, 5 000 de stații de radio, 600 de răviste ilustrate, 500 000 de „billboards" — panouri care desfigurează orașele peisajele americane, miliarde de scrisori de publicitate de cutii brituri blicitate tot și pentru toți. Cheltuielile anuale de publicitate ating cifra de 15 miliarde de dolari. Vocea posturilor de radio și televiziune nu tace niciodată. Un film lung la televiziune este tăiat la intervale regulate — chiar dacă arată instalarea unui nou președinte al Statelor Unite — de către două, trei sau cinci anunțuri publicitare glorificînd un săpun, o mașină, pilule pentru ficat, un dezodorizant, sau pur și simplu de anunțurile viitoarelor programe. In stradă, imobile întregi dispar sub giganticele panouri publicitare. Nu este lucru rar ca pe mii de kilometri de șosea aceste panouri să ascundă priveliștea. Publicitatea își face propria sa publicitate, pe propriile ei panouri, proclamînd că eîe sînt „galeriile de artă ale marelui public". Pentru a dovedi mai bine acest lucru, apare nimerită instalarea de reproduceri de tablouri celebre... Gioconda pe 200 de metri pătrați cu complimentele chewing-gum-ului XYZ ! O companie a descoperit recent unul din rarele „spații" încă neutilizate : pîinea. De acum încolo, învelită în celofan, franzela zilnică va asigura unei reclame o circulație locală de un milion de exemplare pe săptămînă. j Nu trebuie uitate nemai- f pomenitele mesaje ale unor V anumite rulouri de hîrtie igienică, avînd imprimate false bilete de 1 000 ■ de dolari „pentru omul care are totul și căruia nu mai știi ce să-i mai oferi".Ziarele de duminică au mai multe sute de pagini, repartizate în 14 sau 20 de secțiuni. Recordul este deținut de către „New York Sunday Times" cu 702 pagini, cîntărind 3 kilograme 280 de grame. Foarte des un cetățean, un grup sau o firmă, convinse că au un mesaj de interes public de adus la cunoștință, plutesc spațiul necesar în presă, uneori o pagină întreagă, sau un anunț la televiziune. Televiziunea prezintă în mod regulat campanii publicitare naționale sau locale pentru alegerile președintelui Statelor Unite, ale unui senator sau șerif. Aceste mesaje politice sînt întotdeauna plătibile , . puuiic1” buoy , uuebt pvmmi yuiitau dinainte, cu bani gheață,tate. însuși Dumnezeu are face publicitatea cea mai Una din urmările neaș- •(<;..|ep(.ațe dar firești ale'aces'-" tor tumulturi publicitare care asaltează pe american în fiecare secundă a zilei sau a nopții (există și mesaje murmurate de către pernă în timpul somnului) este dispariția voiajorului comercial. Agentul publicitar este un soi de polițist meticulos, care prin analiză ți prin studii psihologice explică reacțiile publicului la un anumit produs și descoperă motivele cumpărării. Nici măcar numele acestui' produs nu este lăsat la voia inspirației. In acest sens se planifică cu grijă o campanie de investigații prin ordinatoarele electronice, teste psihologice, sondaje și alte demersuri foarte savante. Agențiile dispun de echipe de 3 pînă la 5 000 de persoane care trag cordoanele semnalelor pentru a preciza cele mai mărunte caracteristici ale consumatorului. Pentru fiecare •— o fișă : bărbat sau femeie, bogat sau sărac, tînăr sau bătrîn, cu sau fără copii, locatari sau proprietari, numărul de camere locuite, ora de ■ sculare din somn și de culcare, baia, mesele, ascultarea radio sau la televiziune. Pentru ce le place sau detestă ei produsul în cauză, la ce oră îl consumă, și în ce cantități ? Prima problemă este găsirea întrebărilor capabile^ de a aduce răspunsuri e- ficace. Anumite familii acceptă să lucreze pentru o agenție sau alta și țin un jurnal cu toate faptele șl gesturile lor — chiar cele mai intime — relevînd preferințele în cumpărături membru al amănunte cu privire la produsul preferat : greutate, dimensiuni, cantități, preț etc. Acest jurnal este trimis agenției o dată pe săptămînă. Alte familii acceptă să fie plasat pe postul lor de televiziune un „audio- metru" — aparat care controlează cel mai mic detaliu al programelor absorbite de către familie pe timp de o săptămână.înainte de toate publicitatea înseamnă să convingi ■ în orice moment. Un a- devărat cavaler al publicității nu doarme niciodată. Scurta lui viață neîncetat flirt cu sale.Dar să nu ne acest univers nebun, nebun, nebun al publicității americane, aceste valuri de imagini ispititoare (printre care se găsesc numeroase și admirabile reușite grafice), sînt considerate chiar un izvor de prosperitate. Această lume de cocktailuri, de note de plată, de ulcere și de depresiuni nervoase, poartă cu sine economia Statelor Unite.

sa se întinde imperioasă asupra leagănMașină de fabricat utopie, publicitatea creează obiceiuri, dă iluzii obsedante pe care le transformă în necesități. Consumatorul, care în ....................cător tățile tehnicii, cerit seducție către vînzători de vise care modifică realitatea. Americanului îi este sete de iluzii optimiste. Omul ai cărui ochi alunecă pe aceste imagini încântătoare se transportă cu gîndul într-o sferă deosebită, în domeniul lucrurilor pe care nu le posedă încă dar j>e care ducesa de Windsor, de exemplu, îl sfătuiește să le cumpere... Publicitatea a- jută consumatorul să-și construiască o imagine

tru a nu mai vorbi de radiodifuziune sau de televiziune, unde îndrăgostiți! nu-și pot spune „te iubesc" fără ca cele două cuvinte să nu fie întrerupte de dulcea recomandare a cumpărării unei paste de dinți. Această urmărire disperată a clientului format într-o instituție, în chiar, dirijînd pătrunzînd în clipă a vieții omului, inundând strada. Dacă Gavroche ar vizita astăzi Statele Unite, el ar arunca remarca peremptorie : „Publicitatea americană este atît de înaltă încît orașele nu se mâi văd". Imaginea publicitară, prin desen și fotografie, a ocupat strada de așa manieră încît ea constituie un veritabil decor, specific orașelor americane. Valurile de litere, prin afișe și pancarte, participă la

Prin anii 30, atunci cînd pentru a traversa Atlanticul îți trebuiau nu șase ore, ci șase zile, de îndată ce botul pachebotului ataca asprele și giganticele valuri ale Americii, un freamăt se propaga de la prima pînă la cea de-a treia clasă a vaporului. New York-ul devenea un miraj, pătrunzînd în pachebot și în discuțiile cele mai pasionate. Nu se mai vorbea decît de acest oraș vertical care pare că nu doarme niciodată, de revărsările sale de etaje și de lumini, de fundăturile sale fără sfîrșit. pare-se construite special spre bucuria pompierilor care, în sunetul sirenelor reunite, năvăleau — îmbră- cîndu-se din mers (căci Hollywood-ul nu le-a lăsat niciodată timp pentru a- ceasta) — luînd viraje vertiginoase fără să greșească niciodată și fără să stingherească mai mult de o clipă epicele rafale de mitralieră ale gangsterilor lui Al. Capone și Jack Diamond, care în mintea supraîncălzită a pasagerilor, încer- cuiesc fiecare colț al Broadway-ului, lăsînd strada a 5-a pe seama indienilor și a vampelor hollywoo- diene.Astfel visau, sprijiniți pe punte, pasagerii care pentru prima oară aveau să descopere America... Dar, la auzul cuvîhtului „Pământ !“ lucrurile nu aveau să se petreacă atît de romantic. De fapt, trecătorile portului newyorkez silesc vaporul să efectueze o lentă și monotonă escaladare a golfului Hudson, între două benzi de pământ pe cît de nisipoase pe atît de pustii. $i apoi, deodată, în timp ce o masă nedefinită apărea la orizont, și pe care unii o luaseră drept imensele clădiri ale Manhatta- nului, pasagerii stupefiați se găsesc față în față cu o gigantică „pin-up“ (figură feminină) foarte frumos dezbrăcată, lungită pe o pancartă de o lungime de cîteva sute de metri, rîzînd cu toți dinții ei albi, în- . tr-un imens „Welcome" (Bine ați venit) în numele unei mari societăți care, cu chewing-gum-ul pe americani să două secole.Această urare nit rezumă întreaga amploare a publicității americane, ale cărei imagini invadează pur și simplu întreaga viață cotidiană a u- nui popor.Cu o lovitură formidabilă la plex, călătorii descoperă în același timp A- merica, surîsul ei comercial și mai ales inefabila sa publicitate, care, de la sosire îl urmărește pe individ în timpul lucrului, ziua și noaptea, fără oprire, fără milă, întotdeauna prezentă, obsedantă, sîcîitoare, de ; ca’ și CIA, opti- -------- excesiv, glumeață, mîngîietoare, promițătoare, sau socialmente amenințătoare, gîndind pentru dumneavoastră, avînd mare grijă de persoana d-voastră, pînă cînd simte că nu-ți mai rămîne nici un cent în buzunar ; atunci, surâzătoare, ea vă va murmura ân ureche, prietenește și confidențial — numai pentru d-voastră : „Puteți muri liniștit, aveți la dispoziție o eternitate pentru a plăti". Căci creditul — prima forță a țării — nu moare niciodată.Publicitatea americană... I Veșnic in goană după do- I lari, nici nu se poate concepe ca ea să nu te gă- I sească în fiece clipă a vieții, fie chiar în baie sau dormitor. Ea te urmărește I în metrou, în taxi, la restaurant, în ascensor, la hotel, chiar la biserică (car- I dinalul Spellman înregistrase pe discuri pentru a le vinde la porțile catedra- I lei St. Patrick „Tatăl nos- I tru" și „Ave Maria"), pen-

el îi face rumege dede bun ve-

calitate de cunos- apreciază subtili- este cu- de eforturile de desfășurate de .publicitari", acești

DUCĂTOARE
DE ILUZII
Șl ISPITE

Reportaj de John CRAVEN

IB obsedantă, nedezlip.it mistă ex
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............. 1 taj politic împotriva numeroșilor săi H . adversari.

furnicarul intens al arterelor americane, comple- tîndu-1. în așa măsură în- , cît este posibil — și chiar obligatoriu — să vorbești de „grafismul" străzii americane ce animă șirurile de case sau de clădiri imense care, fără el, ar fi amorfe sau monotone prin lipsa lor de diversitate.Publicitatea va rămîne una din marile creații ale' secolului 20, cu forța sa excepțională de pătrundere mai ales în Statele Unite, unde ea ocupă un loc primordial și devine o adevărată mașină de condiționare a gustului, a gîndirii și a economiei. Savuroasele sale salve pleacă în toate direcțiile : „Faceți publici- nevoie de' reclamă zgomotoasă. ...Am visat că eram Cleopatra în sutienul meu „Maidenform"... Berea care- a adus celebritate orașului Milwaukee... Pauza care răcorește... Obișnuiți-vă cu a- ceasta : nu este vorba de un cașmir fals ci de adevărata fibfă sintetică !... Vă garantăm că ceasul dumneavoastră nu va merge mai mult de un an : cum ne-am putea oare priva de plăcerea de a vi-1 schimba în fiecare an ?... Dacă Mozart ar trăi astăzi, el s-ar îmbrăca la „Levy Brothers"... Toată lumea transpiră ; dacă nu sînteți iubit, dacă nu înaintați în grad, întrebuințați dezodorizan- tul X. ...Funeralii pline de demnitate pentru numai 99,95 dolari... Frumoasă și moartă... Alegeți bine locul ultimului dumneavoastră somn : este vorba de eternitate... Mamă, ce minunat ! Joe a pronunțat primul său cuvînt: „Westinghouse" !Publicitatea este basmul cotidian al Americii. Aripa

simbolică a' lumii, o mai bună poziție socială, făcînd să iasă în evidență ceea ce un produs sau altul va face pentru el : „Spune-mi ce mașină ai, ce marcă de wisky bei și îți voi spune cine ești."Femeile cumpără o rochie produsă în 50.000 de exemplare pentru că a fost publicată în „Vogue" sau „Harper’s Bazaar". Acest popor se hrănește cu o publicitate snoabă ! A- cest popor de spirite care se vor independente reacționează blicitate diferent ce oră.„duri" sirop; acest popor puritan
favorabil la puși cumpără in- ce, la indiferent Acest popor de se complace în

„sexy" din lume.Majoritatea familiilor a- mericane își fac cumpărăturile parcurgînd paginile publicitare în presă. Ziarele și revistele înglobează 60—75 Ia sută din publicitate. Revistele de modă au în general 20 de pagini redacționale față de 250 pagini de publicitate. Pentru public, paginile publicitare sînt de o actualitate arzătoare și citite ca atare. Acest fapt a fost demonstrat la New York, în timpul grevei ziarelor locale, deși celelalte ziare sau publicații tipărite în afara New Yorkului pară, iar viziunea mal. Din grevei care a durat multe săptămîni au fost pierduți sute de milioane de dolari : marile magazine, restaurantele, cinematografele, stadioanele, bisericile, taxiurile și transporturile municipale au înregistrat considerabile scăderi de clientelă. Economia era

continuau să a- radioul și tele- funcționau nor- primele zile ale

SCRISOARE DIN MUNCHEN

PACE“ SUB
TEROAREA
BOMBELOR
DE BETON sa aruncă,caselor, oameniiLa Siegenburg, cînd avioanele trec în zbor razant deasupra 

deseori, înfricoșafi la pâmînt

K. ARNOLD
de la revista „Quick*

In Bavaria inferioară, 25 000 
de oameni se tem zilnic pentru 
viața lor. Ei trăiesc într-o re
giune bombardată de avioane 
de antrenament ale N.A.T.O.

...Era într-o zi de iunie, la 
amiază. Țăranca Martha Tschir- 
nak, de 59 de ani, muncea la 
cîmp. In zbor razant, avioane 
cu reacție treceau unul după 
altul. Dintr-o dată, pămîntul se 
zgudui. Bulgări de humă și pie
tre zburau prin aer. Martha 
Tschirnak își pierdu cunoștința.

Cînd deschise din nou ochii,

alături de ea pămîntul era cră
pat. O bombă de manevră cu 
emanație de fum, a făcut o 
pîlnie lată de 5 metri și adîncă_ 
de 4 metri. „Credeam că mi-a 
bătut ceasul din urmă" — își 
amintește țăranca. Nici astăzi 
— după un an de zile — n-a 
biruit șocul. „Cînd aud huruit 
de_ avioane, îmi vine să înne
bunesc. Tot mereu îmi pierd 
cunoștința. Nu-mi revin decît cu 
o injecție" — spune Martha 
Tschirnak.

Țăranca trăiește în apropie-

rea poligonului N.A.T.O. pentru 
exerciții aer-sol de la Siegen
burg, Bavaria inferioară. Ea 
trăiește într-o regiune unde, în 
timp de pace, asupra satelor cad 
bombe.

De ani de zile, locuitorii din 
așezările Siegenburg, Miihlhau- 
sen, Wildenberg și Ratzenhofen, 
toate în Bavaria inferioară — 
circa 25 000 de oameni — sînt 
nevoiți să-și ducă viața sub 
amenințarea bombelor de ma
nevre ale N.A.T.O. In cursul 
verii, la mică înălțime deasupra 
caselor lor trec zilnic, timp de 
10 bre, într-un huruit infernal, 
avioane cu reacție de tip Star- 
fighter, Phantom și Fiat G 91. 
Se îndreaptă, cu toată puterea 
motoarelor lor, spre poligonul 
de lingă Siegenburg. Acolo ele 
își lansează proiectilele asupra 
țintelor: grenade și bombe din 
ciment cu emanație de fum.

Aviatorii N.A.T.O. greșesc 
insă, deseori, țintele. Ei își a- 
runcă proiectilele asupra unui 
teritoriu cu un diametru de 6 
kilometri. Bombele de manevră 
străbat clădirile de la acoperiș 
pînă în beci, intră în pământ 
pînă la o adîncime de 4 metri, 
se sfarmă pe pășuni — uneori 
vitele au trebuit tăiate pentru 
că înghițiseră schije ascuțite.

„Infernul nostru — spun oa
menii din Siegenburg — coboară 
din cer".

Ministerul de interne al Ba- 
variei a prezentat o dovadă in
contestabilă pentru insuficienta 
siguranță de țintire a aviatori
lor care participă la exerciții. 
Autoritățile au organizat cerce
tarea unei păduri, proprietate 
a statului, situată la 800 metri 
de poligonul militar. Rezultatul: 
au fost descoperite și culese 800 
de proiectile, două grenade ne-

metn de taranca Mana Ftngerl, 
de 11 de ani. Femeia a suferit 
un grav șoc nervos. „Trebuie 
oare să avem și morți înainte 
de a se lua măsuri ?“ — întreabă primarul Priicklmayer.

' Medicii au constatat: din 
cauza palpitațiilor provocate de 
huruit se înregistrează la femei 
tinere și sănătoase nașteri pre
mature, într-o proporție care 
depășește cea obișnuită. Un nu
măr tot mai mare de locuitori 
ai acestei regiuni suferă de aste
nie nervoasă, insomnie, de pal
pitații provocate de stări ner
voase. Chiar copiii de vîrstă 
școlară nu pot adormi decît cu 
somnifere puternice.

învățătorii raportează: din 
cauza larmei, clasele nu pot fi 
aerisite. Față de planul didactic, 
învățămîntul rămîne în urmă 
pentru că, în timpul orelor de 
antrenament, procesul de pre
dare trebuie întrerupt. Elevii 
din clasele inferioare ‘ sînt ex
puși, în drumul lor spre și de 
la școală, la primejdii mari, 
deoarece huruitul avioanelor a- 
caparează întreaga lor atenție.

Economiștii arată că mulți 
oameni nutresc ideea de a li
chida gospodăriile lor și de a se 
muta în altă parte. Dar prețurile 
la pâmînt și case scad aici în 
mod vertiginos. Un număr de 
firme intenționează să-și lichi
deze filialele, iar întreprinderi 
noi, chiar dacă li s-ar garanta 
condiții dintre cele mai avanta
joase, nu manifestă interes să 
se stabilească aici. Apar, deci, 
probleme legate de folosirea 
brațelor de muncă.

Populația așteaptă măsuri de 
protecție, cea mai sigură fiind, 
firește, lichidarea poligonului. 
Dar, după cum au fost înștiin
țate autoritățile locale, nu 
numai că nu se intenționează 
satisfacerea acestei cereri le- 

distrus gitime, ci dimpotrivă, poligonul 
din Siegenburg urmează să fie 
extins, iar activitatea militară 

manevră a căzut la numai 15 intensificată.

explodate și 40 
schije.

Primarul din _____
calculat că în zilele cu cer se
nin, deasupra localității trec 
două avioane pe minut. Primă
ria a întocmit, de asemenea, o 
hartă pe care sînt însemnate 
toate erorile de ochire : porțiu
nea de teren situată spre vest 
de poligon este pur și simplu 
Semănată cu bombe de manevră. 
Primele case ale așezărilor în
conjurătoare se află la o dis
tanță de numai 1 200 metri. La 
21 februarie 1968, un~~avion a 
lansat două rezervoare goale 
deasupra unei regiuni locuite 
diii care unul s-a afundat în 
pâmînt, în apropierea unei case 
țărănești; la 21 martie 1968, o 
bombă de manevră a 
casa țăranului Hans Friihmor- 
gen; la 9 mai 1968, o bombă de

kilograme de

Siegenburg a

materie de ale fiecărui familiei și

este un produseleînșelăm

nedezlip.it
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Cronica zilei
iMinistrul reformei agrare al Iranului, dr. Valiam Abdoll-Azim, și colaboratorii săi, care îl însoțesc în vizita pe care o face în țara noastră, au plecat vineri dimineața într-o călătorie în județele Ialomița și Constanța. Au fost vizitate Combinatul pentru creșterea și îngrășarea industrială a porcilor, al I.A.S.-Căzănești, cooperativele agricole de producție „Gheorghe Doja" și „23 August", precum și întreprinderea agricolă de stat „Neptun". Cu acest prilej, oaspeții au luat cunoștință de modul de organizare și activitatea cooperativelor agricole și întreprinderilor agricole de stat, de rezultatele obținute în diferite ramuri de producție agricolă, planurile de viitor ale acestor unități.In timpul călătoriei oaspeții iranieni sînt însoțiți de Vasile Ve- deanu, secretar general în Consiliul, Superior al Agriculturii, precum și de Soltan H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului la București.

★Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. V. Basov, a oferit vineri un cocteil, în saloanele ambasadei, cu prilejul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră Music-hall-ul din Moscova. Au luat parte Mihail Roșianu, președintele Consiliului General a! A.R.L.U.S., Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu, vicepreședinte al ■ I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură.

București-Ploiești
GENEVA70 wmieduminică

Cum se va circula pe șoseaua

★
La Invitația Comitetului național pentru energia nucleară — C.N.E.N. — din Italia, vineri la amiază a plecat spre Roma o delegație de specialiști a Comitetului pentru energia nucleară, condusă de acad. Horia Hulubei, președintele Comitetului. în timpul șederii în Italia, membrii delegației vor vizita centre de cercetări nucleare italiene și vor purta discuții referitoare la dezvoltarea colaborării

pentru folosirea în scopuri pașnice a energiei nucleare.
★Vineri seara s-a înapoiat în Capitală, venind din R.P. Polonă, de- . legația guvernamentală română, condusă de Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare, care a luat parte la deschiderea celei de-a 37-a ediții a Tîrgului internațional de la Poznan.Printre persoanele oficiale zente la sosire, neasa, se aflau ambasadei R.P. rești.

pre- pe aeroportul Bă- și reprezentanți ai Polone la Bucu-
★în cadrul secției de relații internaționale a Asociației de drept internațional și relații internaționale, vineri după-amiază, la sediul asociației, a avut loc conferința int:- tulată „Semriificația turismului în lumea contemporană", pe care a prezentat-o dl. Arthur Haulot, comisar general al turismului din Belgia.
★Firma britanică „Rank Xerox" din Londra a deschis vineri dimineața, în sala Finanțe-Bănci, din str. Doamnei nr. 2, o expoziție care prezintă aparate de copiat și multiplicat. Cu prilejul inaugurării expoziției au vorbit sir John Edward Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București și Hris- tache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț.
★Pe aeroportul internațional Bă- neasa-București a sosit vineri după-amiază primul avion turboreactor Bac-111, din dotarea întreprinderii de transporturi aeriene române Tarom. Conform contractului, British Aircraft Corporation va mai livra, pînă la sfîrșitul anului viitor, companiei de navigație aeriană 5 avioane de acest tip. Avionul are o capacitate de 84 de locuri și o viteză de croazieră de 850 km pe oră. El va fi utilizat pe liniile aeriene europene și intercontinentale deservite de Tarom.

Cu ocazia mitingului aviatjc de duminică (ora 10) de pe aeroportul in-, ternațional Băneasa s-au luat următoarele măsuri de reglementare a circulației. De la ora 7 dimineața și pînă la terminarea mitingului aviatic, se interzice accesul vehiculelor pe șos. București-Ploiești, pe tronsonul dintre. Casa Scînteii și Aleea Privighetorilor. Fac excepție autovehiculele pentru transportul în comun, suspendîndu-se însă stațiile de la aeroportul Băneasa și stațiunea Sericicolă. De asemenea, au acces autovehiculele pompierilor. Salvării și miliției. Accesul pe șoseaua București-Ploiești se va face astfel : de la piața Aviatorilor, pe str. Școlii, șos. Pipera-Tunari, str. Sg. Erou Iancu Nicolae și Aleea Privighetorilor, în ambele sensuri; se interzice traversarea șoselei București-Ploiești la intersecția cu str.
vremea

Dobrogeanu Gherea — șos. Nordului L și bd. Aerogării — bd. Agronomilor, f Posesorii de autoturisme invitați F; sau participant! la miting vor avea ! acces către aeroportul Băneasa astfel : cei ce dețin tichete pentru parbrize, invitații și bilete pentru tribunele 0, 1 și țarc, vor circula de la piața Aviatorilor pe șos. Nordului și bd. Ficusului, urmînd a avea acces în incinta aeroportului- (pe poarta I.R.M.A.) numai acele autovehicule prevăzute cu tichete speciale. Celelalte autovehicule prevăzute cu tichete parbriz vor parca pe bd. Aerogării și bd. Agronomilor. Deținătorii auto’ care au acces la tribune și țarc, vor putea parca autoturismele pe străzile laterale din perimetrul șoselei Nordului.Persoanele cărora le este permis accesul pe poarta nr. 2 a aeroportului prin șos. Bucureștl-Ploiești, vor circula cu autoturismele pe traseul deviat, respectiv șos. Pipera-Tunari, str. Sg. Erou Iancu Nicolae, urmînd să parcheze pe drumul paralel cu Aleea Privighetorilor, de la capul Pădurii Băneasa. către șos. București — Ploiești. Dinspre Ploiești, participan- ții la miting vor parca tot pe Aleea Privighetorilor.

română încă

Ieri în tară : Vremea a fost frumoasă. cu cerul variabil, mai mult senin după-amiaza. Izolat, dimineața, în sudul Banatului și în Oltenia a plouat slab. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 18 grade la Cîmpulung Muscel și 28 grade la Gurahonț. In București : Vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin după-amiaza. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 27 grade.Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 și 18 iunie. în tară : Vreme în general călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin în estul țării. Vor cădea averse izolate de ploaie. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar maximele între 20 și 30 grade, local mai ridicate. în București : Vreme în general călduroasă, cu cerul mai mult senin. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Prof. CONSTANTIN
C. GEORGESCU

(Agerpres)

Simultan, din București, Oradea și Brașov, ș-a dat ieri startul în cea de-a treia ediție a tradiționalei competiții automobilistice „Raliul României". Au pornit în cursă 48 de echipaje care, timp de aproape 26 de ore, fără Întrerupere, vor rula circa 1 200 km. în decurs de 7 ore, concurenții au epuizat cei aproximativ 450 km, cît au măsurat traseele din etapa I, reunindxi-se la Brașov. După o scurtă pauză s-a dat plecarea în cea de-a doua etapă, comună tuturor echipajelor. în fotografie : startul echipajelor bucubeștene. Foto : M. Cioo

«I

viața internațională

Conferința generală a O.I.M

PRAGA 14 — CorespondentulAgerpres, Eugen Ionescu, transmite : In zilele de 11—14 iunie 1968 a avut loc la Praga cea de-a XVIII-a sesiune a Comisiei ro- mâno-cehoslovace de colaborare tehnico-științifică, în cadrul căreia a fost examinată îndeplinirea prevederilor protocolului anterior și s-a convenit asupra programului de colaborare ■ tehnico-științifică pentru perioada următoare.In baza noului protocol, cele două părți își vor transmite documentații și vor face schimb de specialiști pentru cunoașterea reciprocă a realizărilor tehnico-științifice, în special 'în domeniul energiei e- lectrice, industriei construcțiilor de mașini, industriei chimice, industriei ușoare, industriei metalurgice, construcțiilor, agriculturii și industriei alimentare.De asemenea, tele două părți au făcut un schimb util de păreri cu privire la dezvoltarea în continuare a colaborării tehnico-științifice și, în special, în legătură cu inițierea colaborării, directe între ministerele și organele centrale din cele două țări.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere reciprocă.
i

GENEVA 14. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Șeful delegației române la Conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii, Petre Blajovici, ministrul muncii, a vizitat sediul Centrului internațional de documentare în domeniul securității muncii, unde s-a întreținut cu directorul centrului, Marcel Robert. De asemenea, el a făcut o vizită la Asociația internațională pentru securitatea socială, unde a fost întîmpinat de secretarul

general, Leo Wildman. Au avut loc schimburi de vederi asupra relațiilor dintre țara noastpă și cele două organizații.Conferința Generală a Organizației Internaționale a Muncii își continuă lucrările la Geneva. Luînd cuvîntul în cadrul ședinței plenare, vineri, delegatul român Ion Tănăsoiu a subliniat necesitatea intensificării acțiunilor O.I.M. în vederea promovării și apărării drepturilor omului
SESIUNEA DEVARĂ A N.A.T.0

(Urmare din pag. I) dinave, membre ale N.A.T.O. Tendința de îndepărtare și chiar cereri exprese de retragere definitivă din blocul nord-atlantic sînt semnalate și în flancul sudic al acestuia. în Turcia, la Ankara și Izmir, au fost difuzate o serie de broșuri care cer ieșirea din N.A.T.O. în recenta campanie electorală, partide politice, intelectuali și politicieni independenți, asociațiile studențești au inițiat o largă dezbatere privind apartenența Turciei la alianță. $i este caracteristic că opiniile exprimate cu acest prilej coroborau pere- rile de părăsire a N.A.T.O. cu necesitatea afirmării intereselor proprii ale Turciei pe arena internațională, interese care — afirmă liderii unor partide politice — nu trebuie să mai fie viciate de pactul nord-atlantic. Bunăoară, Partidul Muncitoresc din Turcia sublinia că : „N.A.T.O. continuă să fie o alianță militară aflată sub controlul S.U.A... Numai în a- fara N.A.T.O. Turcia poate să manifeste o politică și o poziție independente ; numai în felul acesta putem să stabilim relații de prietenie și egalitate cu toate popoarele care respectă interesele noastre naționale..." în Italia, opoziția față de N.A.T.O. include largi cercuri sociale, inclusiv o mare parte a catolicilor. Cunoscutul activist pe tărîm obștesc Giorgio la Pira, catolic, fost primar al Florenței, declara nu de mult că: „N.A.T.O. nu are astăzi nici un sens, întrucît lumea s-a schimbat radical în comparație cu aceea a a- nului 1949".Chiar acolo unde nu se merge atît de departe îneît să se ceară desprinderea din N.A.T.O., se fac tot mai des auzite cereri de schimbare a strategiei pactului, în sensul ca accentul să cadă nu pe înarmări, ci pe căutarea securității prin înlăturarea unor factori de încordare cum sînt bazele militare, prezența trupelor americane, depozitele de material strategic nuclear.Toate aceste tendințe și procese reduc spațiul de manevră al Pentagonului și al statelor majore ale N.A.T.O., silind Washingtonul să ia în considerație schimbarea politici! și strategiei sale europene. în acest sens, o încercare de a ieși din impas < constă în elaborarea de către Pentagon a unei variante modificate a conceptului american al „reacției flexibile", variantă care ar urma să fie supusă dezbaterii sesiunii ministeriale de la Reykjavik, pentru a corecta actuala doctrină militară a N.A.T.O. Această nouă variantă și-ar propune următoarele obiective : a) să sublinieze interesul nediminuat al S.U.A. pentru Europa ; b) să obișnuiască opinia publică europeană că pe continent ar putea avea loc conflicte armate locale ; c) să faciliteze ca o parte din forțele armate clasice americane staționate în Europa să fie aduse în metropolă, de unde apoi să fie trimise în zone de conflict In care S.U.A. sînt angajate; d) să oblige pe aliații europeni ai S.U.A. să-și sporească contribuția materială. Este știut că la reuniunea grupului de planificare nucleară al N.A.T.O. de la Ankara (septembrie 1967), reprezentantul american a expus proiectul cunoscut sub numele de „S.A.B.M.I.S." Prin acest proiect, S.U.A. încercau să le „ofere" vest-europenilor statutul de „asociați" la realizarea unui „scut atlantic antirachetă", potrivit căruia ar fi urmat să se constituie în Mediterana sau Atlantic o flotă de 40 de nave dotate cu o aparatură radar de tip „P.A.R." („Parimeter Acquisition Radar") — destinată descoperirii și urmăririi rachetelor adverse și cu o alta de tip „M.S.R." („Missile Site Radar"), prin care se realizează ghidarea rachetelor inter- ceptoare. întreg acest proiect era destinat să dea un nou imbold Cursei înarmărilor și să întărească dominația S.U.A. asupra partenerilor lor din ' N.A.T.O. Motivele care au condus la hotărîrea de a se sista sistemului antirachetă („Anti Ballitic Missiles") S.U.A. și pentru Europa tipie, dar pe prim plancele de natură politică. La Haga (la reuniunea grupului de planificare nucleară), între argumentele pe care le-a opus ideii sistemului „A.B.M." european, ministrul apărării al Olandei, Willem Den Toom, a insistat mai ales asupra aceluia privind. perspectiva deloc convenabilă pentru Europa occidentală de a împiedica, prin realizarea unui atare sistem, îmbunătățirea relațiilor cu statele răsăritene". Acestor argumente politice li se adaugă și cele de natură financiară, tehnologică și mai ales militară. în cercurile de specialitate se menționează mai ales faptul că ideea unor baraje antirachetă în Europa occidentală este un veritabil non-sens militar.în linii generale, acesta este tabloul negocierilor interatlantice din cursul ultimelor săptămîni, al măsurilor politica-militare preconizata sau adoptate în acest timp de comandamentele N.A.T.O., al contradicțiilor manifestate între parteneri. Măsurile adoptate în ultima vreme de politicienii și strategii N.A.T.O demonstrează concludent că atîta timp cît există acest bloc militar, persistă și încercările cercurilor atlantiste de a înrăutăți situația internațională în Europa. Toate acestea sporesc mișcarea de masă în favoarea lichidării instrumentului de încordare pe care-1 reprezintă N.A.T.O. Totodată, numeroase oficialități vest- europene — unele din realism politic, altele sub influența largii mișcări împotriva dominației economice, politice și militare a S.U.A. în Europa — iau mai mult în considerație interesele propriilor popoare, ale autenticei lor securități, se pronunță pentru destindere în relațiile Est-Vest, pentru cooperare borare intereuropeană pe planuri dintre cele mai diferite, pentru creârea unui sistem atotcuprinzător de securitate pe continentul nostru,

decît să sporească încordarea internațională. între asemenea fapte, principale sînt : adoptarea planului de cinci ani (1969—1973) referitor la armamentul și strategia alianței ; elaborarea unor documente normative privind „folosirea armelor nucleare tactice" și „ameliorarea comunicațiilor militare nord-atlantice“. Planul de cinci ani prevede întărirea potențialului militar al N.A.T.O. și interdicția ca vreun stat membru să-și reducă contribuția sa militară. Fără a intra în amănunte, este evident că asemenea măsuri vizează în esență să-i convingă pe vest- europeni să renunțe la cererile lor de a părăsi N.A.T.O. și să lege și mai mult statele membre la caruselul mecanismului militar integrat.în același scop sînt mobilizate șl instrumentele propagandistice, care nu pot decît să recurgă la cele mai uzitate sloganuri în încercarea de a justifica „utilitatea" în continuare a N.A.T.O. Manlio Brosio, secretarul general al organizației, nevoit să recunoască elementele noi survenite în chiar optica politică a unor cercuri oficiale din statele N.A.T.O.. încearcă să exercite presiuni j(asupra țărilor vest-europene : „Să ne ferim să punem un accent prea mare sau prea timpuriu pe destindere". Sarcina de a reînvia miturile discreditate ale „războiului rece" apare însă extrem de ingrată ! „în prezent, nimeni nu mai crede că Europa ar fi amenințată de vreo agresiune. Dimpotrivă, pretutindeni se tinde spre destindere" — a declarat reprezentantul britanic în Consiliul ministerial al N.A.T.O., citat de ziarul „Le Monde".Că tocmai așa stau lucrurile o arată numeroasele divergențe semnalate în cadrul N.A.T.O. Nu este vorba numai de Franța, care s-a retras din organismele militare integrate occidentale, ci și de cele ce se petrec în atîtea alte țări. Așa, de pildă, o serioasă neliniște și incertitudine provoacă în cercurile pro-atlantice orientarea imprimată în ultima vreme politicii externe canadiene. în „Declarația de principii", document care definește această orientare, publicat nu de mult Ia Ottawa, primul ministru canadian, Pierre Elliott Trudeau, anunță intenția guvernului său de a „examina cu un ochi mai sever rolul militar al Canadei în N.A.T.O." și de a stabili „dacă angajamentele asumate de țară mai convin situației actuale a Europei". Este cunoscută repulsia și dezaprobarea față de alianța nord-atlantică manifestată în rîndul maselor populare, al unor intelectuali, cercuri politice și de afaceri din statele scan-

In ziua de 14 iunie 1968 a încetat din viață prof. Constantin C. Georgescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, șef de secție la Institutul de biologie „Tr. Săvulescu", valoros om de știință în domeniul botanicii și patologiei forestiere.Profesorul Constantin C. Georgescu s-a născut la 4 iulie 1898 în Ploiești, a urmat cursurile liceului din localitate, apoi pe cele ale Școlii superioare de silvicultură din București. în anul 1926 a obținut titlul de doctor în științele naturii la Universitatea din Miinchen. A funcționat ca asistent, conferențiar și profesor la catedra de botanică generală și forestieră a Facultății de silvicultură din București, și Brașov, formînd numeroase promoții de specialiști.în cadrul Institutului de cercetări silvice București și Institutului de biologie al Academiei, a desfășurat o bogată activitate de cercetare științifică, concretizată în valoroase lucrări de sistematică, floristică și geobotanică, aplicate la vegetația forestieră.Pentru activitatea sa științifică și didactică a fost ales membru corespondent al Academiei și distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România 'Profesorul C. C. Georgescu a fost membru al Partidului Comunist Român.încetarea sa din viață reprezintă o grea pierdere pentru știința românească, pe care a slujit-o pasiune și devotament.
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o economie națională 
liberă și independentăALGER 14 — Corespondentul A- gerpres, C. ..Benga, transmite : Cu prilejul unei ceremonii marcînd începerea distribuirii beneficiilor realizate de felahii cuprinși în sectorul de stat al agriculturii, Houari Boumedienne, președintele Consiliului Revoluției și guvernului algerian, a rostit o cuvîn- tare în cursul căreia a subliniat, între altele, că în anul acesta 580 de mari unități agricole din Algeria au realizat importante beneficii.Președintele Houari Boumedienne a scos în evidență, de asemenea, contribuția deosebită a felabilor algerieni la lupta pentru independență națională și redresarea economică a țării.Algeria, a spus el, înțelege să construiască o economie națională liberă" și independentă, iar crearea unei astfel de economii cere lichidarea oricăror forme de exploatare.Vorbind despre o' economie națională independentă, a subliniat președintele, trebuie să înțelegem că aceasta implică înainte de toate lichidarea intereselor străine, o economie pusă în slujba ir' ’ sorului, și înmod deosel or muncitoareși nevoiașe.etapă, comună tuturor echipajelor. In fotografie : startul

Despre pregătirea lotului J
IERI LA VASTERAS

olimpic de atletism

SB A D Tr U n 1

DE LUPTE GRECO-ROMANE 8STOCKHOLM 14 (Agerpres). — La Vâsteras au început vineri campionatele europene de lupte greco-romane. Alionescu l-a învins la puncte pe Scaioli (Italia), iar Popescu a dispus la puncte de Contreras (Mexic). Stoiciu a pierdut la puncte întîlnirea cu sovieti-

cui Kotchegin. Enache a fost învins de Pohl (R.D.G.).In reuniunea disputată seara, Țăranu a terminat la < Berger (Austria), Neguț a cîștigat la Vinkler (Austria), iar Martines- cu l-a învins la puncte pe polonezul Orsolski.
tată seara, n egalitate cu B

8

In cîteva• Aseară a început la Mamaia competiția internațională feminină de baschet pentru „Cupa Mării Negre". E- chipa României a întîlnit formația Bulgariei. Baschetbalistele românce au obținut victoria cu scorul de 46—44 (24—14).
• A început turneul international feminin de șah de la Sinaia. Polihro- niade (România) a cîștigat la Helwig (Polonia). Sannucks (Anglia) a obținut o surprinzătoare victorie la Ni- colau (România). Timmer (Olanda) a cîștigat la Reicher (România). Zatu- lovskaia (U.R.S.S.) a învins-o pe Ma- lipetrova (Cehoslovacia).

• în cadrul unui concurs international de atletism desfășurat la Potsdam (R. D. Germană), sovieticul Ianis Lusis a stabilit cea mai bună performantă mondială a sezonului în proba de aruncare a suliței : 87,66 m. Pe locul doi s-a clasat Manfred Stolle (R. D. Germană), care, cu 85,81 m, a stabilit un nou record al țării sale.Aseară în turneul international de polo pe apă de la Budapesta, echipa Ungariei a învins cu (1—0, 2—1, 2—1. 1—0) niei. scorul de 6—2 echipa Româ-
e Reprezentativa masculină de baschet a României, care întreprinde în prezent un turneu în Spania, a jucat la Vitoria cu formația locală „Sociedad Deportiva Kas“. Baschet- baliștii români au terminat învingători cu scorul de 70—54 (36—29).

disputat finala0 La Konstanz s-aturneului internațional de fotbal rezervat echipelor de tineret. Competiția a fost cîștigată de echipa vest- germană Eintracht Frankfurt învingătoare cu scorul de 1—0 (0—0) în fata formației iugoslave Steaua șie Belgrad. Ro-

8
8

e La Belgrad, Vera Nikolici a cîștigat cursa de 800 m, fiind cronometrată cu timpul de 2’02”9/10 (cea mai bună performantă mondială a anului). Locurile următoare au fost ocupate de Pinji (Italia) — 2’05”l/10 și Ovatkova (Cehoslovacia) — 2'06”6/10 (nou record al Cehoslovaciei).
LOTOtragerea loto din 14 iunie 196880 25 78 69 65 87 47 26 86 40 74 22. Fond de premii: 922 898 lei.
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Evenimentul major al anului sportiv 1968 — Jocurile Olimpice de la Mexico — implică soluționarea de către forul nostru atletic, a'unor probleme specifice. între acestea, apreciem că pe primul plan se găsesc tratarea simultană a pregătirii atle- . ților selecționabili și a dezvoltării în continuare a atletismului de nivel mediu și internațional și realizarea, la un termen fixat în prealabil, a celor mai bune performanțe de către atleții care ne vor reprezenta la J.O.Aceste probleme au fost studiate de către organele de specialitate ale F.R.A., concluziile trase bazîndu-se atît pe experiența dobîndită în trecutul apropiat, cît și pe unele premise de ordin teoretic-metodic.Acțiunea de pregătire a lotului olimpic a fost inițiată anul trecut la o consfătuire a Biroului Federației Române -de Atletism cu antrenorii de lot. S-a hotărît atunci adoptarea unui sistem unic de norme pentru admiterea în lotul olimpic și a normelor care trebuie să fie realizate ; desfășurarea descentralizată a pregătirii în prima parte a anului 1968 și centralizată în cea de-a doua parte, cînd se vor introduce și etape de lucru la mare altitudine pentru atletii la care aceasta reprezintă o condiție obligatorie pentru finisarea pregătirii.Ca norme pentru admiterea în lotul olimpic au fost adoptate standardurile cerute de Comitetul Internațional Olimpic, pentru deplasarea Ia Mexic, fiind stabilit un tablou - de norme mai ridicate, în general, de nivelul rezultatelor cu care au fost ocupate locurile 3—5 la J.O. de la Tokio. Datorită acestei soluții, lotul olimpic a putut căpăta, încă de la început, o compoziție fundamentată pe date obiective, intrarea în lot fiind deschisă oricărui atlet care îndeplinește standardurile cerute. Planurile individuale de pregătire au fost elaborate de antrenorii atleților din lotul olimpic, în noiembrie 1967, fiind discutate și aprobate de către Colegiul central de antrenori.O dată cu încheierea primei perioade de pregătire, marcată prin Concursul republican de primăvară, s-au putut pune în evidență rezultatele acestui mod de lucru. Deoarece performanțele obținute în concursurile de pînă considerate ca expresia biectivă a stadiului de să le dăm cuvîntul :La finele lunii mai a.

de conf. univ. Eugen L. BRAN
vicepreședinte al Federajiei române de atletism

fe- sta- as- or- la

obținute acum pot fi cea mai o- prcgătire...c., zece din

atleți! noștri se situau între primii zece performeri mondiali ai anului, la : disc femei (Lia Manoliu, cu 56.16 m, loc III și Olimpia Cataramă, 53,74 m, loc VII), suliță femei (Mihaela Pe- neș, 54,96 m, loc III), lungime femei (Viorica Viscopoleanu, 6,34 m, loc IV), maraton (N. Mustață, 2hl3:27,2, loc IV), înălțime femei (Virginia Bonei, 1,77 m, loc V), 3 000 m obstacole (Z. Vamoș, 8:42,8 loc VI) disc bărbați (I. Naghi, 59,96 m, loc VIII), 800 m femei (Ileana Silai, 2:07,1, loc VIII), 80 m g. (Valeria Bufanu, 10,8, loc IX). Alti opt atleti români ocupau la aceeași dată locuri fruntașe pe plan european. Este de reținut că cu patru ani în urmă, doar patru atleți români se aflau între primii zece performeri mondiali ai anului respectiv.Este deci evident că plasarea pe plan international a atletilor români este mai bună în 1968 în raport cu aceeași perioadă din 1964.în același timp, datorită pregătirii descentralizate, antrenorii au a- vut răgazul să acorde atenția cuvenită si celorlalți atleti din cluburi si asociații sportive, astfel că la Concursul republican de primăvară (mai, 1968) performantele înregistrate în 22 probe au fost mai bune decît în 1964, în numai 6 probe fiind mai slabe. Forma de pregătire adoptată de F.R.A. a dat astfel un dublu rezultat : creșterea indicilor de pregătire a atletilor din lotul olimpic și un potențial mai ridicat al atletilor din cluburi, rezervele loturilor noastre tative.Faptul că standardurile Internațional lizate de 24 standardurile xico au fost îndeplinite de două atlete si un atlet, ne permite să a- preciem că există premizele unei prezentări onorabile la întrecerile olimpice. Prognozele sînt totuși premature la început de vară. Este cesar ca în continuare atletii tului olimpic si antrenorii lor desfășoare o activitate intensă antrenament și o participare atentă

reprezen-lunii mai Comitetul fost rea- atlete, iarla sfîrșitulcerute deOlimpic au de atleți șide deplasare la Me-
ne- lo- să de

rea-la concursuri, pentru a putea liza programul stabilit si obiectivele propuse.în pregătirea din acest an a lotului olimpic de atletism au fost în- tîmpinate unele greutăți, cea mai importantă fiind ■ de ordin anume : aplicarea fermă sistem competitional, de vară-toamnă. ceea ce metodic, și a dublului iarnă și de a creat probleme noi. încă nesoluționate în mod concret, cu o bază teoretică insuficient docurpentată. Este sigur că participarea în concursurile de iarnă — la unele probe — a condus la o accelerare în obținerea formei sportive pînă la un nivel determinat de durata relativ scurtă a pregătirii. în ce măsură acest fapt se va repercuta asupra dezvoltării ulterioare, asupra creșterii indicilor de măiestrie sportivă, este destul de greu a se da acum o apreciere științifică.Actualul sistem de pregătire, bazat pe o alternare de etape pregătitoare și etape competitionale. se caracterizează printr-o deosebită suplețe. Integrat într-un 'calendar competitional prestabilit, noul sistem de pregătire este subordonat unui obiectiv principal, care în cazul de față este reprezentat prin Jocurile Olimpice. Faptul că și atletii care nu au avut un sezon competitional de iarnă au realizat, totuși, performante relativ ridicate, poate constitui un indiciu că s-a urmat o cale corectă în antrenamentul atleților din lotul olimpic.Acțiunea de realizare a obiectivului major trebuie tratată cu multă atenție. Obținerea rezultatelor mari nu trebuie să fie forțată la fiecare concurs, ci să urmeze indicațiile si termenele stabilite în planurile de pregătire, care recomandă la unele concursuri sarcini metodice.Biroul F.R.A. a urmărit să organizeze și să realizeze pînă în prezent condițiile unei pregătiri a atletilor. al cărei niyel a fost deja exprimat în Analizele frecvente nalize cu din lotul
limbaj til rece al cifrelor, lunare — uneori și mai — între care și două a- toți atletii și ,antrenorii olimpic, în primele cinci

luni ale anului, au constituit modul principal de lucru al biroului deral. Cunoașterea și aprecierea diului de pregătire sub toate pectele sale (tehnico-metodice, ganizatorice, materiale), avîndbază informația amplă, controlul pe teren, datele obiective reziltate din indicatorii de control- ai potențialului motric al atleților, ca și performanțele obținute în concursurile de pînă acum, au format obiectul analizelor și punctul de pornire în măsurile adoptate de fiecare dată pentru mărirea eficientei acțiunilor de pregătire.Biroul federal n-a reușit însă în primele luni ale acestui an să a- copere controlul sistematic al antrenamentelor fiecărui atlet în parte, deficientă care a fost remediată din luna martie, cînd patru antrenori din federație și activul său principal au efectuat mai bine controlul realizării propunerilor stabilite pentru sportivii din lotul olimpic. Pe măsura scurgerii timpului, este strict necesar ca urmărirea pregătirii să se facă pas cu pas. să devină tot mai atentă, iar dacă este nevoie, unele elemente ale planurilor individuale — în special a- celea care se referă la participarea în competiții — să capete o altă rezolvare decît cea prevăzută initial. Este indicat ca antrenorii la care s-au constatat lipsuri în pregătire. ca și sportivii care nu au realizat obiectivele intermediare, ritmic. la termenele prevăzute, să depună toată vigilenta pentru ca în etapele care urmează să nu se mai strecoare nici o eroare, să nu mai aibă loc nici o abatere sau exces care ar fi dăunătoare desfășurării ascendente a pregătirii.începînd cu luna iunie, urmărirea pregătirii se face centralizat, ceea ce permite o acțiune unitară, permanent supravegheată, coordonată și îndrumată. într-o recentă ședință comună a Biroului C.N.E.F.S. și a Biroului Federației noastre, rezultatele în pregătirea lotului olimpic de atletism au fost apreciate ca fiind corespunzătoare acestei perioade. în continuare Biroul F.R.A. va examina periodic realizarea pregătirii atletilor din lotul olimpic, a- sigurînd. cu sprijinul efectiv al organelor conducătoare ale mișcării de educație fizică si sport, toate condițiile pentru realizarea pregătirii la nivelul obiectivelor propuse, pentru ca la Mexico să participăm cu un lot de atlet! bine pregătiți.
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construirea „A.B.M." propus de sînt mulse situează

Vși cola-



VIETNAMUL DE SUD BUDAPESTA SUEDIA

Atacol forțelor
patriotice in regiunea

SAIGON 14 (Agerpres). — Agențiile de presă transmit că atît la Saigon cit și în multe alte provincii din Vietnamul de sud continuă luptele de hărțuire între detașamentele F.N.E. și trupele americano-saigo- neze. Vineri în zori, principala bază americană aflată la numai cîțiva km de' capitala sud-vietnameză a fost supusă unui puternic bombardament cu rachete de către forțele patriotice. Este pentru a doua oară în ultimele 48 de ore cînd acest obiectiv strategic este ținta atacurilor patrioților. Agenția France Presse relatează că artileria F.N.E. a distrus numeroase instalații militare aflate pe aeroport — printre care un hangar și mai multe aparate. în numeroase puncte din regiunea Saigonului, forțele patriotice au. continuat luptele de hărțuire cu trupele saigoneze, distrugînd două posturi de comandă și un pod care face legătura cu capitala.După cum anunță France Presse, 
o oficialitate a poliției saigoneze a declarat vineri că, în pofida măsurilor excepționale luate pentru prevenirea unor noi atacuri ale patrioți-

lor sud-vietnamezl asupra capitalei, , „grupuri compacte de Vietcong (cum numește presa occidentală patrioții sud-vietnamezi n.r.) se infiltrează permanent în diferite cartiere și în special în suburbia Cholon".
*SAIGON 14 (Agerpres). — O nouă schimbare s-a produs vineri în rîndul conducerii regimului saigonez. Așa-zisul președinte al Vietnamului de sud, Nguyen Van Thieu, l-a numit pe generalul Nguyen Van Minh în funcția de comandant militar al Saigonului și al provinciei Gia Dinh. După cum apreciază agenția Reuter, generalul Minh înlocuiește pe generalul Nguyen Khang — unul din cei mai fervenți suporteri ai „vicepreședintelui" Nguyen Cao Ky, care în urmă cu cîteva zile a demisionat din funcția de șef al Comitetului de autoapărare din Vietnamul de sud. După cum se vede, disputa marionetelor se adîncește, luptele intense pentru putere demonstrînd o dată mai mult șubrezenia acestui regim atît de urît de poporul sud-viet- namez.

„0 NOUĂ DOVADĂ STRĂLUCITĂ
A SOLIDARITĂȚII DE LUPTĂ 

DINTRE VIETNAM Șl ROMĂNIA"
UN ARTICOL DIN ZIARUL „NHAN DAN"

Miting al prieteniei
ungaro-cehoslovace

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — La Budapesta a fost semnat vineri noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. P. Ungară și R. S. Cehoslovacă. Din partea ungară tratatul a fost semnat de Jend Fock, președintele Guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar, iar din partea cehoslovacă de Ol- drich Cernik, președintele Guvernului R. Ș. Cehoslovace.In aceeași zi, la Budapesta a a- vut loc un miting al prieteniei ungaro-cehoslovace. ,Luînd cuvîntul, Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a subliniat importanța relațiilor de colaborare dintre R. P. Ungară și R. S. Cehoslovacă în perioada care a trecut de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală. Totodată, vorbitorul a exprimat deplina solidaritate a comuniștilor unguri cu comuniștii cehoslovaci.Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a arătat că trăinicia internă a fiecărui stat socialist constituie factorul hotărîtor pentru trăinicia sistemului socialist. Aplicarea în practică a principiilor internaționalismului proletar în relațiile cu țările socialiste și mișcarea comunistă internațională, respectarea intereselor lor comune fundamentale nu pot împiedica fiecare țară în parte să promo-

veze o politică internă proprie dar și o politică externă, care să corespundă intereselor noastre comune, precum și dezvoltării istorice, să corespundă condițiilor specifice ale țării respective. Cehoslovacia și Ungaria, a spus Al. Dubcek, ca țări situate în centrul Europei, pot contribui la crearea unei atmosfere de pace în Europa.

României la Helsinki
primit de președintele 

FinlandeiHELSINKI 14 (Agerpres). — Cu ocazia plecării sale definitive din Finlanda, ambasadorul Republicii Socialiste România, la Helsinki, Ni- culai Ioan Vancea, a fost primit în audiență de președintele Finlandei, Urho Kekkonen.Cu acest prilej^. între președintele Finlandei și ambasadorul român, a avut loc o convorbire cordială.

H

STOCKHOLM 14 (Agerpres).. — în vederea alegerilor parlamentare din Suedia, care vor avea loc în toamna acestui an, președintele „Partidului de stînga-comuniștii", C. H. Hermansson, expune în ziarul „Ny Dag" liniile directoare ale platformei electorale a partidului. Printre obiectivele care urmează să fie cuprinse în programul electoral se numără folosirea deplină a forței de muncă, asigurarea dreptului la muncă, o economie planificată, salariul minimal stabilit prin lege, o politică fiscală democratică, o reformă universitară, drepturi egale la muncă și dreptul la salariu egal pentru bărbați și femei, îmbunătățirea salariilor, reducerea cheltuielilor militare, sprijinirea mișcărilor de eliberare națională, solidaritatea cu poporul vietnamez, recunoașterea Vietnamului de nord și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, încetarea bombardamentelor americane asupra R.D. Vietnam și retragerea trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud.

Directivele U.C.I. privind 
dezvoltarea relațiilor 
social-economice și politice

HANOI 14. —
Agerpres, Adrian 
mite: Sub titlul 
strălucită a solidarității de luptă 
dintre Vietnam și România", ziarul 
„Nhan Dan", organ al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, pu
blică un larg comentariu pe mar- 
gijiea recentelor acorduri cu pri
vire la ajutorul acordat de țara 
noastră R. D. Vietnam. Aceste a- 
corduri, menționează ziarul, 
marcat o nouă dezvoltare a rela
țiilor de prietenie, a solidarității 
de luptă și colaborării dintre cele 
două țări frățești. Ele sînt o nouă 
mărturie a sprijinului entuziast și 
a ajutorului prețios al partidului, 
guvernului și poporului român în 
lupta noastră împotriva agresorilor 
americani, pentru salvarea națio
nală. In trecut, ca și acum, parti
dul, guvernul și poporul român au 
considerat ca o îndatorire sfînlă 
de a da sprijin și ajutor poporului 
vietnamez pentru ca acesta să-i 
învingă pe agresorii americani.

Articolul menționează documen
te ale Partidului Comunist Român , 
și guvernului Republicii Socialiste 
România, precum și numeroasele

Corespondentul 
lone seu, trans- 

„O nouă dovadă

au

declarații făcute 
Nicolae Ceaușescu 
ducători de partid 
mâni, prin care s-a condamnat se
ver crimele agresorilor americani 
în Vietnam, s-a reafirmat sprijinul 
față de poziția guvernului R. D. 
Vietnam și a F.N.E. din Vietnamul 
de sud, au salutat victoriile stră
lucite ale armatei și populației, din 
cele două zone ale țării împotriva 
americanilor, pentru salvarea na
țională.

Cuvintele „solidaritate și sprijin 
Vietnamului" sînt profund sădite 
în inimile poporului român, scrie 
în continuare ziarul. Mii de mi
tinguri, expoziții, proiectări de fil
me înfățișînd victoriile poporului 
vietnamez au fost organizate in în
treaga țară .

„Sprijinul entuziast și ajutorul 
partidului, guvernului și poporului 
român constituie un prețios stimu
lent pentru armata și populația 
noastră in lupta împotriva agreso
rilor americani. Mulțumim sincer 
partidului, guvernului și poporului 
român frate", scrie în încheiere 
„Nhan Dan".

de tovarășul 
și de alți con- 
și de stat ro-

lui jiunea sa : un guvern mo- 
nocolor democrat-creștin, 
sau un guvern de tran- 
zifie, pînă după congre-

DIN FRANȚA
© SORBONA A FOST EVACUATA ® CONSTATARI DUPĂ 
PRIMA SAPTAMÎNĂ A CAMPANIEI ELECTORALE • UN 
ALT ȘEF AL O.A.S. S-A ÎNAPOIAT LA PARISPARIS 14. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite: Sorbona, vechea universitate a Franței, și-a recăpătat din nou liniștea după 6 lună de zile de la ocuparea ei de către studenți. în cursul nopții de joi spre vineri clădirea universității a fost evacuată de ultimele elemente anarhiste străine de viața universitară. Echipele sanitare au. intrat în acțiune deoarece apăruse pericolul unei epidemii.Grupurile elementelor anarhiste s-au îndreptat spre Teatrul Odeon, unde se aflau baricadați de la 15 mai alți adepți ai violenței. La ora 9 dimineața intrările Teatrului Odeon și împrejurimile sale au fost ocupate fără incidente de forțele de poliție.în cadrul unei conferințe de presă, primul ministru al Franței, Georges Pompidou, a declarat că numeroase sugestii ale studenților, privind o reformă a universității, sînt demne de reținut. El a subliniat că guvernul este hotărît să colaboreze cu toate părțile interesate pentru o adevărată reformă a universității. în ce privește situația socială, premierul francez a menționat că în industria de automobile lucrul nu a fost încă reluat, dar că „guvernul va lua măsurile care se impun pentru a permite întreprinderilor și economiei să iasă, fără pericol, din criza prin care trec".Făcînd bilanțul recentei crize, Georges Seguy, secretarul general al C.G.T., a scos în evidență amploarea fără precedent a luptei oamenilor muncii francezi, precum și importanța rezultatelor obținute de mișcarea grevistă.La sfîrșitul primei săptămîni a campaniei electorale pentru alegerile legislative se desprinde o primă concluzie : dorința exprimată de membrii fostei majorități parlamentare, care se prezintă acum sub denumirea de „Uniunea pentru apărarea Republicii" (U.D.R.) de a forma după alegeri o majoritate lărgită cu elemente centriste. Cît privește Partidul Comunist Francez, el și-a ex-

primat regretul față de atitudinea echivocă a anumitor lideri ai Federației Stîngii Democrate și Socialiste, care preconizează o apropiere între federație și centriști. Observatori din capitala Franței remarcă, dease- menea, procesul de „împăcare", între partidele majorității și șefii insurecției din Algeria și ai O.A.S.-ului aflați în momentul de față în, închisori sau exilați. Astfel, după reîntoarcerea și punerea în libertate a lui Georges Bidault, un alt șef al O.A.S.-ului, colonelul Charles Lache- roy, condamnat la moarte în contu- machie în 1961, s-a înapoiat din Spania la Paris fiind imediat pus în libertate provizorie.

Insuccesul misiunii 
Mariano Rumor, secretar 
national al Partidului Demo- 
crat-Creștin, (P.D.C.), de a 
întruni acordul necesar for- sul din toamnă al P.S.U., 
mării unui nou guvern, 
readuce criza guvernamen
tală din Italia la punctul ei 
de plecare. Observatorii 
politici apreciază că dacă 
nu va interveni o.modifi
care substanjială în pozi
ția de pînă acum a par
tenerilor coaliției de centtu- 
stînga, posibilitățile de so
luționare a crizei se vor 
îndepărta și mai mult. Fată 
de zilele trecute, a inter
venit, totuși, un element 
nou: președintele republicii, 
Saragat, a anunfat că în 
cadrul consultărilor imediat 
următoare va asculta nu
mai părerea reprezentanților 
partidelor fostei coaliții gu
vernamentale, ceea ce a 
provocat nemulțumirea par
tidelor de opozifie, caro 
consideră că actualul mo
ment politic impune o con
sultare cît mai largă, cu 
reprezentanții tuturor for
jelor politice.

Noua fază a 
șefului sfatului 
intensificarea 
partidelor care 
diferitele aspecte și conse
cințele posibile ale situa
ției politice actuale. În
trunirii de joi seara a Di
recțiunii P.D.C., i-a urmat, 
vineri dimineafa, cea a se
cretariatului Partidului So
cialist Unificat (P.S.U.) con
dus de P. Nenni, iar pentru 
luni, a fost anunțată șe
dința Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian. Abia după 
aceste dezbateri care — se 
afirmă în unele cercuri — 
ar putea aduce elemente 
noi sau clarificări suscep
tibile de a înlătura echivo- 
curile existente, se va pu
tea forma o imagine mai 
clară asupra perspectivelor 
crizei de guvern.

Atenjia principală este 
concentrată acum asupra 
Partidului Democrat-Creș- 
tin care, în imposibilitatea 
de a reedita — din cauza 
refuzului socialiștilor unifi
cați- — formula de guver
nare de centru-stînga, tre
buie să facă cunoscută ob-

consultărilor 
coincide cu 

activității 
examinează

care ar urma să confirme 
'sau să infirme acfuala po- 
zijie a acestui partid. Pen
tru cea de a doua soluție 
s-a și făcut cunoscut nu
mele senatorului Giovanni 
■Leonfe, care a mai prezidat 
în 1963 un astfel de gu
vern. De fapt, pentru par-

dernizarea structurii sfatului. 
Deci, democraf-creștinii, 
pentru a forma un guvern 
cu șanse de stabilitate tre
buie să prezinte idei cu un 
conținut mai bogat decît în 
legislatura trecută, precum 
și oameni dispuși să le pu
nă în aplicare. Ceea ce 
nu este cîtuși de puțin 
ușor, dacă se are în ve
dere faptul că evantaiul 
punctelor de vedere expri
mate în cadrul P.D.C. este

Criză guver
namentală
tu perspectivă 
de durată

a unui guvern

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA NICOLAE PUICEA

tidul „majorității relative* 
(P.D.C.), nu se pune numai 
problema „dezangajării" so
cialiștilor unificaji fată de 
noul guvern, Situafia este 
mai complexă .întrucît P.S.U. 
condiționează sprijinirea 
„din afară” 
monocolor democrat-creștin 
(sau bicolor — cu repu
blicanii), de programul gu
vernului respectiv, de prio
ritatea pe care acesta o va 
acorda rezolvării unor pro
blema importante ale vieții 
social-politice actuale cum 
ar fi, de pildă, democrati
zarea învătămîntului, sa
tisfacerea unor revendicări 
ale oamenilor muncii, mo-

mărului de angajați, ridicarea nivelului de trai.în document se arată, totodată, unele deficiențe apărute în procesul aplicării reformei. In domeniul repartiției apar deosebiri în ce privește nivelul veniturilor personale. De aceea în Directive se propune ca prin întreg sistemul de impozite să se asigure principiul potrivit căruța toți cetățenii, care obțin venituri personale mai mari, să contribuie în mai mare măsură la satisfacerea nevoilor comune.De asemenea, unele persoane obțin în mod nejust venituri pe baza posedării unor bunuri materiale pe care le vînd sau le împrumută, aceste fapte constituind obiectul unor condamnări politice justificate. Prezidiul și Comitetul Executiv al U.C.I. subliniază necesitatea împiedicării încercărilor, ca sub forma asociațiilor să ia ființă întreprinderi particulare. Totodată este criticat modul ineficient în care sînt rezolvate problemele privind angajările în cîmptil muncii.Uniunea comuniștilor, se arată în Directive, luptă pentru dezvoltarea solidarității socialiste, pentru relații cît mai umane între oameni, împotriva privilegiilor, parazitismului, dri» căror forme de monopol, împotriva neglijării obligațiilor sociale. Totodată, U.C.I. subliniază că actualul sistem politic este împovărat de vechile relații și forme de conducere, ceea ce provoacă apariția unor tendințe de îndepărtare de la linia luptei pentru democrația autoconducerii. Una din formele principale ale acestor tendințe o constituie aspirațiile spre un pluralism politic. Directivele subliniază că U.C.I. se pronunță cu hotărîre împotriva tendinței de formare a unui sistem cu mai multe partide.Directivele se ocupă în încheiere de sarcinile de viitor ale U.C.I., ale organelor politice și sociale.

BELGRAD 14 (Agerpres). —• In șe-_ dința comună a Prezidiului și Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I. din 9 iunie a. c. au fost adoptate directivele cu privire la cele mai importante sarcini ale Uniunii comuniștilor în dezvoltarea sistemului relațiilor țocial-economice și politice.Făcînd o analiză a recentelor acțiuni ale studenților din Iugoslavia, Prezidiul și Comitetul Executiv al C.C. al U.C.I. subliniază că comuniștii sprijină cererile și propunerile îndreptate spre dezvoltarea societății și a democrației socialiste, cererile de a se soluționa cu mai mult succes problemele privind situația materială și socială a studenților și, în general, a sistemului de învățămînt. Prezidiul și Comitetul Executiv al C.C. al U.C.I. consideră că sistemul de învățămînt trebuie „schimbat din temelie", astfel încît el să corespundă necesităților de dezvoltare a forțelor de producție și capacității creatoare a tineretului și oamenilor muncii, precum și perfecționării relațiilor socialiste. U.C.I. se pronunță pentru îmbunătățirea structurii sociale a studenților și consideră că aceștia trebuie să participe direct la rezolvarea tuturor problemelor care îi privesc direct. Totodată, sînt respinse acele metode de soluționare a problemelor a căror folosire ar însemna renunțarea la orientarea de bază, la dezvoltarea democratică.Condiția esențială de înlăturare a dificultăților sociale, economice și politice și a devierilor constatate în societatea iugoslavă, se arată în directive, este ca U.C.I., împreună cu toate forțele progresiste să se orienteze ferm spre dezvoltarea relațiilor democratice și socialiste și spre o luptă' mai dîrză pehtru atingerea' țelurilor reformei economice și sociale. In acest scop directivele prevăd adoptarea de măsuri, printre care dinamizarea producției, modernizarea economiei și creșterea eficienței ei, dezvoltarea producției agricole, îmbunătățirea sistemului - de planificare, perfecționarea sistemului de prețuri, sporirea exporturilor, dezvoltarea pieței interne, creșterea nu-
Incident izraeliano- 
egiptean in zona 
Canalului de SuezIntre forțele izraeliene și cele e- giptene dispuse în zona portului Tewfik pe malurile Canalului de Suez a avut loc un schimb de focuri de artilerie, mortiere și mitraliere de a- proape două ore, relatează agențiile de presă occidentale. Un purtător de cuvînt al armatei izraeliene a afirmat că trupele R.A.U. au deschis focul împotriva forțelor izraeliene și că două persoane arabe care încercau să se infiltreze în teritoriul iz- raelian au fost ucise.La rîndul său, un purtător de cuvînt al forțelor armate ale R.A.U. a declarat că trupele izraeliene au deschis focul asupra pozițiilor egiptene pentru a acoperi o manevră a sol- daților izraelieni care au pătruns în zona canalului.Observatorii subliniază că acest incident este unul dintre cele mai grave intervenite între cele două părți de la sfîrșitul lunii ianuarie.(Agerpres)

pierea daiei congresului 
partidului lor — caută din 
răsputeri să-și asigure un 
moment'de răgaz pentru a 
se ocupa de însăși viitorul 
partidului lor. Și aici se a- 
firmă tendinfe contradic
torii : cele mai progresiste 
preconizează menținerea 
fermă a „dezangajării și a 
stabilirii de raporturi noi 
cu ansamblul forjelor de 
sfînga, altele, presează în 
vederea înfrății neîntîrziate 
în noul guvern. Se scoate, 
totodată, în evidentă faptul 
că, sprijinirea în parlament 
a unui guvern monocolor 
democrat-creștin, ar veni în 
confradicjie cu însăși linia 
„dezangajării" stabilită de 
C.C. al P.S.U., ceea ce ar 
crea confuzie în rîndul 
membrilor de rînd ai parti
dului.

Partidul Comunist Italian 
apreciază că, din luările de 
poziție ale unor membri ai 
conducerii partidelor coali
ției de cenfru-stînga reiese 
— după cum scrie ziarul 
„Unita" — intenfia de a sal
va cu orice preț politica 
vechiului guvern, și care ar 
urma să fie promovată fie 
de o nouă echipă tripar
tită °, fie de una „mono- 
coloră" — și aceasta nu ar 
putea fi formată decît- de 
P.D.C. — „cu majoritatea 
parlamentară preconstituită". 
P.C.I. consideră că, în ac
tuala situație politică, ar fi 
indicat să se însărcineze cu 
formarea guvernului o per
soană din afara rîndurilor 
Partidului Democrat-Creștin, 
care să încerce alcătuirea 
cabinetului pe baza unui 
program ce ar reflecta ce
rințele corpului electoral, 
exprimate limpede în ca
drul alegerilor de la 19 mai.

Pentru moment, după 
cum scrie „La voce repu
blicana’, organul Partidului 
republican, — „criza de 
guvern se profilează tot mai 
lungă și dificilă" ceea ce 
este „în evident contrast cu 
spiritul opiniei publice".

*) După cum se știe, din 
vechea coaliție au făcut 
partie P.D.C., P.S.U. și Par
tidul republican.

foarte larg și contradictoriu. 
In timp ce curentul „de 
stingă" din partid se pro
nunță pentru o „revifali- 
zare” a formulei de cenfru- 
stînga făcîndu-se pași în 
întîmpinarea punctului de 
vedere al P.S.U., se fac au
zite voci care preconizează 
intransigență și nu exclud 
o deplasare spre dreapta, 
cer să se exercite presi
uni asupra socialiștilor uni
ficați spre a-i determina să 
renunțe la programul pro
priu și să repună în discu
ție hotărîrea comitetului lor 
central de a nu participa la 
noul guvern.

La rîndul lor, ^socialiștii 
unificați — presați de apro-

TOKIO 14. — Corespondentul A- gerpres, Fi. Țuiu, transmite : In urma publicării comunicatului care stabilește data alegerilor parlamentare din Japonia la 7 iulie, în întreaga țară a început vineri, oficial, campania electorală pentru reînoi- rea a 126 de mandate din totalul de 250 ale Camerei consilierilor (Camera superioară a Dietei). Adresîndu-se alegătorilor, premierul Eisaku. Sato, președintele Partidului liberal-democrat de guvernămînt a reafirmat politica de continuare a alianței cu Statele Unite. Seiki Katsumata, președintele Partidului socialist s a pronunțat pentru revizuirea tr. tatului de securitate japono-ame- rican, în sensul desființării bazelor militare americane de pe pă- mîntul japonez. Președintele P.C. din Japonia, Sanzo Nosaka, a subliniat necesitatea renunțării la tratatul de securitate japono-ameri- can, desființarea bazelor militare americane și crearea unei Japonli independente și neutre.Observatorii politici remarcă faptul că Partidul socialist din Japonia ă răspuns chemării Partidului comunist pentru o „luptă comună" împotriva tratatului de securitate 'ja- pono-american, exprimînd părerea că. o asemenea campanie trebuie sprijinită de toate organizațiile progresiste interesate în încetarea războiului din Vietnam, retrocedarea Okinawei și restabilirea relațiilor cu R. P. Chineză.
Reuniunea de h Saada 

si atacurile 
împotriva Yemenului
CORESPONDENȚA DIN CAIRO DE LA C. OPRICA

agențiile de presă transmit
în vederea efectuării unei 

anchete complete asupra asa
sinării senatorului Robert 
Kennedy a fost formată o echipă specială a poliției din Los Angeles, compusă din 22 de persoane. Anchetatorii au declarat că se studiază ipoteza existenței unei conspirații, care la 5 iunie a dus la asasinarea senatorului.

Poznan a fostSpychalski, preșe- de Stat al R. P.Tîrgul- de la vizitat de Marian dintele Consiliului________Polone. Marian Spychalski a făcut o vizită la pavilionul României, unde s-a interesat în mod deosebit de ma- șinile-unelte, de mașinile pentru prelucrarea lemnului și pentru industria textilă, precum și de alte exponate.

Vizita delegației parlamen
tare cehoslovace in U.R.S.S. La 14 iunie, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a primit delegația parlamentară cehoslovacă, condusă de Josef Smrkovsky, președintele Adunării Naționale a R.S. Cehoslovace, care face o vizită oficială în U.R.S.S. In aceeași zi, delegația a fost primită de Nikolai Pod- gomîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Iosip Broz Tlto, președinte
le R.S.F. Iugoslavia, l-a pri
mit la Brioni pe Villy Brandt, vicecancelarul și ministrul afacerilor externe al R.F. a Germaniei, care se află într-o vizită oficială în Iugoslavia.

Salvatore Quasimodo a în
cetat din viață. La 14 iunie a încetat din viață la Napoli, în urma unei hemoragii cerebrale, cunoscutul poet italian, laureat al premiului Nobel, Salvatore Quasimodo.

Vizitele ministrului de ex
terne al R.A.U., Mahmoud 
Riad in R. D. Germană și 
R. P. Polonă. La Berlin el a a- vut convorbiri cu președintele Consiliului de stat al R.D.G., Walter Ul- bricht, cu președintele Consiliului de Miniștri, Willi Stoph și cu Otto Vin- zer. La Varșovia, ministrul de externe al R.A.U. a fost primit de J. Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.

Harold Linden, președin
tele Băncii de Import-Export 
din S.U.A., a cerut joi în fața unui subcomitet al Senatului ca Statele Unite să extindă relațiile comerciale cu țările socialiste. El a criticat tendința de accentuare a restricțiilor în comerțul Statelor Unite cu țările socialiste, tendință care s-a făcut simțită în special în ultimii ani.

Președintele Johnson șl am
basadorul sovietic la Wa
shington, Dobrinin, au procedat, la 13 iunie, la schimbul oficial al instrumentelor de ratificare a noii convenții vietică jihirea comerțului și protejarea cetățenilor ambelor țări. (TASS)

O expoziție a realizărilor 
Republicii Socialiste România 
in domeniul construcțiilor de 
mașini a fost inaugurată la Ulan Bator Sînt expuse numeroase fotografii, reprezentînd dezvoltarea industriei constructoare de tractoare.

consulare dintre Uniunea So- și Statele Unite, pentru spri- comerțului și protejarea cetă-

în ultimele zile, pe teritoriul Yemenului au avut loc lupte violente între forțele republicane și detașamentele regaliste care, pornind de la bazele lor din nordul țării, au încercat să înainteze spre sud, în direcția capitalei. Intr-un interviu acordat ziarului „Al Ahram", primul ministru yeme- nit, generalul Hassan El Amri, care se afla Ia Cairo, a declarat că forțele armate republicane au fost nevoite să pună în acțiune unități blindate și de artilerie grea. 200 dintre mercenarii aflați în rîndurile regaliștilor au fost uciși sau răniți.Atacul dezlănțuit împotriva R. A. Yemen nu constituie o surpriză, mai ales dacă se ține seama de faptul că, în ultima perioadă, forțele ostile republicii, grupate în jurul imamului detronat, și-au intensificat vizibil activitatea. Aproape că n-a existat săp- tămînă în care monarhiștii să nu fi declanșat atacuri în direcția Sanaa cu speranța de a împresuri și imobiliza trupele republicane, de a provoca o răscoală în rîndul unor triburi. Ceea ce atrage de astădată atenția este legătura dintre noile atacuri și frământările și disensiunile din tabăra adversarilor republicii. Potrivit unor surse yemenite regaliste din Beirut, disputa dintre liderii acestora s-a ascuțit serios, concentrîndu-se în jurul problemei: continuarea ostilităților împotriva guvernului republi

can sau realizarea unui compromis politic, în vederea reglementării crizei ? Disputele au dus la scindarea elementelor antirepublicane în două grupări una. condusă de imamul El- Badr. favorabil unui compromis politic. si alta, avînd în frunte pe prințul Hussein — comandantul suprem al forțelor regaliste — care se pronunță pentru continuarea luptelor. Evenimentele din ultimele zile lasă să se înțeleagă că grupul dân jurul prințului Hussein a obținut cîștig de cauză. Un congres al regaliștilor — scrie ziarul libanez „Al Haiat" — desfășurat recent la Saada, în nordul Yemenului, l-a ales pe Hussein drept „șef de stat". El a constituit un nou guvern, al cărui program prevede. între altele, continuarea războiului împotriva republicii. In ce privește soarta imamului EI-Badr, hotărîrile de la Saada nu spun nimic. Este însă cert că Mohammed El-Badr a fost lipsit de puterile sale.In acest context, atacurile dezlănțuite în ultimele zile împotriva R. A. Yemen capătă o semnificație aparte, ele vădind .intenția noilor conducători ai regaliștilor de a continua războiul care face să sîngereze de mai mulți ani pămîntul Yemenului și amenință cuceririle republicane ale popoiului yemenit.
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