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PARTID IN
ORGANIZAȚIILE DE BAZA
înaintarea viguroasă a societății noastre pe drumul civilizației socialiste este indisolubil legată de creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toate sferele de activitate. In acest sens au fost create condiții favorabile prin noua organizare adminlstrativ-teritorială a țării, care înlesnește o mai exactă și operativă cunoaștere a problemelor concrete din fiecare unitate socială sau economică. Principala con

cluzie practică ce se desprinde de 
aici in direcția perfecționării stilului 
de muncă ai organelor și organiza
țiilor de partid constă in stabilirea 
centrului de greutate al întregii ac
tivități în verigile de bază.Condițiile și direcțiile în care are loc dezvoltarea județului Satu-Mare oferă o imagine convingătoare a diversității sarcinilor care revin organizațiilor de partid la orașe și sate. în următorii ani în județ sînt prevăzute în continuare importante investiții, care vor duce la dezvoltarea construcției industriale, modernizarea și extinderea întreprinderilor existente, darea în folosință de noi așezăminte social-culturale ; valoarea lor va depăși 435 milioane lei. O efervescentă creatoare vor cunoaște toate orașele si comunele județului, ceea ce impune sporirea rolului și influenței organizațiilor de bază. în această lumină au o deosebită însemnătate indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind necesitatea continuei perfecționări a stilului de muncă al comitetelor județene de partid, al stabilirii unei legături permanente și directe între ele și toate organizațiile de partid din cuprinsul județului. Tocmai în aceasta constă în ultimă instanță \

„secretul" sprijinului cu adevărat eficient acordat verigii în care do- bîndește formă concretă linia generală a partidului.Imperativul unui asemenea sprijin apare cu atît mai evident cu cît mai există birouri de organizații de bază în a căror activitate se manifestă lipsă de inițiativă, deprinderea de a se lăsa dădăciți, de a nu întreprinde nimic înainte de a primi indicații de la organul superior. Combatem cu energie asemenea tendințe întru- cît ele duc nu numai la tărăgănarea rezolvării problemelor, ci și la 
atrofierea Inițiativei și spiritului de 
răspundere ale organizațiilor de partid.în înlăturarea acestor manifestări negative un rol important revine activiștilor comitetului județean de partid. Experiența arată că metodele de îndrumare și control sînt cu atît mai eficiente cu cît se exprimă într-un ajutor concret, la fața locu
lui, capabil să înlăture practici învechite care frînează bunul mers al activității.A trecut un timp relativ scurt de la constituirea comitetelor județene, îndeajuns însă pentru a se verifica în practică superioritatea noii forme organizatorice. Mai mult decît înainte

ZIUA AVIAȚIEI

Apărătorii de elită 
ai cerului patriei

stă acum în centrul atenției organelor teritoriale de partid studierea temeinică a diferitelor aspecte aflate pe primul plan al preocupărilor unităților economice.
Legătura directă, fără trepte in

termediare, între comitetul județean 
și verigile de bază ne dă posibili
tate» să intervenim operativ spre a 
ajuta la soluționarea problemelor. In anii trecuti s-a discutat de nenumărate ori despre necesitatea extinderii culturilor irigate, dar paralelismul. substituirile de atribuții, insuficientul control făceau ca lucrările să se desfășoare extrem de lent. în spiritul indicațiilor din recenta hotărîre a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri în legătură cu prevenirea și combaterea efectelor secetei, am intensificat acțiunea pentru extinderea suprafețelor irigate. S-au constituit, sub îndrumarea nemijlocită a membrilor comitetului județean de partid, colective formate din specialiști, activiști de partid și de stat, care au studiat la fața locului posibilitățile de extindere a lucrărilor de hidroameliorații.Contactul direct cu unitățile de bază înlesnește totodată înlăturarea rămînerilor în urmă. Deși în general pe primele patru luni ale anului marea majoritate a unităților economice din cuprinsul județului au realizat și depășit indicatorii de plan. în sectorul de investiții s-au înregistrat deficiente de care în bună parte se fac răspunzătoare și organizațiile de partid de la întreprinderile „Unio", „1 Septembrie", „Solidaritatea", „Tricotex" etc, care nu au acționat cu destulă fermitate și perseverentă spre a trage la răspundere pe cei ce nu și-au îndeplinit integral obligațiile prevăzute în planurile de construcții-montaj.Nivelul scăzut al muncii politice- în rîndurile constructorilor a contribuit in bună măsură la deficiențele semnalate pe aceste șantiere între altele, la faptul că la întreprinderea „Solidaritatea" s-au efectuat în luna aprilie abia 50 la sută din sarcinile de construcții-montaj, iar la „Tricotex" nici pînă acum nu s-au recuperat încă rămînerile în urmă de sute de mii de lei la lucrările pentru noua hală.Este evident că aceste neajunsuri ca și cele din domeniul realizării planului da investiții în sectorul a- gricol de stat și cooperatist reflectă totodată lipsurile în îndrumarea a- cestor unități de către comitetul județean de partid, moliciunea si

Incepînd de ieri. 
Hunedoara și-a sporit 
puterea siderurgică, 
prin intrarea în probe 
tehnologice, Ia cald, cu 
trei luni înainte de 
termen, a laminorului 
de 1300 mm, cu o ca
pacitate anuală de cir
ca 3 milioane tone o- 
țel lingou, principal o- 
biectiv al planului 
cincinal.

Nu e lipsit de Im
portanță să amintim 
că la acest laminor, de
limitat acum în zona 
sa caracteristică, s-au 
turnat 64 000 m o be
toane, s-au montat 
circa 15 000 tone con
strucții metalice și 
utilaje tehnologice, 
precum șl aproape 8 000 
m p geamuri armate 
șl tabiă cutată. Din fa
milia motoarelor elec-

trice, de diferite mă
rimi, existente aici se 
detașează motorul nr. 
1, considerat ca fiind 
„inima" laminorului. 
Puterea sa de acțio
nare este egală cu forța 
cumulată a 200 trac
toare convenționale.

Pentru prima dată 
In domeniul construc
țiilor siderurgice, aici 
s-a folosit „inteligența 
tehnică" a calculato
rului electronic S 300, 
care reprezintă o in
stalație componentă a 
lui „1300".

Tov. ing. Nicolae Agachi, directorul ge
neral al combinatu
lui siderurgic Hu
nedoara, a relatat că : 
„Una din caracteristi
cile principale ale nou
lui laminor o constitu-

ie automatizarea com
pletă, realizată prin 
însăși calculatorul e- 
lectronic. Inccpînd de 
la preluarea iingouri- 
ior de pe „trenurile 
calde", introducerea în 
cuptoarele de încălzi
re. transbordarea lor 
pe transfercar, lami
narea propriu-zisă șl 
pînă Ia expedierea 
blumurilor către linia 
de semifabricate, efor
tul fizic al omului nu 
este solicitat decît Ia 
dirijarea întregului 
proces de producție, 
prin posturile de co
mandă. In lunile care 
urmează este prevăzut 
ca aici să se pună în 
funcțiune și un sistem 
de televiziune indus
trială".

Zburăm cu elicopte
rul. Soarele a „decolat” 
ceva mai devreme de
cît noi. Pe deasupra, 
săgetează văzduhul o 
formație de avioane 
supersonice. Se antre
nează cutezătorii înăl
țimilor în vederea 
grandiosului spectacol 
aerian închinat tradi
ționalei sărbători a a- 
ripilor românești: Ziua 
Aviației.

Zi plină de semnifi
cații, omagiu adus a- 
părătorilor cerului se
nin al patriei. O săr
bătoare care cinstește 
nume înscrise cu litere de aur în glorioa
sa carte a zburătorilor
— începînd cu Vlaicu, 
Vuia, Coandă, conti- 
nuînd cu Zorileann, 
Craiu, Bănciulescu, O- 
culeanu, Dărjan si cu 
atîți alți temerari, 
constructori de avioa
ne, parasutiști. oameni 
ai aerodromului de 
ieri si de azi.

...Aterizăm lin. Miroase a pelin și a floa- 
rea-soarelui. Pe cu
loarele de rulaj se în
șiră zeci de avioane. 
Cu elice si fără. Cu 
un motor sau cu mai 
multe. Subsonice si super. In jurul lor, 
trebăluind de zor, cu 
chipuri arse de soare
— tehnicienii. Coboa
ră piloții. în minei. 
căștile de zbor. Sprin
teni. Voioși. Acum, pe 
sol, oameni ca toți oa
menii. Si totuși-

...Norii se prăvălesc 
peste aerodrom. Ploaia 
se revarsă. Zeci de oa
meni. întreaga suflare 
de pe pistă privește 
într-o singură direc
ție. Prin neguri îsi 
croiesc drum, spre a- 
terizare. cîteva avioa
ne. Un singur om 
vorbește. Conducătorul 
zborului. „Veniți nor
mal la aterizare! 
Aici doar picură... A- 
tenție la aparate! 
Păstrați distanta, pi

teza...”. In cabina lui 
nu plouă. Dar pe tim- 
plele-î încărunțite, pe 
obraji — broboane de 
sudoare ; și microfo
nul e ud. Se aude un 
avion. Dar nu se ve-

■ de. „E bine asa... — 
răsuni calmă, prote
guitoare, vocea de pe 
pămînt. Fii atent cînd iei contact cu roțile, 
ci apa... Frînezi...".

Aterizare perfectă 1 
La capătul pistei, în 
ploaia torențială, cîți- 
va oameni se îmbră
țișează bărbăteste. 
Zborul e nu numai o 
pasiune. E luptă. E 
Știință.

...Decolează, în zorii 
zilei, locotenent-colo- 
nelul Alexandru Mar- 
cu. Cu supersonicul — 
devenit fulger domes

ticit. Făcea un zbor de 
demonstrație în fața 
unei serii de piloți ce 
urmau să treacă ime
diat pe noul avion de 
luptă. La cîțiva metri 
înălțime, după decola
re, in plină viteză, pi
lotul simte cum moto
rul îsi întrerupe brusc 
„respirația" (intrase, 
întîmplător, o pasăre 
în difuzor și fusese 
aspirată de motor). 
Manevrează atît de 
prompt si aterizează 
atît de rapid si de 
exact, îneît avionul nu 
mai are timp să iasă 
din limitele pistei de

Locotenent-colonel
Ion CLENCIU
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Ion MANEA

II
»- ■
Mii’ 1

limfei®
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Acad. prof. Eugen RĂDULESCU, 
rectorul Institutului agronomic 

„N. Bălcescu"
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Telegrame
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a adresat președintelui Consiliului Revoluționar al Uniunii Birniane, generalul Ne Win, un mesaj de compasiune în legătură cu pagubele cauzate de ciclonul care s-a abătut recent asupra Birmaniei.Răspunzînd, președintele Consiliului Revoluționar, generalul Ne Win, a exprimat sincerele sale mulțumiri și profunda sa apreciere pentru mesajul primit

Astăzi putem spune cu siguranță că tinerele generații de intelectuali ale României socialiste sînt mai hotărîte ca oricînd să învețe cît mai mult pentru a-și face simțită tot mai pregnant-prezența în concertul științei. Pentru aceasta însă nu sînt suficiente hotărîrea și posibilitățile lor virtuale. O personalitate puternică, spre a se putea manifesta în plenitudinea sa, are nevoie și de un cadru specific, adecvat aspirațiilor sale. Ea trebuie inițiată și promovată în activitățile cele mai complexe, în rolurile hotărîtoare.Desigur, noi, generațiile mai vîrstnice, la îndemnul partidului, i-am ajutat pe tineri să dobîndească un profil bogat, forța competenței și a fermității în cugetare și acțiune, le-am împărtășit din experiența noastră, cu alte cuvinte, i-am format pentru viață și muncă. Lucru esențial, dar in- șuficient. Pentru că, o dată încheiată a- ceastă etapă, e nevoie să le oferim tinerilor posibilitatea autodesăvîrșirii spirituale, să Ie lăsăm larg deschise căile de acces spre o experiență personală bogată, ale cărei, învățăminte, după cum bine se știe, nu pot fi suplinite prin nimic.Iată doar cîteva din considerentele pentru care consider deosebit de judicioase opiniile exprimate în articolul „Aplicarea justă a principiului socialist de repartiție', publicat recent în „Scînteia’, cu privire la necesitatea lichidării remunerării pe viață a titlurilor onorifice și a cumulului remunerat. Transpunerea în practică a acestor sugestii ar corespunde, după părerea mea, cu preocuparea constantă a
(Continuare in pag. a III-a)

Retribuția
in concordantă
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cu efortul
de autodepășire
artistică

Zenaida PALLY
artistă a poporului

Am avut nenumărate prilejuri să mă conving de prețuirea și respectul de care se bucură arta interpretativă românească în ochii întregii lumi. Prestigiul dobîndit este binemeritat și el reprezintă rodul contribuției colective a tuturor generațiilor artiștilor noștri, fiecare cu experiența sa de viață, cu pregătirea sa, ,cu dragostea și pasiunea față de artă. . Rodul acestui generos efort colectiv a fost și recunoașterea de către stat a meritelor celor mai buni, distingerea acestora prin titluri onorifice. Ele au semnificația unui angajament contractat față de societate, pentru dăruirea în continuare a întregului lor talent, a întregii pregătiri. De aceea, propunerile discutate în ziarul „Scînteia* mi se par echitabile, conforme principiului socialist al retribuției. In artă, ca și în alte sectoare ale țiile fixe, unui titlu, artistului, perfecționarea, să îndemne la mai efort. Cei dintre noi care și-au închinat întreaga viață scenei, cei care au o prezentă neîntreruptă în viața artistică vor beneficia în mod direct de noul sistem de salarizare care va avea în vedere, în primul rînd, valoarea muncii concrete, de fiecare zi, a fiecăruia.Ceea ce ne interesează pe noi toți în artă nu este numai cantitatea muncii de-

muncii de creație, indemniza- acordate pe viață în virtutea și nu a valorii reale a creației nu sînt de natură să stimuleze mult

(Continuare în pag. a III-a)
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Una dintre problemele esențiale pe care le ridică dezvoltarea impetuoasă a civilizației contemporane o constituie adaptarea continuă a omului la condițiile procesului modern al muncii (ritm, aparatură tehnică etc.). Aici intervine rolul psihologiei industriale menită să ajute, cu mijloacele ei specifice, ia crearea unui 
climat psihic propice unei optimizări 
a efortului uman. Insuficienta adaptare a omului la munca sa duce la schimbări dese ale profesiunii (ceea ce înseamnă pierdere de timp și energie, pagube pentru individ și societate), absenteism, productivitate scăzută, creșterea rebuturilor, număr -sporit de accidente. O bună adaptare exclude aceste fenomene negative, asigură individului reușita profesională.

Evident, o primă 
cauză a dezadaptării o 
constituie nejudicloasa meseriei. Diviziunea muncii, de progres, a creat un mare număr de profesiuni, fiecare cu specificul și cerințele ei. Un dicționar de specialitate, apărut nu demult, cuprinde caracteristicile a peste 23 000 profesiuni existente azi în lume ! E intr-adevăr o problemă să îndrumi „omul potrivit spre locul potrivit". Pentru aceasta — iar în condițiile 
orînduiril socialiste e un lucru nu 
numai posibil, dar și necesar ! — se 
cere studierea temeinică a aptitudi
nilor și înclinațiilor fiecărui membru 
al colectivității. Ea se dovedește utilă atît în cazul repartizării și selecției profesionale — cînd trebuie să a- legem dintre mai multi candidați pe acel cu aptitudini corespunzătoare — cît și în cazul orientării profesionale, cînd trebuie să îndrumăm un tînăr spre profesiunea cea mai potrivită înclinațiilor sale, sau cînd dezvoltarea economiei cere unui muncitor să-și schimbe calificarea pentru o nouă profesiune, situație destul de frecventă în industria modernă.Investigarea în vederea orientării 
șl selecției începe cu studierea vieții subiectului pe baza unor discuții cu tînărul, cu părinții, cu profesorii, cu colegii etc., urmărind să se alcătuiască istoria individuală a cazului. Atracția pentru o anume i joacă un rol mult mai mare abilitățile și îndemnurile ieșite din comun. Ea facilitează dobîndirea mult mal lesnicioasă a cunoștințelor și deprinderilor legate de acel domeniu. Trebuie să spunem că, în gene
ral, psihologia industrială a părăsit 
concepția despre caracterul înnăscut 
șl nemodificabil al aptitudinilor. Pasiunea pentru o anume activitate este unul dintre indicii esențiali ai existenței condițiilor de reușită în profesiunea respectivă. Informațiile cu privire Ia Interesele individului formează cele mai utile indicații cu privire la aptitudini.Aceste date calitative trebuie coroborate cu rezultatele obținute prin examenele psihologice pe care le numim teste. Cu ajutorul lor se pot face evaluări cantitative, se pot stabili clasificații, se poate etalona o scară în care să putem încadra din punct de vedere al aptitudinilor pe fiecare individ dintr-un grup. în selecția profesională, aptitudinile omului pentru diferite sarcini de muncă au fost grupate în cinci clase: a. aptitudini de gîndire ; b. aptitudini mecanice; cj aptitudini psihomoto- rii ; d. abilități vizuale ; e. aptitudini specializate. Pentru fiecare din aceste categorii s-au imaginat numeroase teste.Există țări în care apelul la

este abuziv. Nu te mai poți angaja fără să te supui acestei „situații false și pretențioase" — se plîng unele voci. în Franța a apărut și un celebru domn „Anti-iest", -care a reușit, pe baza unor studii psihologice, să pună la punct o metodă de a învăța pe doritori să trișeze cu testele, cu probele grafologice etc. Atmosfera care a generat protestele anti-test reflectă o practică nu numai abuzivă, dar șl primitivă. $i asta deoarece în unele țări oamenii au impresia că întreaga lor viață lăuntrică, toate posibilitățile socială sînt de promovare pe scara încarcerate în „temnița testelor". Măsurarea prin teste a aptitudinilor dă, firește, o imagine fragmentară asupra persoanei umane. 
Testele au valoare 
doar dacă se ține sea
ma de facultatea de 
sinteză a personalității, 
de posibilitatea de i prin sforțare și voință ................................... Deperfecționare 

a nnor aptitudini deficitare, aceea, în investigarea aptitudinilor trebuie să ținem seama de factorii individuali, cit și de cei organizational! șl situationali: vîrstă, eex,
(Continuare în pag. a V-a)
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Titlul nu trebuie să
fie in sine o sursă
de venituri, ci o
înaltă consacrare
și obligație
științifică5 9

Dumitru I. MAZILU
doctor în drept

Articolul „Aplicarea justă a principiului socialist de repartiție — o necesitate economică, un act de echitate socială*, publicat în „Scînteia' din 14 iunie 1968, abordează una din cele mai importante probleme ale activității științifice românești contemporane. In anii construcției socialismului s-au pregătit numeroase și valoroase cadre de cercetare științifică. Aceste cadre au urcat trepte tot mai înalte în domeniul științei, efortul lor fiind înnobilat cu titluri științifice și grade didactice. Meritele lor s-au materializat în forme corespunzătoare de apreciere și retribuție. Nu toate aceste cadre însă justifică pe deplin încrederea acordată, manifestînd superficialitate in rezolvarea sarcinilor de mare răspundere pentru dezvoltarea științei și culturiis românești. Consider că la aceasta și-a adus o contribuție și forma inechitabilă de retribuție pe baza titlului științific și nu în primul rînd pe baza rezultatelor muncii creatoare, de cercetare, dobîndite de cel In cauză.
(Continuare în pag. a III-a)
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TURILOR AFRICII DE

SUD CU CELELALTE

STATE AFRICANE

cîteva luni de laVor-

„După ce a rămas timp de a- 
proape 20 de ani în imobilism, Afri
ca de sud vine să facă o schimbare 
politică pe cît de bruscă pe atît de 
spectaculoasă. Ea s-a lansat într-o 
mare tentativă pentru a ameliora 
imaginea ce s-a creat despre ea în 
lume, pentru a face pace cu Africa 
neagră independentă".Considerațiunile de mai sus aparțin unui ziarist de la o publicafie americană — una dintre cele mai puțin cunoscute — „The Report".Este adevărat că, de la un timp, guvernul de la Pretoria s-a lansat într-o operațiune pe care presa sa a denumit-o în mod emfatic „destinderea cordială". Operafia are în vedere relațiile cu fările independente ale Africii. După cum este știut, aceste relații sînt încordate datorită, pe de o parte, atitudinii de sfidare pe care politica de discriminare rasială — faimosul apartheid — o reprezintă la adresa popoarelor din făr rile africane, iar, pe de altă parte, din cauza acțiunilor ostile ale Pretoriei față de aceste țări. O „destindere" reală ar însemna ca guvernul de la Pretoria să acționeze în direcția atenuării acestor doi factori. Dar, după cum se știe, acesta n-a schimbat rînduielile apar- theid-ului. In ce s-a exprimat atunci „destinderea cordială’ ?La numaivenirea sa în fruntea guvernului, ster a înlocuit la Ministerul de Externe pe Eric Louw cu Hildgrad Muller, considerat de către presa occidentală a fi „mai suplu", un „mai abil cunoscător al puîsului lumii exterioare și mai ales al Africii". Împreună cu Muller au intrat în compunerea cabinetului și alți membri „mai liberali". Imediat după instalare, s-a procedat la elaborarea unui „plan de deschidere" către Africa ; 

a fost creai un comitet consultativ interministerial permanent ; secția „Africa" din Ministerul de ' Externe a fost complet remaniată. La dispoziția Ministerului de Externe a fost pys un fond pentru „servicii speciale", fond despre care cotidianul tanzanian „Nationalist" scria : „Acești bani sînt destinați spre a cumpăra simpația statelor africane a căror părere în legătură cu loialitatea sud-africană este echivocă". Mai mult, în Parlamentul sud-african a fost luată în discuție și aprobată „orientarea guvernului în vederea unei coexistențe a- micale și unei cooperări fructuoase cu țările africane".Pe firul aceleiași „demonstrații" s-au înscris ți unele manifestări fără precedent. Pe aeroportul orașului Cap au fosi primiți cu mare pompă trei miniștri de culoare ai statului Malawi. „A fost o ceremonie remarcabilă — scria un ziarist american prezent la fața locului. Populației de culoare sud-africane nu-i venea să-ți creadă ochilor văzînd miniștrii negri fraversînd orașul în limuzine conduse de șoferi albi, escortate de polițiști albi, ce se îndreptau spre luxosul „Mount Nelson Hotel*. Nu mai puțin spectaculoasă a fost vizita în Africa de sud a primului ministru al micului stat Lesotho, înfîmpinaf cu tot protocolul de Vorster în persoană. Aceste vizite s-au soldat cu acorduri comerciale, iar ulterior chiar cu sfabilitea de relații diplomatice complete cu Malawi.Ce a determinat toate aceste gesturi! Să indice ele o poziție mai realistă, intenția de a desființa, chiar șl treptat,
Dumitru POPA J

(Continuare în pag. a V-a) 7.
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AcasăMai întîi, faptele : Constantin Dumitrașcu din Poiana Vărbi- lău (Prahova) vizitează, împreună cu familia, un văr de-al său, pe nume Ion Nistor din București (str. Vorniceni, cartierul Vatra Nouă-Băneasa). Intr-o noapte de chef, vărul din București obține de la musafirul său o declarație prin care acesta „consimte" să-i încredințeze, spre înfiere, unul din copii, în vîrstă de 2 ani și jumătate. La plecare, revenindu-și, tatăl a vrut să-și ia copilul, dar a fost Imposibil. Omul s-a adresat miliției și procuraturii. Totuși, de patru luni nu își poate lua copilul acasă. Secția a 2-a miliție îi răspunde : „La reclamați» dv. 
vă comunicăm că cercetările 
sînt în curs de perfectare. După 
terminarea lor, veți primi rezul
tatul la domiciliu". Să fim serioși ! Ce fel de cercetări ? Uimitor cum pot complica unii lucrurile. Tatăl așteaptă copilul. I 1-ați expediat ?Baba oarba

De 15 zile, directorul Direcției 
generale de turism intern de la 
Agenția centrală O.N.T. „Car- 
pați" vrea să discute cu direc
torul Direcției valutare din Mi
nisterul Finanțelor. Subiectul ? 
Măsuri și clarificări în vederea 
extinderii și îmbunătățirii turis
mului nostru peste hotare: 
Dar întîlnirea celor doi di
rectori este imposibilă (direc
torul de la finanțe nu e de gă
sit). Oare să fi pătruns jocul 
„De-a v-ați ascunselea" și în re
lațiile de colaborare dintre acești 
înalț,i funcționari ? „Leapșa"1 n-ar 
fi mai potrivită ?Sportivă

Una Ia mînă : la parterul clădirii cu nr. 87 de pe strada Traian din Tr. Severin funcționa sala de șah a clubului „Drubeta". De cîtva timp, șahiștilor li s-a pregătit o surpriză neplăcută. Mesele de șah au fost înlocuite cu birouri la care s-au instalat, gospodărește, inspectorii ADAS-ului. Curată mutare de șah ! Două la mînă : în spatele gării se afla o popicărie. Regionala C.F.R. Craiova a demolat-o, construind una nouă. Insă în loc de o sală pentru ei, popicarii au găsit o sală de ședințe. birouri și frizerie. Dar să nu aruncăm cu... bila ! Trei la 
mînă: baza sportivă (terenuri de volei și baschet) a fost desființată de Sanepid, pentru.., protecția igienică a unei fîntîni din apropiere ! Prin urmare, o splendidă........ aruncare Ia coș !“.Patru la mînă : pe str. Progresului 14, unde se organizau gale de box în aer liber, funcționează acum un depozit comercial și un garaj. Asta K.O. ? înseamnă că consumat și putem fără mănuși. Ceea ce Așadar, cum stăm eu... chestiunea sportivă la Tr. Severin ?Motiv serios

ce-o fi: meciul e discuta... și facem.

I

Pentru postul de educatoare 
la grădinița sezonieră din comu
na Tinca-Bihor s-au prezentat 
mai multe cereri. Fiecare solici
tantă și-a expus motivul cererii 
sale, dar dintre toate, cîștig de 
cauză a avut Doina Băican. A- 
probarea cererii acesteia de că
tre Inspectoratul școlar județean 
este justificată prin următoarea 
rezoluție: „Apropierea față de 
soț". Casa copilului din locali
tatea respectivă, unde a lucrat 
pînă acum Doina Băican, este la 
cîteva sute de metri de casă, pe 
cînd grădinița — exact peste 
drum de locuința acesteia. Apro
pierea de soț este evidentă I AnticipareUnii lucrători ceferiști, conductori la vagoanele de bagaje, manifestă dezinteres în transportarea promptă a presei, afirmînd că „au alte mărfuri mai urgente". în 2 iunie, trenul 7001 (București-Galați) a lăsat pe peronul gării 89 saci cu ziare ; în 5 iunie, conductorul vagonului de bagaje al aceluiași tren a le- fuzat să primească .coletele cu presa. Mai sînt și alte e- xemple. Deoarece netransporta- rea la vreme a ziarelor diminuează efortul redacțiilor de a informa prompt cititorii, propunem organelor C.F.R. o inversare : să se încarce în vagon ziarele și să se lase pe peron semi... conductorii care întrerup circuitul normal al difuzării presei. În excursie

Ne aflăm în perioada excursi
ilor școlare. Cum se asigură in
struirea și supravegherea pârtiei- 
panților r Întrebarea -are temei. 
Lipsa de supraveghere a elevilor 
atrage după sine grave accidente. 
Ca în cazul de față. Vn grup de 
elevi de la Liceul nr. 6 din Bucu
rești a mers cu un autobuz 
O.N.T. la cabana Muntele Roșu 
(Prahova). O clipă de neatenție 
și Ionescu David, absolvent al 
școlii generale de 8 ani, a alu
necat pe un teren accidentat; . 
rezultatul — o fractură la baza 
craniului. Tardivă, intervenția 
medicilor a fost ineficace, lntîm- 
plarea tragică reclamă suprave
gherea atentă a tinerilor drumeți 
și înzestrarea lor cu echipament 
adecvat excursiilor pe munte.

Rubrică redactată de : 
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Gheorghe POPESCU 
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Se cere perfecționarea

în protecții muncii
Atenția acordată de partid și de stat problemelor securității muncii, ca parte integrantă a grijii față de om, este oglindită în numeroase acte legislative și normative. Aplicarea acestor normative a determinat progrese considerabile pe linia securității muncitorului în toate ramurile economiei naționale, activitatea acestuia fiind, într-o foarte mare măsură, ferită de efectele nocive ale tehnologiei, de pericolele implicate de desfășurarea procesului de producție. Și în construcții, situația actuală se prezintă în această privință, incomparabil mai bine.în calitate de șef al serviciului protecția muncii am avut posibilitatea să urmăresc modul în care se aplică normele de securitate a muncii pe diferite șantiere cît și unii dintre factorii obiectivi și subiectivi care influențează negativ activitatea în acest domeniu. Consi- derînd că măsurile de protecția muncii au doar menirea de a preveni suferințele umane și pagubele materiale pricinuite de accidente, unii organizatori ai proceselor de producție își concentrează eforturile în direcția evitării acestora. Puțini conducători de întreprinderi privesc aplicarea măsurilor de protecție a muncii ca o condiție esențială pentru buna desfășurare a activității de producție. Or, tocmai în despărțirea artificială a măsurilor de protecție a muncii de întregul proces de muncă rezidă multe din neajunsurile șl lipsurile ce există în activitatea întreprinderilor. Păstrîndu-și rațiunea ei esențială, de expresie a grijii față de om, protecția muncii este și trebuie să devină o problemă intrinsecă a producției, de rezolvarea ei în cele mai bune condiții depinzînd eficiența economică a întregii activități. în legătură cu aceasta voi prezenta unele aspecte care pot fi în- tîlnite pe șantierele de construcții.Un fapt obișnuit: o echipă de muncitori-tencuitori lucrează pe o schelă, la înălțime. Dar schela nu întrunește condițiile cerute de normele de tehnica securității muncii, adică are podine întrerupte, nu are balustradă, scîndură de margine etc. Cum lucrează muncitorul pe o asemenea schelă ? Evident, cu foarte mare a- tentie. Cu o mînă ia mortarul iar cu cealaltă se ține de un stîlp al schelei ; înainte de a arunca mortarul se uită în jur și-și fixează poziția în spațiu, mișcîndu-se cu încetinitorul ; pe scurt, cu un ochi se uită la lucru, iar cu celălalt pe unde căită și de ce se ține. Lucrul merge sudoarea curge, iar pericolul cădea în gol este prezent. în de condiții ce productivitate avea munca unui constructor?

căită greu, de a astfel poateSă privim acum lucrurile și din- tr-un alt unghi. Lipsa de măsuri de protecție duce, pînă la urmă, la accidente, care scot din muncă un număr de muncitori. Aceasta grevează asupra producției, dezorganizează' echipele, ayînd repercusiuni serioase asupra bunului mers al producției, creînd pagube economiei naționale, întreprinderii, fără a mai vorbi despre aspectul uman și social al acestei chestiuni.Ce se cere pentru ca problemele legate de securitatea muncii să fie tratate și rezolvate în strînsă legătură cu cele tehnice de producție si în același timp cu ele ?La această întrebare se poate da un singur răspuns : fiecare salariat, de la muncitor la director, de la

proiectant la executant să se preocupe cu cea mai mare grijă, în domeniul său de activitate, de respectarea și aplicarea măsurilor care să asigure o muncă fără pericole.Din păcate, unii conducători de șantiere, deși cunosc, fără îndoială, că există o strînsă interdependență între securitatea muncii și producție, în practică neglijează măsurile de protecția muncii. Anul trecut, efectuînd un control pe. un șantier, am găsit muncitori săpînd la o fundație, la o adîncime 6—7 m. Una din laturile fundației era situată lingă drumul pe care treceau continuu camioane și basculante grele. Datorită vibrației și lipsei lucrărilor de sprijinire exista pericolul prăbușirii unuia dintre maluri. Oamenii lucrau sub această a- menințare, din care cauză săpătura înainta greu. Am cerut inginerului șef al șantierului să oprească lucrul pînă cînd se vor lua măsurile tehnice de securitate. Tocmai în acel moment a venit directorul întreprinderii. Pentru a înțelege mai bine cele ce urmează, este necesar să arăt 
că, potrivit legii nr. 5/1965 privind 
protecția muncii, directorul 
prinderii răspunde de luarea 
rilor de protecția muncii in 
prindere. Am rămas cu toții teptarea măsurilor drastice pe care credeam că le va lua directorul împotriva celor care au încălcat normele de securitate. Și directorul a luat în adevăr măsuri drastice : „De ce n-ai. grăbit lucrul la fundație, concenf.rînd un număr mai mare de muncitori ?" — i-a spus, pe un ton amenințător, inginerului-șef. N-a acordat nici o atenție condițiilor deosebit de periculoase în care trebuiau să lucreze muncitorii și, ceea ce ni se pare mai important teza pe care o susținem, nici 

țeles că lucrul înainta greu 
din cauza lipsei de securitate.Ne întrebăm de multe ori cum de este posibil ca acei care răspund de viata oamenilor din subordine să trateze ca pe o cenușăreasă problema securității personalului. Iar dacă nu văd avantajele economice directe, ar trebui să se teamă măcar de eventualele sancțiuni prevăzute de legile tării pentru nerespectarea măsurilor de protecția muncii ! Care să fie cauzele ? Mi se pare că una din explicații rezidă în faptul că, deși legile prevăd sancțiuni destul de severe, ele nu sînt aplicate decit în cazul accidentelor mortale, cu invaliditate. sau al celor colective, și numai de către organele Inspecției de stat pentru protecția muncii sau de către procuratură. Pentru celelalte accidente, cu incapacitate temporară de muncă sau fără incapacitate, și care formează majoritatea, sancțiunile, îndeosebi disciplinare, se aplică de către conducătorul întreprinderii într-o proporție mult mai mică decit numărul accidentelor. Experiența dovedește că ar fi necesare unele reglementări care să stabilească si mai precis, mai pregnant, răspunderile conducerilor de diferite nivele pentru luarea, aplicarea si supravegherea măsurilor de securitate, fixîndu-se totodată și sancțiunile severe ce vor decurge în mod automat 'din nerespectarea lor. Ar da. cred, bune rezultate introducerea sistemului de asigurare suplimentară a muncitorilor de pe șantiere prin A.D.A.S., cu contribuția muncitorului și a întreprinderii (deoarece A.D.A.S.-ul cercetează

mult mai bine cauzele din punctul de vedere al răspunderii materiale). In legătură cu aceasta, să se introducă un sistem precis al despăgubirilor pentru accidentați (invaliditate sau deces), care să se plătească de către vinovat, de întreprindere din beneficii sau de către stat, după caz, Tinînd seama de importanța pe care realizarea și depășirea planului de beneficii o are și o va avea din ce în ce mai mult pentru fiecare salariat. aceste măsuri, ca și altele, vor duce la cointeresarea reală, materială, a tuturor în asigurarea securității muncii.Totodată, nu poate fi trecut cu vederea faptul că unii salarlați se accidentează pentru că nu respectă procesul tehnologic, normele de tehnica securității sau refuză să poarte echipamentul de protecție ce li s-a pus la dispoziție. Mai mult chiar, unii se accidentează în alte locuri decit locul lor de muncă ordonat de organizatorul producției. A-i trata pe acești salariați ca pe niște victime ale unor condiții obiective este greșit.în înlăturarea deficiențelor discutate mai sus ar trebui să aibă un rol hotărîtor controlul respectării măsurilor de protecția muncii înainte de producerea accidentului și drepturile organelor de control. Inspecția de stat pentru protecția muncii (I.S.P.M.) are dreptul de a aplica amenzi, iar măsurile stabilite de a- cest organ sînt obligatorii. După cum am văzut, I.S.P.M. participă la cercetarea accidentelor mortale, cu invaliditate și colective. în plus, periodic. exercită controale de fond în întreprinderi, în urma cărora aplică sancțiuni contravenționale și prescrie măsuri. Din păcate, fiecare întreprindere din sistemul D.G.C.M. poate fi controlată de I.S.P.M. cel mult de 2 ori pe an (și aceasta se întîmplă în București ; ce va fi în provincie ?). Cine controlează modul în care sînt respectate măsurile de protecția muncii între cele două controale ale I.S.P.M. ? Cine cercetează accidentele de muncă fără incapacitate ? Toate aceste sarcini și multe altele sînt îndeplinite de „compartimentele ajutătoare de protecția muncii". create în 1967 în fiecare întreprindere, ca organe ajutătoare ale directorului întreprinderii. Sarcinile acestor organe, așa cum ele au fost precizate prin recomandări ale fostului Comitet de stat pentru protecția muncii, sînt de îndrumare metodologică, de informare a conducătorului întreprinderii asupra modului cum se respectă măsurile de protecția muncii, de ținere a unor evidențe etc. Deci, aceste organe n-au caracter operativ, nu pot lua măsuri. Or, . în acest domeniu uneori trebuie să se ia măsuri extreme, imediate, ca lucrului, de exemplu. Ar fi organele de protecția mun- întreprinderi să fie lnves- drepturi mai largi de a lua de a aplica amenzi și sanc-

Pe- stadionul tineretului din 
Craiova a gvut loc sîmbătă sea
ra un spectacol omagial închinat 
comemorării istoricului an revo
luționar 1848 intitulat „Ani de 
luptă și lumină". Spectacolul s-a 
deschis în acordurile melodioase 
ale unui grup de tulniceri. Două 
flăcări, ridicîndu-SB din amfore, 
s-au aprins deasupra stadionu
lui în tribunele căruia tineri 
elevi înscriseseră cu trupurile 
lor cifrele: 1848—1068. A fost 
ridicat steagul patriei, ale cănii 
culori au fost proiectate de ra
chete pe bolta cerească. Corurile 
reunite au intonat apoi „Trei 
culori", după care rapsozii au 
evocat figurile marilor domni
tori ai Tării Românești, Moldo
vei și Transilvaniei, precum și 
evenimentele din anii însînge- 
rați ai răscoalelor de la 1437, 
1514 și 1784. Din mijlocul pan
durilor, interpretul lui Tudor 
Vladimirescu a dat citire Pro
clamației rostită la Padeș, cu 
147 de ani în urmă... Pe fondul 
marșului „Deșteaptă-te române" 
a fost apoi prezentat un amplu 
tablou evocînd evenimentele pe
trecute la 1848 și figurile frunta
șilor revoluției de acum 120 de 
ani.

Prezentînd în continuare ma
rile acte contemporane din isto
ria patriei noastre, începînd cu 
23 August 1944 și continuînd cu 
fapte semnificative pe care 
poporul le așează astăzi la te
melia desăvtrșirii construcției 
socialiste, spectacolul s-a în
cheiat cu Hora Unirii, sub cerul 
brăzdat de rachetele tricolore.

Organizat de către Comitetul 
pentru cultură și artă. Consiliul 
sindicatelor și Comitetul U.T.C. 
ale municipiului Craiova, spec
tacolul a fost urmărit de zeci de 
mii de locuitori ai orașului.★

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 120 de 
ani de la evenimentele din 
1848, sîmbătă s-a deschis, la 
Deva, expoziția „Anul revoluțio
nar 1848 în , Țările Române". 
Exponatele — fotocopii, docu
mente și articole din presa 
vremii — oglindesc aspecte 
din perioada premergătoare re
voluției și din timpul desfășu
rării evenimentelor în Moldova, 
Tara Românească și Transilva
nia. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

sistarea util ca cii din tite cu măsuri, țiuni disciplinare în cadrul unui sistem precis de atribuții și răspunderi. In materie de control asupra locului de muncă să se stabilească răspunderi unice: se va înlătura în acest fel și paralelismul în această muncă, cînd, de exemplu, la același șantier se întîlnesc responsabili cu protecția muncii de la întreprinderea de construcții, întreprinderea de instalații, drumuri, întreprinderea de utilaje etc.Baza materială consacrată protejării muncii, pentru care se cheltuiesc acum foarte multi bani, ar avea de cîștigat prin crearea unei întreprinderi specializate, prin îmbunătățirea calitativă a echipamentului de protecție, prin diversificarea lui, prin crearea de materiale și dispozitive moderne necesare în procesul de muncă.

SClNTEIA-duminică 16 iunie 1968
‘nr, VP,1-* ■

constea în acordarea unul astfel 
sprijin verigilor de bază încît ele 
meargă pe propriile picioare, să deprindă a se orienta și acționa

îngăduința manifestate față de cei care dovedeau o mare inventivitate în găsirea de „cauze obiective" menite să justifice, lună de lună, nerea- lizarea sarcinilor de plan.
In condițiile reducerii aparatului 

salariat de partid, practica tutelei 
mărunte asupra organizațiilor de 
partid, anacronică și ineficientă prin 
natura ei, devine mai dăunătoare ca 
orlcînd. Tocmai de aceea principalul obiectiv al îndrumării exercitate de comitetul județean de partid trebuie să 
de 
să sefără a fi duse de mină. Pasivitatea față de pericolul livrării cu întârziere a unor comenzi pentru export la-întreprinderea „Crasna" Careî, ca șl față de nerealizarea unor indicatori de plan la întreprinderea de industrializare a laptelui scoate în evidență că organizațiile de partid de aici nu au înțeles că rolul conducător 
cc Ie revine în unitatea unde acti
vează impune spirit militant, fermi
tate principială, combativitate, nu 
simplă constatare a neajunsurilor, 
nici angajamente formale de a „îm
bunătăți munca". A fost nevoie de intervenția energică a comitetului județean de partid spre a se lua măsuri hotărîte pentru remedierea acestor neajunsuri.întărirea legăturii organelor locale de partid și de stat cu verigile de bază este condiționată în bună măsură de atentia acordată sesizărilor cetățenilor. Or, numărul redus al scrisorilor ce au fost adresate în ultimele luni organelor de stat din județul nostru reprezintă prin el însuși o critică la adresa acestora, dovedind că numeroși cetățeni consideră că vor găsi mai multă înțelegere pentru problemele ridicate de ei adresîndu-se direct unor organe centrale. Voi menționa un e- xemplu care mi se pare sugestiv. Pe baza hotărîrii adunării sătești din ianuarie anul trecut, Iosif Șerban șl Gheorghe Horotan din comuna Hrip au fost angajați paznici. La sfîrșltul anului au primit însă numai o parte din drepturile ce li se cuveneau, în luna martie a.c. au adresat o petiție comitetului executiv al consiliului popular provizoriu județean,

care le-a răspuns că cercetările efectuate ar atesta că petiționarii și-ar fi primit integral drepturile. Pe drept cuvînt, nemulțumiți de o asemenea rezolvare, ei s-au adresat Comitetului pentru problemele administrației locale. Verificarea întreprinsă în urma acestei sesizări a arătat că reclamația lor era îndreptățită. De fapt ce se întîmplase ? Comitetul executiv al consiliului popular județean trimisese scrisoa-. rea spre rezolvare tocmai celor care erau vizați în ea, iar aceștia, căutînd să iasă basma curată, au indus în eroare prin răspunsul trimis organului de stat județean.Atenția pe care Comitetul Central al partidului o acordă rezolvării scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii, dezbătînd în ultimii ani de două ori această problemă în plenarele sale, ne determină să acționăm cu energie spre a asigura stîr- pirea oricăror manifestări de birocratism și nepăsare în acest domeniu care vizează aspecte esențiale ale legăturii partidului cu masele, ale democratismului socialistIn lumina concluziilor ce decurg din lucrările recentei plenare a C.C. al P.C.R. apare pregnant necesitatea 
ca fiecare organizație de partid să 
acționeze cu fermitate spre a asigura 
stricta respectare a legilor, a prin
cipiilor democratismului socialist. Nu putem trece cu vederea faptul că unele organizații de partid iau o atitudinebleme, nu reacționează fată de încălcări flagrante ale legalității. Tocmai lipsa unei poziții ferme, principiale a organizației de partid a creat climatul propice ca directorul T,A.P.L.,-Satu Mare, Const. PoJgar, să hotărască desfacerea contractului de muncă al unei salariate pentru „vina" că, nevrînd să închidă ochii la neregulile pe care le constata, 1 le-a adus la cunoștință. Asemenea samavolnicii pun pe primul plan al preocupărilor noastre cultivarea in
transigenței față de orice abuzuri șl 
Ilegalități, indiferent de persoană sau 
funcție.Experiența primelor luni de activitate a comitetului județean relevă grăitor că succesul întregii sale activități este determinat de contactul permanent, nemijlocit cu verigile de bază, de calitatea îndrumării acestora.

Ing. M. BRUNO
șeful serviciului protecția muncii. 
Direcția generală construcții-montaj

„neutră" în aceste pro-

Literatura noastră de specialitate se îmbogățește cu o nouă lucrare. Deși, ca structură, apare sub forma unei culegeri de studii, cartea prezintă o vădită unitate internă atît prin strînsă legătură a tematicii abordate în diferite studii, cît și prin concepția și punctele de vedere care-i stau la bază. Nu e vorba de studii disparate din domeniul e- conomiei agrare, ci de analize care, sub laturi diferite, schițează o sinteză a problematicii fundamentale a gîndirii și realității agrare contemporane.In prima parte a lucrării se încearcă, pentru prima oară la noi, o cuprindere sintetică a istoriei gîndirii agrare universale și românești spre a scoate în evidență laturile principale sub care au fost abordate, în succesiunea diferitelor orîn- duiri sociale și epoci istorice, problemele a- grare. Fără pretenția de a emite, sub acest aspect, judecăți definitive, autorul scoate în evidență, prin prisma concepției marxist-le- niniste, laturile importante ale teoriilor a- . grare elaborate în decursul timpului și demonstrează utilitatea deosebită a confruntărilor istorice în acest domeniu.Pe această linie — în cadrul gîndirii agrare universale — se analizează contribuțiile șl trăsăturile specifice ale gîndirii agrare din România. îndeosebi în legătură cu sarcina majoră de a valorifica tradițiile înaintate ale studiilor noastre agrare și a scoate în evidentă a- portul lor la dezbaterea și soluționarea problemelor economice actuale. Merită reținută, sub acest aspect, aprecierea autorului cu privire la Interesul și importanța pe care o poate prezenta, în literatura noastră de specialitate, elaborarea unei lucrări sistematice, care să delimiteze, . în contextul gîndirii economice generale, locul și rolul gîndirii agrare, să analizeze și' să fixeze aportul marxismului la dezvoltarea ei, precum și la soluționarea problemei agrare în dezvoltarea social-economică.Acordînd o atenție largă gîndirii agrare din România, autorul — care analizează în mod deosebit contribuția lui Ion Ionescu de la Brad în această direcție — se consideră, pe bună

dreptate. îndreptățit să sublinieze necesitatea de a folosi criterii de valorificare cit mai bine fundamentate și complexe, spre a evita aprecieri globale unilaterale și alunecări spre formule și epitete neîntemeiate.Problema criteriilor de valorificare a gîndirii noastre economice și sociale din trecut este de o actualitate necontestată — iar autorul, folosind cu multă perspicacitate aceste criterii atît în cazul lui Ion Ionescu de la Brad, cît și al altor economiști

sociologie rurală în țara noastră o extindere din ce în ce mai largă. Se arată, de asemenea, rolul si importanța cercetărilor de sociologie rurală în determinarea e- lementelor unei judicioase și eficiente reașezări a satelor și comunelor, în asigurarea unei optimizări concrete sub aspectul dezvoltării în perspectivă a forțelor de producție și a creșterii continue a nivelului de trai populației rurale, al pupuiavxcx xuiaic, Șl care ar trebui să constituie obiective majore în cercetările concrete.
Acad. V. MALINSCHI

„STUDII
AGRARE"

agrarieni de la noi, pune la indemîna cititorului puncte de sprijin deosebit de prețioase în această direcție.Dezbătînd unele aspecte legate de tipologia reformelor agrare autorul scoate în evidență cu argumentedeosebit de concludente faptul că, adeseori, mișcările agrare au fost cauza principală a reformelor agrare și că, într-o măsură sau alta, ele au condiționat forma și conținutul acestora. Considerațiile generale cu privire la tipologia reformelor agrare constituie, fără îndoială, o •bază pentru .abordarea . și analizarea concretă a măsurilor de reformă agrară întreprinse perioada postbelică unele țări în curs dezvoltare, cuprinse partea a crării.Merită precieriiesupra legăturilor dintre economia agrară și sociologia rurală șl asupra necesității de a a- corda cercetărilor da

Este cazul, de altfel, să amintim că în lucrare se găsesc numeroase indicații utile pentru munca de cercetare în domeniul e- conomiei agrare, care constituie puncte de confruntare teoretică cu programul și orientarea cercetărilor inițiate de Institutul de cercetări pentru economie agrară, recent înființat. Autorul, tratînd adeseori probleme de istorie agrară face referiri continue la actualitate și mai ales pune în lumină problemele agrare ale țării noastre în condițiile sarcinilor actuale.. Scrisă, de. pe poziții militante, lucrareacad. V. Malinschi, „Studii agrare", este destinată a servi ca sursă de reflexii și ca un instrument de promovare a gîndirii în domeniul economiei agrara din țara noastră.
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în decorul feeric, cu vegetație exotică, al Grădinii Botanice din București Foto : Gh. Vlnțiiă

lei în repararea, extin- și modernizarea ho-
făcut
Prin 
de a

De curlnd m-am 
rudă cu O.N.T.-ul. 
alianță. O nepoată 
mea s-a căsătorit, legitim, 
cu un tovarăș încadrat 
foarte bine la acest oficiu 
•national de turism. M-am 
bucurat nespus de mult. 
O.N.T.-ul este o instituție 
serioasă și în nici un caz 
nu s-a înrudit cu mine din 
interes.

Stăteam și meditam asu
pra noii mele rude. Ce 
alegere frumoasă a făcut 
nepoata mea. Cînd, ce să 
vezi,? Ori, mai corect, ce 
să auzi ? Bătăi în ușă.

— Cine e ?
— Eu, O.N.T.-ul.
— Intri, nepoate!
Si a intrat. Ce mai faci, 

ce mai zici, cam astea sînt 
întrebările ce se pun la 
astfel de vizite. Asta la început, pînă se creează at
mosfera de intrat în pro
blemă.

— Unchiule, îmi zice 
O.N.T.-ul la un moment 
dat, am venit la dumneata 
în legătură cu 
16 500 000 de lei.

— Atît ați scos la nuntă ?' 
Frumoși bani. Nea Matei 
cit a dat ?

— Nu e vorba de nici o 
nuntă. De nici un dar. Am 
venit la dumneata pentru 
a ne da o sugestie.

— Numai atît ? Am cre
zut că vreți să vă comple
tez suma pînă la 20 000 000 
de lei. Cam de ce sugestie 
aveți nevoie ? D-astea am. 
Am berechet. Adineauri a 
plecat unul de la 
care avea nevoie de 
gestie. Se văita că-i 
în casă, că a făcut 
cereri la I.A.L., că 
reparat casa la a 
cerere și cu toate 
tot 
dat 
un 
fel 
Te 
le servesc ? Zii!

— Am investit 16 500 000

de 
derea 
telului „Union".

— Ați cheltuit puțin. 
Enorm de puțin. După fe
lul cum s-a lucrat acolo, 
îmi închipuiam că s-a de
pășit miliardul. De ce su
gestie ai nevoie ? Vrei să 
mai cheltuiești niște bani și nu te pricepi cum ? La 
hotel mi se pare că ați

— Nu. E făcut bine. La 
30 iunie însă trebuie să-l 
dăm în exploatare și nu 
știm cum să-l mobilăm.

— M-aî fiert atîta pentru 
un lucru de nimic ? De ce 
nu mi-ai spus din capul 
locului. Hai să luăm un 
Larousse... Chiar aici l-am 
deschis. „O cameră de ho
tel se mobilează cu mo-

cele

mine, 
o su- 
plouă 
32 de i s-a 

115-a 
astea 
l-amîi plouă în casă. 

sugestia să-și cumpere 
cort. Tu nepoate ce 

de sugestie ai nevoie ? 
servesc. Rudele să nu

I hotelurilor din

a-șl pune hainele în șifonier...
— In așezarea mobilie

rului n-avem probleme. 
Marea nenorocire e alta. 
N-avem mobilier. L-am 
comandat noi la Tg. Mureș, 
dar l-am comandat tîrziu 
și tovarășii de la Tg. Mu
reș nu ni-l pot termina, 
decit peste 4—S luni. Iar noi peste cîteva zile tre-

NOU.1 Hotel cu

făcut o aripă nouă. Dacă 
ați făcut-o pe stingă, dărî- 
mați-o și construiți-o pe 
dreapta. Dacă ați făcut-o 
pe dreapta, faceți contra
riul, ori vice-versa, cum vă 
convine mai bine.

— Problema construcției 
e rezolvată. Altceva ’ ne 
frămîntă.

— Ce? In loc de hotel a 
ieșit cumva depou de 
tramvaie ?

— Din nefericire con
structorii s-au străduit și 
hotel au vrut să facă, ho
tel a ieșit.— Felicita(t-i! Eu dacă 
aveam în antrepriză lucra
rea asta, cu 16 500 000 de 
lei, cîți ați pus la dispozi
ție, dacă vă scoteam «n, 
loc viran pe locul ăla. To
tuși, despre ce e vorba ? Vi l-a făcut cumva încli
nat ?

foileton
de Nicuță TÂNASE

bilier care se compune din 
pat, șifonier..."

— Larousse avem și noi. 
Ne-am documentat. Știm 
ce trebuie.

— Atunci ? A...
țeles. Nu știți cum să așe
zați mobilierul. Și la asta 
mă pricep. Studioul în nici 
un caz să nu-l așezați pe 
verticală. In picioare se 
poate dormi oriunde, chiar și în gară. Șifonierele să 
nu le așezați cu ușile spre 
pereți. Se poate și așa, dar 
ar fi incomod pentru pa
sageri să intre prin camera 
vecină să spargă zidul spre

am în-

bule să deschidem hotelul.
— Și-l deschideți ?
— Musai! Avem sarcină, 

Ne-am gîndit să aducem 
niște mobilier vechi, dar 
vom avea neplăceri cu 
pasagerii. Le luăm tarif de 
hotel de lux și să-i culcăm 

campanie ?! 
Mai avem

hotel de lux și în paturi de 
Stricăm firma, 
o posibilitate.

— Care ?
— I.H.R. are niște mobilă 

pentru hoteluri din pro
vincie. Ne gîndim să bă
găm mobila lista aici.

— Nici mie nu-mi venea 
ideea asta. E grozavă! Pa
sagerul care vrea să 
doarmă la „Union" din 
București trebuie mai în- tîi să dea o raită prin pro
vincie, să plătească taxa 
de dormit pe mobilier. 
Si pe urmă să...

— Povestea asta am sim-

plificat-o noi altfel. Am 
chemat noi un reprezen
tant al
București, proprietarul mo
bilierului, și... Dar altceva 
ne neliniștește,

— Ce ?
— Dacă montăm mobilie

rul ăsta provizoriu în ca
mere, cînd ne sosește cel 
nou trebuie să-l demontăm.

— Si?
— Zgîriem pereții, spar

gem zidurile, pentru că 
mobilierul ăsta provizoriu 
are dulapurile îngropate. 
Se duce dracului toată 
munca constructorilor.

— Facefi proces verbal șl băgafi hotelul din nou în 
reparație. A stat doi ani 
închis, poate să mai stea 
zece.

— Așa ne pricepem șl noi. Am venit la dumneata 
pentru o sugestie salva
toare. La 30 iunie musai 
trebuie să-l dăm în ex
ploatare.

— Uite că mi-a venit o 
idee. Tranșați cu C.F.R.-ul 
să modifice vagoanele.

— In ce scop ?
— Cînd vine omul In 

delegație la București și 
vrea să tragă la „Union" 
să aibă loc în vagon și pentru studio și pentru 
dulap, și pentru... Să vină 
cu mobilă de-acqsă /

— Nu se poate. Pentru 
asta trebuie să depășească 
gabaritul, trebuie lărgite 
vagoanele, costă mai mult... 
Altă soluție.

— Transformați hotelul în aeroport.
— Nu ne dă voie Sane

pidul. Avem acoperiș. Șl 
coșurile.

— Făcețl-l port. Portul 
„Union" sună mai frumos 
decit Constanța. Marea în orice caz e mai ușor de: 
adus pînă la 30 iunie decit 
mobilierul... E o sugestie.

Mă tem că sugestia îmi 
va fi luată tn serios. Vino
vății se vor îneca și eu voi 
trage ponoasele.

1
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CINE CONDUCE ÎNTREPRINDEREA
SA RĂSPUNDĂ Șl DE INTEGRITATEA

Organele financiare și bancare, prin controlul specializat pe care îl exercită în unitățile productive și în instituții, veghează la buna gospodărire a fondurilor economice, contribuie indiscutabil la creșterea spiritului de răspundere în rîndul tuturor factorilor care mlnuiesc valori materiale și bănești, urmărind în ultimă instanță asigurarea integrității patrimoniului social aflat în administrarea fiecărei întreprinderi și instituții. Prin firea lucrurilor, acest control specializat are o anumită periodicitate. In asemenea condiții, este de la sine înțeles că organele însărcinate să-1 exercite nu pot să urmărească în orice moment totalitatea fenomenelor care au loc în activitatea unei unități. Această îndatorire revine tocmai conducerilor întreprinderilor și organizațiilor economice. Este un adevăr axiomatic că atunci cînd statul a încredințat spre administrare organizațiilor socialisto avuția publică și a acordat conducerilor acestora largi atribuții în ce privește folosirea valorilor materiale și băaești, automat, aș zice, le-a investi și cu răspunderea de a preveni, combate și descoperi orice acțiune care ar putea duce la știrbirea integrității avuției obștești.Neîndoielnic, de-a lungul anilor construcției socialiste s-au ‘ format numeroși conducători de întreprinderi pricepuți, stăpîni pe arta de a conduce, care au înțeles că rolul lor de buni gospodari ai avutului public nu și-1 pot exercita decît dacă, pe lingă propria lor chibzuință în luarea deciziilor, inițiază și aplică eu perseverență măsuri energice de pază, bună administrare șl control care să anihileze orice tentativă de delapidare, sustragere, risipă sau alte asemenea fapte care lovesc în avuția obștească. Dintr-o recentă analiză efectuată de organele Ministerului Finanțelor la 11 ministere economice, rezultă că Un mare număr de unități în subordine au încheiat bilanțul anului 1967 fără nici un leu pagubă în avutul obștesc. Ce măsuri „deosebite" au inițiat conducerile. acestor întreprinderi ? Ce „condiții speciale" le-au fost create pentru a fi ferite de orice durere de cap? De la bun început ........... „trebuie spus că nu-i vorba ' de con-, ' ’■ întreprinderi atunci cînd încredin: diții speciale, ci de simplul fapt că, In aceste unități, conducerile au a- plicat riguros toate dispozițiile legale și indicațiile date în ce privește paza, inventarierea, evidența, gestionarea bunurilor și asigurarea controlului ■asupra fondurilor materiale și bănești. La fabrica „8 Martie" din Piatra Neamț, de pildă, conducerea întreprinderii a avut permanent în a- tenția Sa ca angajarea gestionarilor să se facă dintre persoanele cu o foarte bună comportare civică și o temeinică pregătire profesională. In plus, a urmărit stăruitor stabilizarea lor în întreprindere. Astăzi aceștia au o vechime' în funcția de gestionar de cel puțin. 6 ani. Instructajele periodice organizate, legislația pusă la dispoziție i-au ajutat pe gestionari să-și însușească temeinice cunoștințe în legătură cu atribuțiile și răspunderile ce le revin. Măsuri similare au fost aplicate și la fabrica de confecții „Miorița" din Oradea, fabrica „Teba" din Arad și la alte multe întreprinderi.De subliniat sînt șl preocupările unor ministere și consilii populare județene care, în ultimul timp, și-au amplificat eforturile pentru apărarea avutului obștesc, luînd riguroase măsuri de organizare In mai bune condiții a activității gestionare, de întărire a controlului și de tragere la răspundere cu mai. multă fermitate a celor ce aduc pagube proprietății socialiste. în sistemul unor ministere, cum ar fi, bunăoară, cel al industriei ușoare, al minelor, al industriei metalurgice, energiei electrice, pagubele înregistrate în trimestrul I a. c. sînt în scădere față de aceeași perioadă din anul trecut. Pentru deprecierea unor importante cantități de îngrășăminte chimice, conducerea Consiliului Superior al Agriculturii a dispus retrogradarea a 15 conducători de întreprinderi agricole de stat. Sau un alt caz. După ce i s-au pus în atenție. Ia timpul potrivit, numeroase deficiente în ce privește gospodărirea masei lemnoase, conducerea Ministerului Economiei Forestiere a reacționat prompt printr-un amplu program de măsuri în care locul central l-a deținut valorificarea unor importante cantități de lemn provenit din doborîturi de vînt și din cel exploatat de mai multă vreme, evitîndu-se astfel pe ansamblul economiei un consistent volum de pierderi.Chiar dacă în momentul de față devine tot mai evidentă reactivarea și întărirea spiritului gospodăresc atît în întreprinderi, cît și la nivelul organelor lor tutelare, totuși ar fi nerealist să credem că pretutindeni, 
tn toate unitățile, el se afirmă cu aceeași vigoare. După cum s-a putut constata din discuțiile pe care or- • ganele de control și revizie le-au avut cu conducători ai acelor întreprinderi unde s-au găsit nereguli în administrarea patrimoniului unității, surprinde faptul că mulți dintre aceștia au o optică total deformată a- supra răspunderilor ce le revine în apărarea avutului obștesc. După concepția lor, desigur complet eronată, această importantă latură a activității de conducere nu ar fi nicidecum o sarcină de prim ordin de care trebuie să se ocupe personal și cu toată răspunderea. Chipurile, ea trebuie să fie lăsată exclusiv în atribuțiile organelor din afara întreprinderii, cum ar fi cele ale miliției, justiției, forului tutelar și, bineînțeles, ale Băncji Naționale și 
Ministerului de Finanțe. „Ideea" are

și variante. Bunăoară, sînt păreri — și nu puține la număr, in soecial în sectorul circulației mărfurilor — potrivit cărora pagubele de valori mici nici nu ar trebui luate în seamă, mai ales dacă le lumul desfacerii, acestea pot fi. „riscuri inerente". _ ....atît pe luarea de măsuri energice pentru prevenirea oricăror pagube în avuția publică, ci îndeosebi pe modificarea regulilor de evidență și raportare a acestora, pentru ca pe a- ceastă cale în unele unități, cum ar fi cele din industria alimentară, de transporturi etc. volumul pagubelor să se micșoreze doar... scriptic.Din păcate, asemenea concepții nu au rămas doar în gîndirea unor conducători de întreprinderi și organizații economice, ci și-au găsit și aplicare în viața economică. Așa se șl explică de ce în anumite unități economice normele legale de apărare a avutului obștesc nu sînt cunoscute sau dacă se ounosc nu sînt aplicate, ■ de ce nu sînt trași la răspundere cei ce se fac vinovați, fie de păgubirea proprietății socialiste, fie de lipsa de organizare, îndrumare și control în toate problemele care privesc paza valorilor materiale și bănești. La șantierul din Călărași al întreprinderii nr. 8 constructii-monbaj București, în perioada 1965—1966 doi șefi de birou financiar îndeplineau concomitent și funcția de casier, contrar normelor legale. Această neglijentă a conducerii șantierului le-a permis celor doi indivizi să sustragă nestingheriți suma de 115 371 Iei, prin înscrierea în ștatele de salarii a unor persoane fictive și a unor sume mai mari decît cele real plătite. Pe dreptate, în sentința rămasă nltivă în luna ianuarie a.c.. pe cei doi delapidatori hu fost condamnați și șeful organizării muncii, contabilul șef al șantierului, un nor- mator și alți angajați care, prin a- titudinea lor, au înlesnit sau chiar au fost complici la infracțiunile comise.Cu siguranță că un asemenea cat nefericit* este de natură să deschidă mai bine ochii-conducerilor ele

raportăm la vo- întrucît în fond considerate ca Alții insistă nu

bună defi- lîngă

Asigurarea integrității fondurilor materiale și bănești pe care statul le pune la dispoziția unităților economice este condiționată în bună măsură și de modul în care conducerile acestora folosesc pîrghia controlului financiar intern. Organizarea și buna funcționare a controlului financiar în fiecare întreprindere trebuie să devină pentru conducere o preocupare de prim ordin, întrucît numai în acest fel ea va putea să cunoască permanent stările de lucruri din compartimentele care gestionează sau administrează valori materiale și bănești. Printre altele, va trebui asigurat cu rigurozitate caracterul inopinat al controlului, punerea unui accent mai mare pe confruntarea diferitelor documente cu situațiile de fapt, efectuarea pe scară cît mal largă a controlului încrucișat, o mal mare receptivitate față de acele sesizări și reclamații ale oamenilor muncii în care sînt semnalate aspecte care pot leza integritatea avutului obștesc, înlăturarea oricăror tendințe de tergiversare a controlului, pentru a împiedica o- perațiile Ilegale, neoportune și economicoase.Desigur, organele de control Ministerului Finanțelor și Băncii ționale pot să influențeze în mai re măsură creșterea răspunderii conducerilor de unități din economie pentru păstrarea și gospodărirea cu maximum de grijă a fondurilor statului. De aceea, în viitorul apropiat, ne vom intensifica activitatea de îndrumare și control asupra îndeplinirii măsurilor stabilite pentru apărarea integrității proprietății socialiste, cît și asupra strictei respectări a legilor privitoare la prevenirea și recuperarea pagubelor în avutul obștesc. Practica demonstrează însă e- locvent că cele mai multe neajunsuri pot și trebuie să fie preîntîmpinate chiar de către conducerile întreprinderilor. dacă acestea își exercită pe deplin și cu răspundere atribuțiile lor de coordonare. îndrumare și control a întregii activități economice. Iată de ce susțin că întreaga răspundere pentru gospodărirea și integritatea fondurilor materiale și bănești încredințate trebuie să revină în mod

subordine. Numai așa se 'pot evita situații de felul celei, petrecute la fabrica „Fructus" din Timișoara, unde directorul a menținut multă vreme. în întreprindere și chiar a avansat în funcție, pe un salariat despre care era informat că sistematic a încercat să sustragă materiale din întreprindere. Neluîndu-se ia timpul potrivit cuvenitele măsuri, organele de control au descoperit, e drept prea tîrziu. că acest individ pricinuise întreprinderii daune de 360 000 lei. La un control făcut în luna aprilie a.c. de organele M.I.A., aici a fost identificată o lipsă în gestiune de mai multe zeci de mii de lei. Conducerea fabricii apreciază că s-a comis o eroare, întrucît respectivul organ de control n-a vrut să înțeleagă „corectitudinea" procedeului de a compensa plusurile cu minusurile. însuși faptul că pot apare a- semenea anomalii în evidența întreprinderii pune clar în lumină ideea că cdnducerea unității n-a tras cuvenitele învățăminte din trista experiență de spectator în care s-a situat pînă acum, cînd, de fapt, ea este și trebuie să fie factorul direct răspunzător de gospodărirea valorilor materiale ce i s-au încredințat de stat.După cum se știe. în repetate rîn- duri conducerea partidului și statului a atras serios atenția cadrelor de conducere din Întreprinderi și instituții de a nu admite nici un fel de concesii sau îngăduințe fată de cei care, prin faptele lor, provoacă sau înlesnesc știrbirea a- vuțieî publice. Intransigența trebuie să aibă un caracter continuu și nu de campanie, iar accentul trebuie pus îndeosebi pe latura de prevenire a infracțiunilor sau oricăror fante generatoare de pagube. Cine conduce o întreprindere trebuie o- b’teatoriu să răspundă si de integritatea patrimoniului ei. în aceste îm- n"eiurări, capătă o importanță deose- l*!1ă asigurarea condițiilor minime de depozitare și pază a bunuri’or materiale, controlul și supravegherea permanentă a întregii gestiuni a întreprinderii, cunoașterea cadrelor cărora li se încredințează gestionarea valorilor de orice fel. și res-țpectareâ?’-strictă a condițiilor, -legale. expres conducerilor de întreprinderi, de angajare a acestora, tinerea corectă și la zi a evidențelor și efectuarea la timp, și cu simt de răspundere a inventarierilor.

ne-
ale Na- ma-

țează cuiva dirijarea și gestionarea unui-sector sau altul, obligîndu-i totodată să fie mai atenti la comportarea pe parcurs a salariatilor în Radu CIURILEANU 
contrelor revizor general 
în Ministerul Finanțelor

TV-20
un nou tip de autobuz

Piesă in greutate de 150 tone turnată la Uzina de 
mașini grele București pentru șantierul sistemului hidro

energetic Porțile de Fier

normei optime de udare, în funcție de faza de vegetație a culturii. La toate acestea se adaugă, aplicarea unei agrotehnici diferențiate — specifică culturilor irigate, precum șl folosirea la maximum a sistemelor de irigație prin a- doptarea de asolamente cu culturi succesive, două și chiar trei culturi acolo unde condițiile o permit — aceasta fiind premisa ridicării rentabilității sistemelor de irigație.Planta nu trebuie să sufere nici un moment din cauza lipsei de umiditate— aceasta fiind condiția pentru a obține recolte de patru-cinci ori mai mari față de condițiile neirigate— șl totodată este ideea ce stă la baza unei noi metode de irigație: „irigația instantanee". Această metodă se realizează prin sisteme complet automatizate, ce irigă instantaneu cînd apa pierdută din sol prin evapo-transpirație a- junge la un nivel-limită și irigația continuă automatizat pînă cînd apa din sol ajunge din nou la capacitatea de cîmp. La această metodă — aflată în fază de experimentare în Franța și Italia — coeficientul de utilizare al apei tinde spre 100 la sută — ceea ce înseamnă o eficiență maximă pentru sistem.în mod firesc ne punem întrebarea : • cînd vom construi asemenea sisteme de irigație ? Cu siguranță că știința ne va da în curînd un răspuns precis....S-a înserat. Muncitorii, acești oameni minunați, încercați în atîtea bătălii cu natura, se îndreaptă în pilcuri spre căminele Improvizate, pentru odihna binemeritată. Cită muncă plină de dăruire pentru a da viață acestor turi !De pretutindeni acel sentiment de odihnitoare, ce pune stă- pînire și pe cea mai mică celulă în care pulsează viața : după o zi de încleștare cu arșița ucigătoare, natura se destinde. Soarele căzut în amurg, pare a încerca să se țină pe boltă, agățîndu-se cu razele-i roșii, de norii anemici. A mal trecut o zi și timpul își urmează imperturbabil sensul.Plec cu imaginea vie a acestor terenuri brăzdate de arterele rodniciei, concepute de mintea omului modern și deschise prin munca lui atotbiruitoare în lupta cu natura. Pe ele va circula apa, acest elixir al vieții, pentru a potoli setea milenară a acestor pămîn-

de ani. Acestea sînt criterii ce pledează In favoarea eficienței ridicate a" sistemelor moderne, față de cele clasice.Desigur, eficiența unui sistem de irigație, variază de la un caz la altul, în funcție de condițiile specifice locale. Totuși, indicatorii generali ai eficienței sînt în funcție și de calitatea execuției proiectului, gradului de pregătire al personalului tehnic de întreținere, și mai ales de modul de exploatare a sistemului de irigație. Din a- cest punct de vedere, problema care rămîne deschisă e aceea a exploatării

neirigare la principalele culturi de cîmp, la cooperativa agricolă Calafat se obține o producție medie, la hectar de 1130 kg grîu, 1 600 kg porumb și 900 kg floarea-soarelui. • în condiții de irigare plus îngrășăminte chimice, în doze moderate, s-au obținut 3 500 kg grîu, 5 900 kg porumb și 2 400 kg floarea- soarelui. Aceste sporuri de producție, sînt atuurile unei eficiente ridicate pentru introducerea irigațiilor și la această cooperativă agricolă, în cazul unui asolament format din aceste plante: grîu — 700 ha, porumb — 1 000 ha și 300 ha floarea-'

Șoseaua șerpuiește sub soarele dogoritor, desfășu- rîndu-se cu iuțeală, pe cîm- pia ce se întinde între Băi- Iești și Calafat. Ne îndreptăm spre terenurile cooperativelor agricole din Calafat. Cît cuprinzi cu ochii — întinderi nesfîrșite cultivate cu grîu, porumb, floarea-soarelui și sfeclă de zahăr. Privim din mers aceste imagini. Fără ca nimeni să-și spună glndul, gîndim totuși cu toții la fel: cît de necesară ar fi o ploaie, care pentru aceste culturi ar avea efectul u- nui șoc electric ce recheamă inima obosită la viață.Da, aici e nevoie de intervenția hotărîtă a omului 1 Și aceasta înseamnă în primul rînd a asigura, pe căi artificiale, pămîntu- lui apă. Dar cum ? Omul a găsit soluția acestei probleme prin introducerea, în zonele cu deficit de umiditate, a sistemelor de irigație — adevărate artere ale, rodniciei, ce vor schimba în viitorul apropiat fața îmbătrînită a Terrei.Extinderea suprafețelor irigate cunoaște o curbă ascendentă în țările cu o agricultură avansată, ele fiind un atu în favoarea națiunilor moderne cu o civilizație înaintată. Cu atît mai importantă este această’ problemă pentru țara noastră, unde ramura agricolă are o pondere importantă în economia națională, în ridicarea nivelului de trai al populației. Or, nu putem avea o agricultură modernă cu un înalt grad de productivitate decît prin intensificarea acesteia, prin mecanizare, chimizare și extinderea irigațiilor.Un mare șantier de irigații este ținta călătoriei noastre, a unui grup de ingineri agronomi și hldro- amelioratori, la cooperativa agricolă din Calafat — unde sînt în curs de execuție lucrări de irigație pe o suprafață de aproape 2 000 ha. Aceste lucrări fac parte dintr-un sistem vast: Irigații în zona terasei Calafat — Băilești pe o suprafață de peste 54 000 de ha, sistem care, împreună cu altele și mai mari, se încadrează In opera de proporții uriașe trasată de Congresul al IX~lea al Partidului Comunist Român de a se mări suprafețele amenajate pentru irigații, în actualul plan cincinal, pînă la circa un milion de hectare.încă puțin și ne aflăm în mijlocul șantierului. Aici domnește o forfotă permanentă, un furnicar de oameni cu obrajii arși de soare și bătuți de vînturi, fiecare avînd o muncă concretă. îndeplinind cu precizie de ceasornic atribuțiile ce-i revin. Se încarcă materiale și se trimit urgent în punctele unde se cer, se dau indicații și se intervine cu operativitate acolo unde , ,specialistului sînt necesare.Concret, în zona terasei Calafat-Băilești, caracterizată printr-un climat blind, cu nuanțe mediteraneene, cu condiții pedolo- gice excelente, dar cu un indice de ariditate foarte ridicat, mai ales în perioada de vegetație, se ajunge la situația că atît plantele de climat temperat, cît și plantele termofile suferă din cauza lipsei de umiditate, obținîndu-se producții scăzute.In condițiile arătate, a- menajarea pentru irigații a suprafeței de 2 000 de ha la cooperativa agricolă Calafat, făcînd abstracție de rezultatele pronosticate pe baza experienței acumulate din exploatarea altor sisteme, s-a impus calcularea aprofundată a eficienței acestui sistem de irigație, calcule ce au orientat întregul colectiv la proiectarea lucrării.O scurtă analiză devine edificatoare. In condiții de
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pămîn-emană liniște
soarelui, prin irigații s-ar obține un spor de producție de 6 940 000 lei, ceea ce înseamnă că la 2 000 000 lei, cheltuieli suplimentare de producție, în condiții de irigare, se obține un spor net de 4 940 000 lei, care asigură o durată de recuperare de cinci ani și un venit curat anual de 3 940 000 lei.Așadar, eficiența irigației, oglindită prin sporirea producției la hectar și a veniturilor, impune o analiză profundă în ce privește investiția specifică, adică eficiența unui sistem de irigație față de alt sistem de irigație.Specialiștii s-au orientat asupra sistemului modern de irigație cu conducte îngropate, sistem ce necesită o investiție specifică de 15 mii lei la ha. Acest sistem cunoaște o largă utilizare în țările cu o veche tradiție in irigații : Italia, Franța, S.U.A. și Anglia — fiind considerat de mare perspectivă. Indici calitativi valoroși îl impun sistemelor clasice cu canale deschise. Nu se poate ca, punînd bazele unei agriculturi moderne și intensive prin introducerea irigațiilor, să nu se țină seama de avantaje ca : economia de teren prin îngroparea rețelei permanente de irigație, economie de apă pompată prin posibilitatea dozării mai bune a normelor de udare, reducerea pierderilor de apă prin infiltrații — sistemul avînd un randament de 95—98 la sută, față de 45 la sută sau maximum 70 la sută cît au sistemele clasice cu canale impermea- bilizate — ușurarea exploatării sistemului datorită gradului ridicat de automatizare și, în sfîrșit, durata mare de utilizare de 35—40

S-ar părea că în opera de irigare a ogoarelor procesele pur constructive au depășit gradul de pregătire al personalului tehnic însărcinat cu exploatarea sistemelor respective. Desigur, irigațiile în țara noastră au vîrsta pionieratului și a- vem încă de învățat din experiența țărilor cu tradiție în acest domeniu. Totuși nu putem permite ca miliardele de lei investite în această operă de vascu- larizare artificială a pă- mîhtului să aibă o feficien- ță scăzută, din cauza unei exploatări neraționale. Este vorba în primul rînd de stabilirea momentului
ÎI4 C’JfâD PE ȘOSELELE TARII cunoștințele

(Agerpres)

artistică
(Urmare din pag. I)

Aurel PAPADIUC

Să stimulăm

efectivă
(Urmare din pag. I)

munca s creata

partidului și statului adevăratele valori nale, de a stimula efectivă. După cum se știe, cumularea malmultor funcții a apărut la noi cu ani în urmă ca o expresie a lipsei de cadre și, drept consecință, a suprasolicitării celor existente. Dacă într-o anume etapă a dez-

Constructorii de auto
vehicule din Capitală au 
trecut la asimilarea unor 
tipuri modernizate 
autobuze urbane și 
terurbane — TV-20, 
perioare din punct 
vedere 
produse 
TV-2. Remarcăm in pri
mul rînd adoptarea unei 
arhitecturi moderne și unui confort mărit pen
tru călători, prin rep^o- 
iectarea caroseriei. Noi
le autobuze sînt prevăzu
te cu geamuri laterale 
mărite în suprafață, asi- 
gurind astfel o luminozi
tate mai buni tn inte-

de 
in- 
su- 
de 

calitativ celor 
pînă acum —

Hor. șl un parbriz pano
ramic cu vizibilitate spo
rită pentru conducători. 
Culoarul din interior este 
de asemenea mărit. Au
tobuzele TV-20 sînt dota
te cu instalații îmbună
tățite de încălzire și pen
tru ventilație și au o sta
bilitate mai bună în 
timpul mersului, datori
tă suspensiilor perfec
ționate.

Vn prim lot din aceste 
autobuze va fi realizat 
luna aceasta, urmînd ca 
din luna august să în
ceapă fabricația de se
rie.

nostru de a promova științifice și profeslo- creația intelectuală

Titlul nu trebuie să
fie in sine o sursă

(Urmare din pag. I)

grad de concretă și foarte concretă,

a dobtndit un titlu științific a me- deplin consacrarea științifică, a- de către organele în drept, tre- depună eforturi pentru concreti-

tn științe, în publicat nici o contribuție tn sectorul in

de venituri

primul rînd, o sursă de venituri materiale, ci o obligație științifică, care să determine intensificarea efortului creator, a contribuției fiecăruia dintre noi la propășirea țării, la ridicarea prestigiului ei în toate domeniile de activitate. Fără îndoială că aceasta va atrage după sine o recompensă materială. Este nu numai o problemă de etică, ci și una de natură Juridică, a cărei reglementare s-ar Impune într-un mod cu adevărat echitabil.

lucrările au fost terminateSîmbătă au fost terminate lucrările la tunelul Vir, ultimul aflat în construcție pe noul traseu feroviar Gura Văii-Orșova. Pe celelalte șase au fost montate și liniile ferate.Informîndu-ne despre acest succes, ing. Ionel Nan, directorul întreprinderii de construcții „Porțile de Fler’, ne-a comunicat că pe mai bine de 90 la sută din lungimea noului traseu feroviar a fost montată linia ferată, iar pe 32 km constructorii au și dat „cale liberă', depășindu-și astfel sarcinile de plan ce le-au revenit pe primul semestru al anului.(Agerpres)

Nu o dată, cercetători tineri au ridicat problema diferențierilor vădite între diferite cadre de cercetare pe planul retribuției materiale. Desigur, nu sîntem de părere că este cazul să se meargă pe linia unei nivelări în domeniul retribuției. Dimpotrivă, acele cadre care — prin e- fortul depus pe parcursul anilor — au reușit să se ridice la un înalt calificare șl care prin munca desfășurată dau rezultate bune bune în activitatea de cercetaretrebuie retribuite potrivit acestor merite și eforturi. Dar, în nici un caz, nu putem fi de acord cu situația existentă în numeroase instituții, cînd oameni care — e adevărat, ca urmare a unui efort susținut — dobindind titlul de doctor urma elaborării tezei, n-au un studiu, n-au adus nici pe planul dezvoltării științei

care își desfășoară activitatea și au continuat să primească o sumă de bani ca corespondent material mecanic al titlului. Se pune întrebarea: care a fost scopul pentru care au muncit să obțină titlul științific? Oare numai retribuția ce se acordă printr-un adaos mecanic la salariu? De a- ceea, sîntem de părere că retribuția acordată în acest fel trebuie retrasă, ea nejus- tifieîndu-se în nici un fel. Dacă un cercetător care ritat pe cordată buie săzarea rezultatelor muncii sale științifice șl să fie plătit pentru aceasta, nu pentru simplul fapt «că are titlul științific respectiv.In același timp, se ridică mult discutata problemă a coautorului. Fiecare studiu trebuie să fie rezultqtul efortului creator al celor care-1 semnează. Nu putem fi de acord cu sistemul ce mai dăinuie, în care unii semnează, iar alții elaborează lucrarea respectivă. In societatea românească contemporană s-a creat climatul necesar aprecierii fiecărui cercetător, om de știință, de artă, potrivit contribuției proprii aduse în activitatea practică. Avem deja un număr apreciabil de cadre de cercetare tinere, capabile — care, alături șl sub îndrumarea cadrelor vîrstnice, cu bogată experiență în activitatea de cercetare și care dau un exemplu concret, mobilizator prin munca ce o desfășoară — sînt în măsură să depună maximum de pricepere și e- fort pentru a da țării tot ce au mai bun, înțelegînd cerințele partidului șl poporului pentru ridicarea științei și culturii românești pe trepte tot mai înalte. Iată de ce titlul științific nu trebuie să fie, în

voltării societății noastre această soluție a fost acceptabilă, în ultimii ani, în noile condiții apărute, ea s-a dovedit depășită de viață. In învățămînt, de pildă, — spre a mă referi la un singur exemplu — cumularea de funcții remunerate a dus la o dispersare — și deci diminuare — a aportului cadrelor didactice, uneori chiar la slăbirea procesului de învățămînt. Fenomenele de inerție șl de rutină, semnalate uneori și în munaa la catedră, își au proveniența în această practică depășită.Valoarea științifică autentică începuse tot mai adesea să se exprime prlntr-o formă exterioară sieși — indemnizații fixe pe viață — și mai puțin printr-o contribuție substanțială continuă în cîmpul cercetărilor. Iar legătura dintre venit și contribuția în muncă pierind, stimulH necesari pentru activizarea dorinței de perfecționare și autoperfecțlonare a cadrelor, pentru continua impulsionare a procesului muncii nu mai aveau eficacitate.Neîndoielnic, la noi este și a fost întotdeauna, în ultimele două decenii, ridicată la rang de principiu promovarea cadrelor în funcție de studii, stagiu și vechime în producție, aport personal în domeniul muncii etc. Preocuparea pentru a perfecționa sistemul de retribuția în funcție do asemenea factori capitali pentru aprecierea activității umane, pentru lichidarea unor stimuli aparenți, care de fapt îndemnau unele persoane la indolență, nu poate ii decît salutară. Ne bucură faptul că se promovează un climat propice atît pentru respectarea valorii în sine, a traiectoriei unor personalități, cît și pentru onorarea prin noi și noi reeditări succesive, în cîmpul creației, al prestigiului do- bîndit.

Retribuția 
in concordanță 
cu efortul
de autodefășire

puse cl șl calitatea el. Sistemul stimulativ de retribuție, legat nemijlocit de efortul creator, de rezultatele obținute în perfecționarea măiestriei artistice, de- contribuția concretă și neîncetată la dezvoltarea culturii românești, va declanșa în această direcție un'"salt remarcabil, căci recunoașterea unor înalte merite artistice trebuie susținută permanent, „argumentată’ zl de zi.Avem nobila misiune de a dezvolta tradiția interpretativă a înaintașilor noștri, mergînd pe singura cale posibilă : auto- perfecționarea continuă, căutările creatoare, dăruirea a tot ce avem mal bun fiecare dintre noi. Această tendință obiectivă va fi și mai mult dezvoltată, înlocuind retribuirea „pe viață' a titlurilor printr-un sistem stimulativ, de natură a cointeresa atît noile generații de artiști, cît și pe noi, cel care de ani slujim cu devotament arta interpretativă românească,



SCÂNTEIA—duminică 16 Iunie 1968

Am înțeles întotdeauna prin „cea mai tînără scenă", adică prin scena sălii „Casandra" a studioului Institutului de teatru, un loc ideal de întîlnire și afirmare a unei generații.Am înțeles activitatea studioului- ca un minunat prilej de sudare a unei concepții imitare mal nouă, mai proaspătă, și deci în mod firesc înnoitoare, al unor noi generații de actori, regizori, scenografi, muzicieni și dramaturgi.întotdeauna am crezut în mirajul unei ;,scene a debutului", într-un loc de sinteză al debutanților, debuturi reunite în spectacole care pe lingă rolul lor de a marca în mod banal ți calendaristic examene de sfîrșit de an să albă șl rolul de a însemna momente de naștere a unor tnoi regizori, actori, scenografi etc.Dar din păcate de prin anii 1954 de la „Unchiul Vania", realizat de Vlad Mugur, din anii „Antigo- nei", realizată de Ion Co- jar, ai „Miresii desculțe", realizat de Radu Penciu- lescu și puțin mai tîrziu, a „Vicleniilor lui Scapin" în regia lui David Esrig, a „Peer Gynt“-ului și a altor spectacole, cam de atunci spectacole care să marcheze nașterea simultană 
a unor creatori din toate domeniile artei scenice nu au mai apărut la studioul Institutului de teatru.Și dacă nu am reținut spectacole de debut înțelese în sensul explicat mai sus în anii din urmă, am făcut-o nu dintr-un capriciu al mempriei ci din cauza absenței lor.Ce s-a întîmplat în acești ani la Studioul Institutului de teatru ? Periodic, an de an, s-au dat un număr de premiere mai bine sau mal puțin bine închegate, după cît putea profesorul sau asistentul respectiv, cu studenți actori mal mult sau mai puțin talentați, după cum a fost mai mult sau mai puțin. exigentă comisia la examenul de admitere a acelui an, cu decoruri făcute de profesori profesioniști, cu muzică servită gata realizată tot de nestudenți... și atît. Acel aer de laborator tineresc care să nască spectacole purtînd în ele însemnele gîndirii unei noi generații nu a caracterizat anii din urmă ai scenei Institutului de teatru.Toate aceste gînduri a- vute și adunate an de an mi-au fost reîmprospătate de un recent spectacol, de un excelent debut, avut sub conducerea regizoarei studente G-ina Ionescu. Cu ocazia examenului ei, prezentat cu piesa „Uriașii munților" de Luigi' Pirandello, s-au conjugat în acea seară unică din viața unui creator, în acea seară edificatoare a debutului, munca unei excelente regizoare debutante, a unui foarte bun scenograf și a două excelente costumiere. Cu ocazia acestui spectacol am fost obligat, de asemenea, să-mi revizuiesc părerea ce mi-o făcusem des

pre o serie de studenți actori văzuți de mine în apariții șterse și nesemnificative în alte producțiuni. Studenți care în gîndirea regizorală a Glnei Ionescu deveniseră deodată un alt material actoricesc — de nerecunoscut. Regizoarea a înnobilat reprezentația în primul rînd, după cum remarcam, printr-o minuțioasă muncă cu actorii, conducîndu-1 cu o mină sigură către un joc subtil, reușind să creeze pe scenă o stare de imponderabil poetic. Am avut senzația de a vedea materializat fizic pe scenă sentimentul în starea lui filozofică. Spectacolul conține în el o sensibilitate atent condusă, rămînînd continuu la hotarul între realism și straniu, evitînd -poeticul cu orice preț sau melodramaticul. Deși structural eu ader mai ușor la spectacole șoc, la imagini vizuale sau auditive pregnante, totuși-trc- buie să recunosc că această fină caligrafiere a constituit pentru noi, spectatorii, un șoc, date fiind stările e- moționale pure și adevărate pe care ni le-a transmis în sală. (Epilogul de panto- mimă, în forma în care a fost realizat, ni s-a părut însă ne necesar). Tripleta plastică, Radu Boruzescu (decoruri), Marilena Bure- țea și Miruna Popescu (costume) a lucrat cu o fantezie deosebită, imaginînd o lume a visului, o lume de bîlcl, ca un carusel, ca un carusel-castel, cu cal de lemn, cu artificii, cu lumini și vise, așa cum cereau autorul și regizoarea. Iar costumele au fost schițate, croite și finisate într-un mod care mi-a stîrnit admirația și invidia, fiind realizate parcă de cei mai pretențioși și minuțioși scenografi ai noștri.Desigur că spectacolul la care m-am referit reprezintă doar una din formulele posibile, pentru un anume text și înt>r-o anume concepție regizorală. Un alt spectacol al studioului, care a plăcut (deși eu personal n-am aderat la soluția regizorală) este cel realizat tot prin colaborarea unor tineri creatori diferiți : „Viața e un vis" de Calderon de la Barca, în regia Nicoletel Toia și scenografia lui Sorin Haber. Nu e vorba de a absolutiza o soluție sau alta. Este necesară, acolo Ia „Casandra", o mare diversitate de modalități, oglindind pe de o parte cerințele de exercițiu variat pe care le impune însuși procesul didactic, iar. pe de altă parte formarea unor personalități artistice distincte, originale.După cum scriam la început, spectacolul Ginel Ionescu, alături de imensa bucurie de a participa sufletește la succesul lui, mi-a rechemat în memorie insatisfacțiile legate de activitatea studioului Institutului de teatru și, legat de aceste gînduri, mult discutata problemă a teatrului studențesc. Cu această ocazie mi-am amintit un articol semnat de Lucian Pintilie, în care el, pe marginea Festivalului de teatru studențesc, făcea cîteva observații de principiu deosebit de importante. Mă voi ralia lui amintind că există la trupele studențești o tendință de a se copia „în mic", evident cu posibilități reduse, „teatrele mari" ca repertoriu și stil. Dar niciodată un spectacol studențesc, oricit de bun ar fi el, în caz că este jucat pe scena unui teatru profesionist, nu ar trebui

să fie confundat cu repertoriul curent al acelui teatru. Un plus de entuziasm, o notă aparte în gîndirea ideilor regizorale, un inefabil aer juvenil amestecat cu clarviziune, toate a- cestea trebuie să dea acel specific unic și de nerepetat al unui spectacol studențesc.Teatrul studențesc, atît cel practicat la „Casandra" cît și în echipele universitare de amatori, ar trebui să constituie un stimulent al creației dramaturgice de intensă și vie actualitate (cum se încearcă acum la Casa de cultură a studenților din București). Ar trebui promovate aci formule noi de contact cu publicul în jurul unor idei majore ale realității noastre și ale formării conștiinței socialiste, mergînd pînă la genuri direct publicistice, pînă la abordarea aproape reportericesc-scenică a faptului de viață cu semnificații etice. Ar trebui găsite modalități de a repune în valoare, sub fațete inedite, opere de bază ale dramaturgiei naționale. Ar trebui găzduite aci variate viziuni contemporane ale clasicilor, tentative de a relua firul unor tradiții ale teatrului folcloric, tatonînd virtualitățile lor moderne.Ce păcat că spectacolele lui Andrei Șerban, cele destinate Festivalului de la Zagreb, de pildă, nu au dat de gîndit pentru stilul Studioului de teatru. De ani de zile, pe scena Studioului Institutului de teatru apar diverse producțiuni care seamănă cu niște obosite spectacole profesioniste. Nu o dată s-a discutat și s-a semnalat pregătirea nemultilaterală și necontemporană a studenților la Institutul de teatru. Nu este normal ca aceiași studenți, sufocați sub îndrumări nu întotdeauna de cea mai înaltă competentă, sub texte sforăitoare, sub bărbi și mustăți, să-I vedem apărînd la Casa de cultură a studenților dînd frîu liber din plin adevăratei măsuri a talentului lor. Sînt sigur că studenții au deprins mai multă meserie (și acesta este unicul scop al staționării lor în institut) lucrînd la spectacolul-poem Maia- kovskl sau anul acesta în spectacolul ' de inspirație folclorică românească „Balade", în regia Iui Ion Co- jar, spectacole în care studenții actori au fost solicitați multiplu și mult mai complex decît în piesele pretențioase și de multe ori îndrumate profesional cu stîngăcie în care i-am văzut de multe ori. Un repertoriu ambițios, atunci cînd este lipsit de îndrumarea profesională adecvată, nu înseamnă garanția unor bune deprinderi profesionale, și nici măcar garanția unui succes de stimă.Este momentul, așa cum o demonstrează absențele unor spectacole remarcabile și cum o demonstrează acum spectacolul „Uriașii munților", ca studioul să redevină un loc de reîntîlnire a tinerelor talente din disciplinele componente ale artei spectacolului ; cu condiția e- sențială ca această întîlnire să se facă sub semnul tinereții de gîndire și al calității. Și de ce nu, al unor înnoiri îh ceea ce privește pregătirea lor profesională. înnoiri care să vizeze nu numai programa analitică — ci și pe cei cărora le este dat să o comunice mai departe.
Dinu CERNESCU

IRINA CODREANU

radiofonice
Prin însăși natura lor, momentele de înfruntare istorică între forțe sociale antagonice conțin esențe de conflict dramatic, au capacitatea implicită de a se transforma în elemente de dramă. Momentul istoric, revoluția de Ia 1848 în țara noastră, care a devenit centrul și punctul generator al unei suite de scenarii radiofonice cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la importantele evenimente, reprezintă un material dramatic virtual. Marea mișcare revoluționară, continuatoarea tradițiilor naționale de luptă, cu implicațiile sale euto- pene, apare într-un ciclu de cinci piese radiofonice, cărora li s-au alăturat și două reluări (transmise între 2 și 12 iunie), fiecare surprinzînd coordonatele generale prin intermediul altor fapte. De la revoluția lui Tudor Vladimirescu, apoi pregătirea revoluției din 1848, desfășurarea ei,

urmată de înfrîngerea revoluției, pînă la răsunetul său peste decenii, toate evenimentele se desfășoară ca într-o frămîn- tată frescă, luminată fascicular. Fiecare dintre scriitori s-a aplecat asupra evenimentului istoric dintr-una din fazele derulării sale, în toate scenariile apare însă ideea de continuitate. „Revoluția este In mers, este pornită de la- începutul istoriei românești. E fructul unei îndelungi stări de lucruri și nimic nu o mai poate opri,..", spunea Bălcescu în drama lui Camil Petrescu. Fie că începe chiar cu evenimentele din 1821, continuate de lupta haiducilor pînă la 1848 și după, ca în scenariul radiofonic „Pro Patria" de Mircea Ștefă- nescu, fie că surprinde numai un moment din pregătire precum în „Mîinile care-și aduc aminte" de Sebastian Popovici (dramatizare după o povestire de Cezar Pe

trescu), sau „Iubita lui", dramatizare de Ion Crișan după George Călinescu, fie că acțiunea se petrece pe meleagurile transilvănene la două decenii după în- frîngere ca în „Iancu la Hălmagiu" de Paul Everac, toate scenariile prezentate subliniază continuitatea în nemulțumire și în hotărîrea de luptă, precum și imposibilitatea înăbușirii avîntului revoluționar. Privită, din diferite unghiuri dramatice, cu punctele nodale în complinire, revoluția apare în ciclul radiofonic în toată amploarea sa, face să răzbată peste secol, pînă Ia noi, amplitudinea forței sale active.Genul frescă din „Pro Patria" surprinde efortul revoluționar la diverse nivele de conștiință în acțiune de la angajarea disperată pînă la luciditatea analitică a lui Bălcescu, episoadele se orinduiesc după cursivitatea temporală, referindu-se, mai ales, la date din existența personală a eroilor, dar întrețesute cu cîteva momente cruciale ale revoluției : adunarea de pe dealul Filaretulul sau lupta eroică din dealul Spirii (regia artistică : Constantin Moruzan). Destinul unui tînăr haiduc, urmaș de pandur, se împletește cu soarta revoluției fără să atingă forța conflictuală și capacitatea de justificare în economia dezvoltării dramatice pe care am întîlnit-o în transpunerea radiofonică după drama lui Camil Petrescu, «Bălcescu» (reluată acum într-o montare radiofonică mai veche a lui Mihail Zirra — pe alocuri suferind de grandilocvență). Scenariul semnat de Mihail Drumeș „File din cronica anului 1848“ se dezvoltă în jurul cîtorva evenimente din revoluție, tratate cu, o emfază, ponderată totuși în transpunerea radiofonică realizată de regizorul Mihail Pascal. Voindu-se tot frescă, acest scenariu nu reușește să fie decît o alăturare de momente, lipsită în bună măsură de coerența necesară genului. Mai unitară încă din text, „Pro Patria" este însoțită de un fond muzical (datorat lui Romeo Chelaru), care prin leit-motiv și reveniri melodice stabilește puntea dintre evenimente.Referindu-se la punctul 13 din „proclamația de la Islaz" și concentrîndu-se asupra fenomenului de emancipare a clăca- șilor, scenariul semnat de Mihail Joldea, „Fluierașul codrilor", se remarcă datorită consistenței caracterelor. Conflictul ce opune țăranului Costache Zaman, conducător de cete în revoluție, pe boierul Vangheli Nedioglu (conflict autentificat de istorie) capătă potențe de generalizare din vigoarea înfruntării. Caractere bine definite, cei doi poli antagonici centrează conflictul în jurul lor, astfel încît scena

riul devine eveniment, nu numai «uită, regia artistică (Paul Stratilat) subliniind la rîndul el, tensiunea dramatică, punctată de accente lirice.Ajuns „umbră strălucitoare prin țara Zarandului și Abrudului", la mulți ani după ce mișcarea din Ardeal a fost înăbușită, Avram Iancu, personajul lui Paul Everac („Iancu la Hălmagiu"), pendulează între legendă și realitate, eroul „prefăcut în cîntare" rămînînd pentru toți tot „Iancu rătăcitorul cu sabia scoasă", cel ce aprinde inimile cu focul revoltei. Satul ardelean, în care poposește pe înserat Iancu, trăiește, pînă la venirea eroului rătăcitor, acea pace aparentă, răscolită subteran de dureri mocnite și de revolte reținute. Condusă cu mînă sigură de scriitor, acțiunea pregătește apariția lui Iancu, făcînd să plutească In atmosferă rezonantele îndepărtatului moment istoric. Din Iancu-legendarul, Paul Everac face un personaj viu, cumul de tristeți, durere majestuoasă ; istoria se transformă în fapt dramatic încărcat de poezie eroică. Consistența scenariului și-a găsit împlinirea tocmai în economia de efecte cu care a lucrat regizorul Dan Puican. Din primele momente Iancu devine prezență obsesivă, apariția sa este anunțată pe diverse registre emoționale, iar tensiunea se adună ascendent, topită apoi în căldura oamenilor care îl înconjoară pe erou. Ion Marinescu are și grandoarea și tragismul personajului; amplifică și scade forța revoltei interioare, luminează universul lăuntric al lui Iancu. la fel ca și pe cel al lui Costache Zaman din „Fluierașul codrilor".întregul ciclu, care închide în sine un uriaș volum de muncă, ne-a prilejuit urmărirea unor indiscutabile reușite interpretative. Gheorghe Cozorici, întruchi- pîndu-1 pe Bălcescu în două dintre ipostazele sale radiofonice („Pro Patria" șl „File din cronica anului 1848") a căutat în mod evident nuanțarea eroului de la un text la altul, limpezirea valențelor sale în două unghiuri diferite, în timp ce Ștefan Ciubotărașu reliefează două personaje psihologic antagonice (Clucerul Neagu Vardam din „Mîinile care-și aduc aminte" și boierul Vangheli Nedioglu din „Fluierașul codrilor"), cu marea sa capacitate compozițională. Ciclul a întrunit un număr de interpretări ce se cer citate: G. Calboreanu, Magda Popovici, Atena Zahariade, Ion .Caramitru, Emil Hossu, Dorin Varga, Monica Ghiuță, Ion Dichi- seanu, Corado Negreanu și mulți alții.
Florica ICHIM

ADOLESCENȚA (bronz)
(Din Expoziția deschisă la sala Dalles)

țuim documentare ca Ol
teni! din Oltenia, Casa 
noastră ca o floare, Ca
lul D, A cui e vina?, unde importanța problemelor de care se ocupau cineaștii, vigoarea autenticității sociale obținute prin procedeul surprinderii directe ne rețineau efectiv interesul. Ancheta, interviul, procedeele ,,cin6-verlt6'- ului au cîștigat adepți talentați printre documentariștii noștri (Al. Boiangiu, Florica Holban, Gabriel Barta, Al. Sîrbu, Doru Segal, I. Moscu) care au dat rezultate remarcabile cînd investigația s-a îndreptat 
spre aspecte concludente 
ale vieții, cînd virtuozitatea procedeelor n-a funcționat în sine (ca în 
Sonda și, parțial, în Pro
iecte), cînd autenticitatea realității n-a fost „aranjată* sau „deranjată' de artificii de montare (ca în 
Copiii, Iar copiii. Mama 
lui Adrian etc). Sînt cîți- 
va cineaști și cîteva filme încă inegale, dar prin experiența lor se poate fortifica și fertiliza contactul * direct, bogat în semnificații, al documentarului nostru cu complexitatea intimă a cotidianului, cu diversitatea vieții înconjurătoare. Nu subapreciem meritele studioului „Alex. Sahia' In ce privește realizarea unor valoroase documentare poetice, etnografice, științifice sau despre artă, nu minimalizăm necesitatea acestor direcții creatoare, totuși ni se pare insuficientă preocuparea pentru documentarul social (în formele sale de maximă eficiență șl totodată de maximă viabilitate), preocupare evident insuficientă mal a- les clnd, săptămlnal, Televiziunea reușește să ne dea emisiuni pe variate teme etice, sociale, sti-mulînd răspunderea cetățenească („Reflector*, „Transfocator*). De aceea programarea — ca de o- bicei „în completare’ discretă — a două docu- mentare-anchetă în premieră, după luni de lip
să, este un eveniment consemnabil.Regizorul Gabriel Barta

și reporterul Mihai Sto- ian fac în filmul lor Invenția o anchetă a dificultăților întîmpinate de ing. Paul Marius Angelo, creatorul unui motor bi- cilindrlc, a motivelor care au întîrziat utilizarea motorului în industria noastră, deși peste hotare era cerut de firme din 14 țări. Scurta expunere, de la început, a calităților acestei invenții, cu date științifice și scheme demonstrative, nu-și propune decît să ne lămurească despre importanța ei, nu mai mult, filmul urmărind mai departe să ne lămurească, tot „științific', de altceva... Gîndirea creatoare, clară și practică, după orele de elaborare la planșetă, intră într-un circuit anevoios, poticnit de bolovanii nepăsării, îmbîcsit de formule birocratice, care va aduce invenția într-un dulap ferecat. Conflictul se definește în linii nete, iar filmul se structurează expresiv: clarității științifice, matematice, obiective ale începutului, opunîndu-se în continuare atitudinile subiective, explicațiile a- proximative ale celor ce caută să-și justifice inerția. Ancheta ia cursul u- nei multiple confruntări In care „depozițiile' se întretaie cd relatarea inventatorului, iar .vorbele sînt alăturate „probelor materiale'. Imaginea (Ștefan Fischer) uneori înregistrează aparent neutru, pentru că personajele spun totul, alteori observă, ca din intîmplare, gestul brutal care închide invenția într-un' dulap... Foarte des cineaștii apelează la stop-cadru și in- serturi ce subliniază, ironizează, comentează inteligent șl, în ultimă instanță, degajă ideile filmului, conferindu-1 un dinamism elevat (în contrast cu numeroasele „o- priri'), înălțîndu-1 peste situația momentană (un documentar anterior, Per
fecțiunea o rotundă, fusese atît de circumscris situației date, încît după rezolvarea ei, la premieră, avea un interes minim 1).Mihai ^fetoian, de astă

dată cu Al. Boiangiu’ (cu care, să nu uităm, a realizat Cazul D), apare pe genericul celuilalt documentar, Ursul, unde nu-1 vorba, ca In filmele pei- sajisto-idilice, de ursul simpatic, „pornit prin pădure, după fragi și după mure*, ci de împrejurările care au dus la moartea unui cioban in luptă cu fiara dezlănțuită. Notița de „fapt divers' din ziar — care semnala un caz de eroism cotidian In apărarea avutului obștesc — ia dimensiunile emoționante ale imaginilor, devine oameni, viață profundă, dureri reținute. Brusc pătrundem Intr-o lume care mai trăiește intens amintirea dramei. Bătrîna, ciobanul, vlnătorul alcătuiesc tripticul de răscolitoare profunzime umană al acestei anchete, In care autenticitatea comportă-1 rilor și trăirilor, mereu în prim plan, nu exclude o fină stilizare (compozițională, imagistică). A- tunci clnd bătrîna își a- mintește de nepotul ucis, se rupe parcă de spațiul înconjurător, încremenit în cadre fixe, în cele ce povestește se concentrează gîndurile și viața ei îndurerată. Cînd nu filmează chipurile celor trei povestind, operatorii (Gh. Herschdărfer șl St. Fischer) mențin totuși povestirea în centrul ate: ^ei, imaginile laterale nu ts- trag, iar în peisajul cenușiu, rece, impersonal, doar cuvintele mai evocă slngeroasele întîmplări. Este un documentar de o deosebită calitate, știrbită însă puțin de comentariul lipit strident într-un final „în coadă de pește*.Ambele filme au arătat din nou posibilitățile u- nor cineaști de reală valoare, bunele rezultate obținute din colaborarea lor cu un reporter pasionat pentru aspecte dificile și subtile ale actualității; totodată ne-au reconfirmat resursele variate, inepuizabile ale documenta- zulul-anchetă românesc, încă prea rar prezent pe ecrane.
Ion CAZABAN

document
cinematografic-

Dintre numeroasele preocupări și posibilități ale filmului documentar, cea

a investigației directe în realitatea înconjurătoare ne-a dovedit, nu, o dată, deosebitele sale virtuți, atunci cînd aparatul cinematografic este mînuit de cineaști care știu să surprindă ceea ce este viu și semnificativ în societatea noastră, să-i cerceteze cu ochiul ager fenomenele, să depisteze sensurile majore ale unor fapte diverse pe lîngă care, de ce să nu mărturisim, trecem uneori cu des

tulă indiferență sau la care nu observăm decît „faptul divers'... Tocmai în aceasta constă contribuția civică a cineas- tului-documentarist, în priceperea cu care sesizează la timp anumite aspecte sociale și etice, aducîndu-le înaintea noastră, cercetîndu-le pe toate fețele, pătrunzînd în ce au caracteristic și de- terminîndu-ne să le apreciem cu atenție. Este motivul ce ne-a făcut să pre

Despre tradiția muzicală a orașului Arad în mod curent se cunosc destul de puține lucruri. Și totuși muzica a avut aici reprezentanți a căror activitate a asigurat orașului o viață artistică ce poate fi comparată prin intensitate și varietate cu aceea a marilor centre culturale ale țării. Este vorba aici de o tradiție muzicală care s-a manifestat prin instituții sau activitate concertistică cu mai bine de un secol și jumătate în urmă. Nu putem să nu consemnăm chiar și în treacăt faptul că la Arad în 1833 funcționa un conservator de muzică în care profesori din Praga sau Viena asigurau cursurile de specialitate la toate materiile; de asemenea, nu lipsit de semnificație este și faptul că în acest oraș au concertat reputați instrumentiști și dirijori — de la Franz Liszt — pianul la care marele compozitor și virtuoz a cîntat aflîn- du-se în prezent în muzeul teatrului — la Johannes Brahms, Joachim, Richard Strauss, Bartok. Enescu, Kodaly, Casals, înseși începuturile orchestrei simfonice din localitate le putem semnala încă din 1890 cînd a fost înființată orchestra de coarde, grupul suflătorilor adăugîndu-se un an mai tîrziu.Orchestră ce-și va aniversa în toamna aceasta 20 de ani de la înființarea propriu zisă, de la recunoașterea oficială — pînă în 1948 neexlstînd stagiuni cu caracter permanent, ci mai mult o activitate sporadică, datorată în primul rînd dragostei pentru muzică a unor entuziaști animatori — Filarmonica de Stat din Arad des*- fășoară în prezent o intensă activitate. Spunînd acest lucru am în vedere stagiunile simfonice și de cameră ce includ în mod curent, în afara serilor muzicale devenite de acum obișnuite, concerte cu caracter popular sau educativ, concerte corale, într-un cuvînt tot felul de manifestări muzicale ce urmăresc difuzarea celor mai reprezentative lucrări anarti- nînd repertoriului universal și românesc. Trebuie, de asemenea, menționat că alături de stagiunea arădeană, această filarmonică susține în prezent cea de-a treia stagiune curentă la Lipova, concertele avînd în această localitate o frecvență lunară.Cît despre nivelul interpretativ actual al formației, singurul concert audiat în seara zilei de 1 iunie nu-mi poate asigura totuși o părere definitorie și definitivă.Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit la acest concert a fost în primul rînd alcătuirea programului: un program preclasic în care figurau numele lui Corelli,

a muncii

Gemlniani, Purcell, Haendel. O muzică minunată care cucerește și emoționează de veacuri, o muzică care tocmai de aceea este foarte greu de interpretat. Și nu mă gîndesc la pro- ' bleme de 'ordin- stilistic, la frazare, la dificultăți tehnice de execuție...- ci la a- flarea acelei sensibilități, acelei spiritualități, care de fapt presupune toate elementele amintite mai sus șl care, totuși, nu se poate rezuma doar la ele. Este chemată aici o intuiție capabilă să armonizeze trecutul cu prezentul, capabilă să evite reținerile ce sărăcesc substanța muzicală, rețineri justificate de mult prea multe ori prin rigoarea matematică a delimitărilor stilistice. Desigur, trebuie să respectăm epoca, spiritualitatea vremii în care a fost creată o lucrare ; dar nu ne putem rezuma doar la ele. Capacitatea de receptivitate, de înțelegere a omului, evo- v luează. Și această evoluție poate descoperi și smulge în fiecare moment noi taine marilor opere de artă. Pentru aceasta sînt necesare însă o totală sinceritate, multă dăruire, talent, foarte multă muncă, de la primul contact cu partitura și pînă la interpretarea din sala de concert. Satisfacția profesională este atunci inegalabilă și spectatorul emoționat aplaudă recunoscător această întîlnire cu arta adevărată.Cu aceste gînduri am Ieșit în pauza concertului Filarmonicii din Arad, condusă de Jan Hugo Huss. O ascultasem pe soprana Emilia Petrescu. Nu aș putea spune ce m-a emoționat mai mult : „Noaptea" sau aria din opera „Didona și Eneas" de Purceii, cantata pentru soprană solo „Preis der Tonkunst" de Haendel ? Cuvintele ar rămîne. mult In urma momentelor pe care ea l'e-a dăruit celor din sală ; este o mare artistă, este o foarte mare ințerpretă.în ceea ce privește programul prezentat doar de orchestră, am apreciat in mod deosebit interpretările realizate în Sarabandă, Gigă șl Badinerie de Corelli, precum și în ultimele două părți din Concerto grosso în sol minor op. 3 nr. 2 de Geminiani. La pupitru, Jan Hugo Huss mi-a întărit încă o dată convingerea că centrele muzicale ale țării se bucură de prezența unor remarcabili dirijori care ar trebui să apară mai des ca oaspeți ai orchestrelor noastre bucureștene. Este un deosebit muzician, ,a cărui gestică, • ale cărui solicitări dirijorale precise, clare ' și în același timp estetice pentru spectatorul din sală dezvăluie un înalt nivel profesional. Ca director al filarmonicii, Jan Huss, cred, totuși, că poate ar trebui să aibă mai mult în vedere îmbogățirea orchestrei cu elemente noi și talentate. O exigență sporită a tuturor membrilor, o contribuție mai eficace a elementelor valoroase ale formației existente în prezent, ar contribui, de asemenea, la ridicarea ținutei. Cred că vom vedea cît de curînd Filarmonica din Arad numărîn- du-se printre cele mal bune orchestre ale noastre, a căror ținută principală trebuie să fie în mod permanent ridicarea calității artistice interpretative. Sînt premise suficiente și avem convingerea că rezultatele nu se vor lăsa mult așteptate.
Teodora ALBESCU
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Ministrul energeticii din CehoslovaciaSîmbătă dimineața, prim-vice- președintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit pe ministrul energeticii din Cehoslovacia, Iosef Korcak, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, a partici-

pat Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice.Au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării economice și tehnice, precum și a schimbului de experiență în domeniul sistemelor energetice ale celor două țări.

Lucrările Comisiei juridice 
a Marii Adunări Naționaleîn zilele de 12—14 iunie a.c. au continuat lucrările Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale, ea privire la proiectul Codului penal al Republicii Socialiste România.La ședințele comisiei, prezidate de prof. univ. Traian Ionașcu, au participat ministrul justiției, Adrian Dimitriu, precum și specialiști invitați să ia parte la lucrările comisiei.

Au fost discutate propunerile la proiectul de lege, primite din partea cetățenilor, prezentate de ministrul justiției.De asemenea, s-au luat în discuție observațiile și propunerile făcute de către unii deputați ai Marii Adunări Naționale care au participat la ședințe.Lucrările Comisiei juridice continuă. (Agerpres)

La aniversarea revistelor 
Oj Elet“ și „Igaz Szo“

A
ÎNTOARCEREA de la viena

PRIMARULUI GENERAL AL CAPITALEI

înșelătoare
(Urmare din pag. I)Revista literară și culturală „Uj filet", editată bilunar la Tg. Mureș, a împlinit 10 ani de la apariție. Adresată celor mai largi categorii de cititori, revista a' înfățișat, în acest deceniu, marile succese dobîndite de poporul nostru, sub conducerea partidului, în opera de construire a socialismului, a militat consecvent, prin reportajele sale bogat ilustrate, pentru răspîndirea cunoștințelor științifice și culturale, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, întărirea prieteniei dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Imbunătățindu-și mereu arsenalul publicistici prezentarea grafică, „Uj filet" a adus o contribuție la relevarea noii condiții umane din Republica Socialistă România, a aportului multilateral și însuflețit al tuturor oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități la înflorirea patriei.Cu prilejul acestei aniversări urăm redacției „Uj filet", colaboratorilor și personalului ei tehnic noi succese în munca rodnică ce o desfășoară.

★S-au împlinit cincisprezece ani de la apariția primului număr al revistei „Igaz Sz6“ din Tg. Mureș, periodic în limba maghiară al Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România. In toți acești ani, paginile revistei au găzduit unele dintre cele mai valoroase creații ale literaturii maghiare din țara noastră, oglindind imagini edificatoare din evoluția și succesele ei, datorate condițiilor create de Partidul Comunist Român pentru dezvoltarea vieții spi-

rituale a întregului popor,■ pentru afirmarea culturii naționalităților conlocuitoare în contextul culturii socialiste unitare din țara noastră.Revista și-a făcut un titlu de prestigiu din preocuparea constantă de a face cît mai larg cunoscut, în rîndurile cititorilor ei, tot ce e mai reprezentativ în literatura română contemporană, unitatea și continuitatea fenomenului cultural din România, trăsăturile comune și influențele reciproce ale creației literare române și ale creației de limbă maghiară din țara noastră. „Construirea socialismului, devotamentul nostru incandescent și atașamentul față de patria noastră socialistă — se arată într-unul dintre editorialele revistei — încheagă într-o unitate indestructibilă și într-o comunitate frățească pe scriitorii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare". A- ceastă realitate a fost și este reliefată concludent de revistă prin articole de critică și istoriografie literară.Este unul dintre marile merite ale revistei tîrgmureșene faptul că, oglindind creația prozatorilor, poeților, dramaturgilor, criticilor literari din toate generațiile, a acordat Și acordă o atenție deosebită afirmării tinerilor aflați la primele lor încercări și, implicit, consacrării unor noi valori autentice.La acest jubileu, „Scînteia" transmite colectivului redac-' țional al revistei „Igaz Szo“, colaboratorilor săi un cald salut tovărășesc, urîndu-le noi succese în îndeplinirea nobilei lor misiuni.

!

(Agerpres)
ORDINUL

ministrului forțelor armate
ale Republicii Socialiste România

cinema
PROGRAMUL I

Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit sîmbătă dimineața pe G. E. Knight, președintele și directorul general al firmei British-Aircraft Corporation din Weybridge.La întrevedere a participat Sir
John Chadwick,.ambasadorul Marii Britanii la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea cooperării între firma britanică și întreprinderile industriale românești. (Agerpres)

Sîmbătă seara s-a înapoiat din Austria Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, împreună cu soția, care, la invitația lui Bruno Marek, primarul orașului Viena, a făcut o vizită în capitala acestei țări.
La plecarea din Viena, pe aeroportul Schwechat; au fost prezenți primarul orașului, membri ai Senatului orașului, precum și ambasadorul României la Viena, Gheor- ghe Pele.

ÎN MEMORIA SAVANTULUI 
ION IONESCU DE LA BRAD

La 16 iunie .sărbătorim tradiționala Zi a aviației Republicii Socialiste România — semn al prețuirii aviatorilor și constructorilor de avioane români, al contribuției aduse de aceștia la progresul aeronauticii.Personalul aviației militare, continuînd tradițiile glorioase ale aripilor '-omânești. răspunde grijii pe care partidul și guvernul t-o poartă, per- ecționîndu-și necontenit pregătirea tehnică și de specialitate, fiind gata '■--m orice moment ca, împreună cu militarii celorlalte arme, .să apere cerul senin al patriei, independența și suveranitatea României socialiste.încadrat în eforturile întregului popor, personalul navigant și tehnic din aviația -de transport, utilitară și sanitară înfăptuiește cu însuflețire sarcinile ce îi revin privind' deservirea economiei și ocrotirea sănătății poporului.Aviatorii și parașutiștii sportivi reprezintă cu cinste culorile patriei în întrecerile aeronautice internaționale, realizînd performanțe sportive de valoare.Cu prilejul Zilei aviației Republicii Socialiste România, felicit personalul aviației militare, civile și sportive și-i urez noi succese în munca închinată patriei noastre dragi.Trăiască aviația Republicii Socialiste România !Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al poporului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România 1

Cu prilejul aniversării a 150 de ani de la nașterea savantului Ion Ionescu de la Brad, la liceul agricol din comuna Horia-Român a avut loc sîmbătă o adunare în cadrul căreia a fost evocată figura fondatorului științelor agricole românești, patriot înflăcărat, al cărui nume a fost înscris de UNESCO în rîndul celor mai de seamă personalități de știință și cultură și recomandat pentru a fi sărbătorit anul acesta pe plan mondial. Cu acest prilej, Ștefan Sebeșan, director general în Ministerul învă- țămîntului, a dat citire decretului Consiliului de Stat prin care se a- tribuie numele Ion Ionescu de la Brad liceului din comuna Horia, una dintre cele mai vechi școli românești cu profil agricol, înființată în 1885. De asemenea, pentru rodnica sa activitate, organizația U.T.C. a liceului a- gricol a primit Diploma de onoare a Comitetului Central al U.T.C.

Guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, Vasile Malinschi, care a participat la lucrările Adunării generale ordinare a Băncii reglementelor internaționale — B.R.I. — ținută la Basel-Elveția, s-a înapoiat în Capitală.
★Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind din țările arabe, grupul folcloric „Miorița" al Ansamblului artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor. Timp de 40 de zile, grupul folcloric al sindicatelor a efectuat un turneu de succes în Algeria, Tunisia, Republica Arabă Unită.(Agerpres)

Ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 

general-colonel ION IONIȚĂ

DECORĂRI CU PRILEJUL
ZILEI AVIAȚIEI

★Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit sîmbătă,. la restaurantul „Pescăruș", un cocteil cu prilejul turneului Ansamblului de music-hall din Moscova. Printre invitați se aflau Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului •afacerilor externe, și A. .V,. Rasoy, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.
Cen- 
avut

Tn sala de marmură a Casei trale a Armatei din Capitală a loc sîmbătă dimineața: solemnitatea conferirii de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, acordate prin decrete ale Consiliului de Stat, cu prilejul Zilei aviației.Au participat general de armată Iacob Teclu, membru al Consiliului de Stat, Constantin Șendrea, secretar general în Ministerul Transporturilor* Auto, Navale și Aeriene, și Marin Bîrjega, vicepreședinte al Consiliului Rațional pentru Educație Fizică și Sport.Pentru contribuția adusă la întărirea capacității de apărare a patriei, unui grup de ofițeri și maiștri militari le-au fost conferite ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a, medalia „Virtutea ostășească" clasai și aii-a și medalia „Tudor Vla- dimirescu" clasa I. Pentru merite deosebite în activitatea de transport aerian, unui grup de piloți, radiotele- grafiști și mecanici dc bord de la In-

treprinderea de transporturi aeriene române TAROM le-au fost conferite „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a și „Medalia Muncii". In semn de prețuire a activității aeronautice sportive, unor piloți, parașutiști, mecanici na- viganți, instructori și comandanți de detașamente le-au fost conferite ordinul „Meritul Sportiv" clasa a Il-a și a IlI-a și medalia „Meritul Sportiv" clasa I.După înmînarea înaltelor distincții, generalul de armată Iacob Teclu, în numele C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat, al guvernului și al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, a felicitat călduros pe cei decorați, urîndu-le noi succese în activitatea viitoare.în numele celor distinși au rostit cuvinte de mulțumire lt. colonel Ion C. Tătăranu, Gheorghe N. Dascălu, pilot la TAROM, și Petre P. Istrate, secretar general al Federației aeronautice române. (Agerpres)
APĂRĂTORII DE ELITĂ
Al CERULUI PATRIEI

(Urmare din pag. I)beton. Aviator si a- 
vion — salvați. Teo
retic, o astfel de aie- 

. rizare a fost conside
rată de specialiști ca 
imposibilă. Curajosul 
pilot urcă in alt a- 
vion si își reia zbo-. 
rul ca și cînd nu s-ar fi întîmplat nimic ex
traordinar.

...Comandantul uni
tății suferă, pe pistă, 
un accident banal, dar 
periculos pentru ca
riera de pilot. E ne
voie de transplanta
rea, pe piciorul rănit, 
a unei însemnate su
prafețe de 
i-o oferă f 
din unitate 
la unison : .. nii medici erau de pă
rere că „s-a zis cu 
zborul!". Dar pilotul 
de vînătoare a făcut 
eforturi extraordinare 
pentru a se restabili. 
Scrîsnea de durere în 
timpul exetcițiilor fi
zice. si. pînă la urmă, a învins. „Bănciules- 
cu, înaintașul nostru, a 
suferit incomparabil 
mai mult decît mine,

piele. Cine 
Toți -pilotii 
au răspuns 
„Noi!" U-

i s-au amputat ambe-, 
le picioare si tot nu 
s-a plîns". După cîte
va luni, pilotul și-a 
reluat zborul. Zboa
ră pe supersonic si 
îndeplinește o -funcție 
de mare răspundere.

...Aplicație. Cerul, 
năpădit de avioane- 
țintă. Invăluiți de în
tunericul nopții. PÎn- 
diți de crestele mun
ților, de volburile mă
rii. pilotii de 
re se avintă. 
ofițerii piloți 
ghe Chelaru, 
tru Bondar, Gheorghe 
Stancu. Anghel Doro- 
bantu și nenumărați 
alți maestri ai înălți
milor; piloți de înaltă 
clasă, cerul nocturn 
nu mai are secrete. A- 
jutati de „ochiul ma
gic" al navigatorilor 
din fata ecranelor, 
brăzdează spațiul ae
rian. Fasciculele ra
diolocatoarelor de bord 
„pescuiesc" în oceanul 
negru, unul după 
tul, avioanele 
verse.

Am consemnat 
doar cîteva dintre 
cile, sutele de episoa

vînătoa- 
Pentru 
Gheor- 
Dumi-

al- 
ad-aici 
ze-

de care dau măsura 
cutezanței, priceperii 
și înaltei răspunderi ce 
animă viata aviatori
lor. Trup din trupul 
viguros al armatei 
noastre, aviația creste și educă luptători va
loroși. caractere puter
nice. oameni de un 
curaj exemplar — 
demni continuatori ai 
unor strălucite tradiții 
— zburători însuflețiți 
de o dragoste fierbin
te față de patria so
cialistă, fată de part.i-' 
dul comunist. In mun
ca lor de pe aerodroa- 
me ca și în zbor, în 
cele mai dificile mi
siuni încredințate, ei 
dau necontenite exa
mene ale măiestriei, științei și temerității, 
își dovedesc devota
mentul nemărginit fa
tă de înalta cauză pe 
care o slujesc, patrio
tismul lor fierbinte.

Are cerul tării a- 
părători de elită si 
tara se mîndreste 
cu ei. De Ziua aviației 
întregul nostru popor 
cinstește cu dragoste 
și profundă prețuire 
pe vajnicii zburători 
ai patriei noastre.

★Ministrul reformei agrare al Iranului, dr. Valiam Abdoll-Azim, și colaboratorii săi și-au continuat sîm- bătă călătoria în județul Constanța, în cursul dimineții ei au vizitat Stațiunea experimentală zootehnică Pa- las și Stațiunea experimentală viticolă Murfatlar, precum și obiective turistice din Constanța și împrejurimi.
SPORT

31Europenele" de lupte
greco-romaneLa Văsteras (Suedia) au continuat campionatele europene de lupte gre- co-romane.'' La categoria pană, S. Popescu l-a învins prin tuș pe Hutter (Elveția). O victorie prin tuș a obținut și G. Stoiciu, care l-a întrecut pe spaniolul Olmo. In cadrul categoriei cocoș, Altin (Turcia) a dispus la puncte de I. Alionescu. Luptătorul de categorie grea Petrov (Bulgaria) a obținut victoria la puncte în fața lui C. Bușoiu.în turul trei. Alionescu (cat. cocoș) l-a învins la puncte pe iugoslavul Covic. Grigoriev (U.R.S.S.), pană, a dispus la puncte de S. Popescu, iar la cat. ușoară (70 kg), Enache a cîștigat la puncte în fata lui Schmitt (R. F. a Germaniei). La cat. 78 kg, Kaarstroem (Suedia) a dispus prin abandon de Tăranu. Stoiciu (muscă 52 kg) a cîștigat la puncte în fața Iui Zeman (Cehoslovacia).
În cîteva rînduri

• Ion Țîriac s-a calificat în semi
finalele campionatelor Elveției, care 
se desfășoară la Lugano. După ce în optimile de finală ale probei l-a eliminat cu 6—0, 6—1 pe italianul Giorgio Silly, în „sferturi" Tiriac l-a învins cu 8—6, 3—6, 7—5 pe cunoscutul jucător australian Ken Fletcher. S-au mai calificat în semifinale : iugoslavul Franulovici (2—6, 6—0, 6—4 cu italianul Di Domenico) și olandezul Tom Okker (8—6. 6—3 cu francezul Jauffret).

19Timpul probabil pentru 17, 18 și 
iunie. In țară : vreme relativ căldu
roasă, cu cerul variabil. Se vor sem-

nala averse izolate, mai ales în vestul tării, Vint slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse Intre 8 și 18 grade, iar maximele între 22 și 32 de grade. în București : vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere.

o Sîmbătă seara la Linz au luat 
afîrșit campionatele mondiale de po- pioe. La individual masculin, titlul a revenit iugoslavului Miroslav Sterzaj cu 1 889 p.d., urmat de Josef Beck (R. F. a Germaniei) — 1 878 p.d. și E. Siebert (R, F. a Germaniei) cu 1 870 p.d. Micoroiu (România) s-a clasat pe locul 5 cu 1 844 p.d. Primul loc la feminin a fost cucerit de Sie- grid Lindner (R- D. Germană) cu 907 p.d. Cristina Szocs (România) s-a clasat pe locul 4—5 la egalitate cu Vlasta Sindlerova (Cehoslovacia) cu cîte 888 p.d.• în cadrul concursului internațional de la Budapesta, atletul român 
Piștalu a cîștigat proba de săritură 
cu prăjina cu un rezultat de 4,95 m.

• Căderea imperiului roman 
pentru ecran panoramic : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20.
o Domnișoarele din Rochefort : REPU
BLICA — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15, GRADINA DOINA — 20,30.
• Un dolar găurit : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, BUCU
REȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, 
STADIONUL DINAMO — 20,30, FERO
VIAR — 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.
• inimă .-nebună......
CAPITOL - 9,15;
18,45; 21; la grădină -
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : FES-

• Răzbunarea haiducilor șl Răpirea fe
cioarelor : POPULAR — 16; 19,30.
O Oscar : AURORA — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20,15; la grădină 20,30, ARTA 
— 9; 11; 13; 15; 17,30; 19,45; la gră
dină - 20,30.
• Capcana : MOȘILOR — ÎS,30; 18; 
20,45; la grădină — 20,30.
• Praștia de aur : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,30.
• Zoltan Karpathy ; VOLGA — 9,30— 
15,30 în continuare; 16,15; 18,30; 20,45.
• Asta-i tot ce s-a întîmplat : RAHO
VA — 10,30; 15,30; 18; la grădină — 20,30.
• Samba : PROGRESUL — 11; 15,30, 
GRADINA. PROGRESUL PARC — 20,30.
• Eddie Chapman, agent secret : PRO
GRESUL — 18; 20,30, CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,30.
• Cei șapte samurai : LIRA — 15; 18.
• O lume nebună, nebună, nebună : 
DRUMUL SĂRII — 10; 16; 19,30.
• Pentru un pumn de dolari șl Pentru. - . , . • jremru un pumn ue umari și reiu

'’îi T.V' • -bițlvn dolari în plus : COTROCENI
JLJLfoUf '' jg» Țâ'SO

rni 4 , FES- •'^1 grăsuni : FERENTARI - 

TIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; 
la grădină — 20,30, GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
• Hiroșlma, dragostea mea : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Program de filme de animație t —
10; 12,30.
• Cum se reușește în dragoste — 14,30;
16,30 : CINEMATECA.
• Bomba de la ora 10,10 : VICTORIA —
8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30, PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20,30.
« El Dorado : LUMINA
13,30; 16; 18,30; 20,45,.......
15; 17,30; 20.
O Program pentru copil : DOINA
9; 10.
e Cum să furi un
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• O fată fericită : UNION — 15,30; 20.
• Zilele filmului de animație : UNION
— 18.
• Ce noapte, băieți 1 : GIULEȘTI — 10; 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ultima noapte a copilăriei f ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 14; 16; 
18; 20.
• Ea va rîde : DACIA — 8,30;—16,30 în 
continuare; 18,45; 21.
• Blestemul rubinului negru :
ZEȘTI — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
• Freddy, lovește tu întîl !
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
RIA — 9; 11,15; 13,30; " 
MELODIA — 9; 11,15; 
20,45, FLAMURA — 9; 
18,15; 20,30.
• pasărea timpurie : BUCEGI — 9—13 
în continuare; 16; 18,30; 21; la grădină
— 20,30, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare; 18,15; la grădină — 20,30.
« Sfîntul la pîndă : UNIREA — 10,30;
16; 18,15; la grădină — 20,30.
• Caut o nevastă : FLACĂRA — 15,30;
18; 20,30.
o Balul de sîmbătă seara : VITAN —
15,30; 18; 20,30.
o Statornicia rațiunii : MIORIȚA —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

8 45*
MUNCA — 9,30; 12;

KVRSME

11,15:

milion : DOINA

(Urmare din pag. I)

BU-

: GRIVIȚA 
20,30, GLO- 

1,15; 20,30, 
16; 18,30; 
13,30; 16;

educație, motivație, complexul intereselor, trăsături de personalitate, perspective etc.Adesea se ivește necesitatea unei duble testări. Prin unele probe se poate constata prezența unei abilități sau îndemînări, dar aceasta nu este suficient. Trebuie aplicate probele suplimentare pentru a verifica și randamentul, posibilitatea de lucru prelungit și, deci, fecund, capacitatea de gîndire și inițiativă, ceea ce e deosebit de important pentru unele profesiuni. Dacă nu ținem seama de toate coordonatele personalității, se poate ajunge la situații ridicole de felul aceleia la care a ajuns un grup de psihologi americani cînd au supus la 
gama testelor pe președin
ții a 12 mari companii a- 
mericane. Nici unul nu în
deplinea condițiile cerute 
pentru a fi angajat în pos
tul de contramaistru...Atît pentru selecția cît și pentru orientarea profesională este necesar să cunoaștem, pe lingă aptitudinile candidatului, șl cerințele psihofiziologice ale fiecărei profesiuni. în a- cest scop s-au elaborat monografii profesionale șl profesiograme, s-au întreprins categorisiri ale profesiunilor după diferite criterii. Experiența a ară

18; 20,30.
• Răzbunarea haiducilor : GRADINA 
VITAN — 20,30.
• 800 de leghe pe Amazoane t GRA
DINA LIRA — 20,30.
• Căutați Idolul : PACEA — 12; 15,45; 
18; 20,15.
• Sint șl eu numai o femeie : COS
MOS — 15,30; 18; 20,30.

teatre
• Opera română : Prinț și cerșetor — 
11 ; Falstaff — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : My fair 
lady — 10,30 ; Contesa Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 19,30.
• Teatrul de comedie (str. Măndinești 
2) : Nicnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Nepotul lui Rameau — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma-
gheru) : Cînd luna e albastră — 10 ; 
O casă onorabilă — 19,30, (sala studio) : 
Jaguarul roșu — 10,30; Fotografii
mișcate — 20.
o Teatrul Gluleștl (tn sala Studio a 
Teatrului Național „I. L. Caraglale") : 
Martorii se suprimă — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" (la 
Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : 
Kathleen — 20.
• Teatrul Țăndărică (sala din str. Aca
demiei) : Punguța cu doi bani — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tfinase" 
(grădina Boema) : Boema Palace — 20.

10,30;

8,3# — Ora exactă — Cum va fi vre
mea ? — Gimnastica de înviorare. 8,40 
— Pentru copii și școlari. Ex Terra ’68 : 
Farfuria zburătoare. 9,00 — Noile aven
turi ale echipajului Vai-Vîrtej : „Eli
xirul tinereții" (reluarea emisiunilor I 
și II). 10,00 — Ziua aviației Republicii 
Socialisțe România. Miting aviatic. 
Transmisiune de la aeroportul Bănea- 
sa. 12,45 — Ora satului. In cuprins : 
• „Seceriș 1968“ ; o Buletin agrometeo- 
rologic ; o „Retrospectivă în amfitea
tru" ; o „Noutăți editoriale" ; o Muzică 
populară românească. 13,30 — TV pen
tru specialiștii din agricultură. Ciclul, 
„Irigații" JÎHjl, Tehnică'.aplicării udărl- 
lor la amenajările de irigații cu scurge
re de suprafață. 14,00 — Telejurna
lul de prînz. 14,15 — Zig-zag—telemaga- 
zin duminical. In cuprins : Moment ve
sel cu Ștefan Tapalagă ; Dansuri mo
derne interpretate de Ansamblul operei 
din Constanța ; Comedia pe o voce ; 
Muzică ușoară cu orchestrele conduse 
de Horia Moculescu și Horia Nicolaescu 
și cu soliștii : Ilona Moțica, Gelu Ma- 
nolache, Dumitru Rucăreanu, Diana 
Crlstt (Anglia) ; Curierul Inimilor ; 
Cronică duminicală ; Muzică populară 
românească cu ansamblul „Brîulețul" ; 
Moment acrobatic cu Marlene Harold 
(R.D.G.) ; Moment de pantomimi cu 
mimul francez Alvarez ; Concurs de 
dans modern pe plajă, susținut de tu
riștii aflați în vacanță ; Filmul foileton 
„Intîlnlre la Luvru" — episodul VIII. 
Fotbal : Rapid—Dinamo București — 
finala „Cupei României" ; U.R.S.S.— 
Austria (aspecte). 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Telcsport. 20,15 — „De 
pretutindeni". Mlcrovarictăți-... în de
plasare ! Transmisiune de la fabrica de 
confecții șl tricotaje „București". își 
dau concursul : Lidia Androncscu, Nina 
Popovlci, Aurelia Simionescu, Liliana 
Toma, Georgeta Mihalache, Grazlela 
Chițu, Alexandru Jula, Dumitru Faur, 
Mlrcea Popa, Dumitru Caramitru, A- 
drian Staicu, Mihai Orosz, Vaianti și 
Mihai Chirlțescu șl Cosma Brașoveanu. 
Prezintă : Dumitru Furdui. 21,30 — Fil
mul artistic „Telefonistele" — produc
ție a studiourilor italiene. 23,10 — Tele
jurnalul de noapte.
PROGRAMUL II

20,00 — Reporterii noștri în țară șl 
peste hotare : o „Valea Voievozilor" — 
Tîrgoviște — reportaj filmat ; e De 
vorbă cu muziciana engleză Dame Ruth 
Railston despre tradiția enesciană a 
școlii românești de muzică. 20,15 — Sea
ră de balet : „Romantica". Dansează : 
Cristina Hamei, Elena Dacian, Rodica 
Simion, Sergiu Stefanski, Ion Tugearu, 
Dan Moise. 20,45 — Telejurnalul. 21,00 — 
Document : Insulele Australe — film, 
producție a studiourilor italiene. 21,30 — 
Teatru în studio : „Mioara" de Camll 
Petrescu.

barierela rasiale pe care R.Ș.A. le-a ridicat cu multă tenacitate în faja tinerelor state africane ?Cauzele acestor metamorfoza sint în mod evident determinate de o serie da factori noi apărufi în geografia politică contemporană, în general, și în cea a- fricană, în special.Nimeni, nici chiar Pretoria, nu poate ignora rolul crescînd în viaja infernajio- nală al statelor africana, care și-au do- bîndit de curînd independenta și care militează pentru dezvoltarea lor economică și socială. In această perspectivă, însăși evolujia evenimentelor impune Africii de Sud să ia în considerate realităjila continentului pe care este situată.In al doilea rînd, lupta popoarelor a- fricane împotriva rasismului, sprijinită de forjele progresiste de pretutindeni, a contribuit la creșterea izolării Africii de Sud. In repetate rînduri, O.N.U. a adoptat rezoluții da condamnare a apartheidului ca o „crimă împotriva umanităjii". Reprezenfanfii sud-africani au fost excluși dintr-o serie de orga- nizafii internafionale. Iar rezolufia adoptată zilele acestea de Adunarea Generală a O.N.U. în legătură cu Africa de Vest reprezintă și ea o condamnare categorică, prin votul a 96 de state, a politicii Pretoriei. In aceste împrejurări, diplomația Africii de Sud încearcă oarecum „o ieșire* din izolare și manevrează pentru a da impresia că dorește o destindere în raporturile cu jă- rile africane.Temîndu-se însă de forfa pe care ar putea s-o reprezinte o Africă unită, guvernul de la Pretoria acționează în fapt pentru a împiedica realizarea acestei perspective, pentru a aduce sub influenta sa, rînd pe rînd, o serie de state a- fricane, în primul rînd cele imediat vecine, pe care le consideră „centuri da siguranță". In acest scop se recurge la metodele de expansiune proprii neocolonialismului. Profitînd de unele elemente geografice vitrege și de situația economică precară a statelor independente vecine (Lesotho — enclavă în teritoriul Africii de Sud, izolat complet de țările africane libere ; Botswana, cu cea mai mare parte a teritoriului său devorat de deșertul Kalahari, fără nici o ieșire la mare ; Malawi, care comunică cu oceanul prin Mozambic, astfel că nu-și poate permite acțiuni mai hotărîte), capitalul sud-african tinde să invadeze aceste țări, subordonîndu-le atît pe plan economic, cît și politic. Referindu-se la aceasta, săpfămînalul „Jeune Afrique* arăta că, prin statele „cliente* din sud, regimul sud-african și-a creat un adevărat „cal troian’ în organizațiile africane, inclusiv în O.U.A. Acestea aprobă tacit politica colonială portugheză, politica rasistă a guvernului lan Smith din Rhodesia etc.Dacă aceasfa este tactică la sud de Zambezi, în zona așa-zisei „a doua ■ centuri* -ea esle'rhult mai maleabilă. Aici se recurge lă o' modalitate voalată : infiltrarea pe canalele monopolurilor și societăților pe acțiun' străine ce acționează în Africa. Poate fi citată în această privință activitatea grupului minier și financiar „Anglo-American Corporation", care controlează pe continentul african investiții de pesfe 1 150 milioane ranzi (1 rând — 1,40 dolari), și în cadrul căruia Africa de Sud deține o cotă apreciabilă de acțiuni.Toate acestea trezesc neîncredere popoarelor africane în intențiile exprimate de Pretoria cu privire ia „destinderea cordială", la „coexistența amicală" și „colaborarea fructuoasă". Marea majoritate a statelor africane sînt conștiente de pericolul ce-l reprezintă pentru independenta și suveranitatea lor expansiunea promotorilor apartheidului. In toate conferințele Organizației Unității Africane, în nenumăratele dezbateri și rezoluții adoptate la O.N.U., reprezentanții Africii negre au cerut insistent tuturor statelor africane și de pe celelalte continente să-și unească eforturile pentru a determina lichidarea apartheidului •— această plagă a lumii contemporane. Statele africane devin tot mai conștiente că luptînd împotriva apartheidului și a politicii sale de expansiune luptă, implicit, pentru apărarea și consolidarea propriei lor independente.In această lumină, „oglinzile înșelătoare" pe care le foloseșto R.S.A. în „tentativa de a ameliora imaginea despre ea" se dovedesc ineficace ; ele nu-și ating scopul.
tat avantajele unei judicioase selecții pentru diferite sarcini de muncă. S-au legitimat pe deplin examenele psihologice și concursurile instituite de multă vreme pentru anumite profesiuni, mai ales pentru acelea în care accidentele (cum ar fi la conducerea vehiculelor) se da- toresc unei insuficiente pregătiri sau unor deficiente psihofiziologice ale conducătorului.

15 oficii de orientare profesională înființate în 1936. In scurtul răstimp cît au existat (pînă în 1940), ele n-au fost nici înzestrate cu aparatura științifică necesară și nici încadrate cu numărul necesar cialiști, astfel că rezultatele lor nu pot fi rate edificatoare.Astăzi se pun probleme radical diferite, generate de noua epocă. Orientarea profesională este în prezent
de spe-conside-

ivesc profesii noi. înalta mecanizare, automatizarea ridică cu o mare acuitate problema adaptării omului la noile instrumente și cunoștințe create și descoperite de el însuși. In această ordine de idei, un rol important joacă „simulatoarele". Și la noi, la Institutul de psihologie, un colectiv a creat un simulator al unui tablou de comandă și control pentru sisteme automate, menit să permită

HOMO FABER
In țara noastră există unele tradiții în această direcție. Primul laborator de examen psihologic în vederea selecției profesionale a fost inițiat în 1925 de Societatea tramvaielor din București. Au urmat apoi laboratorul aviației, înființat în 1927, iar în 1935 cel al căilor ferate, care funcționează și în prezent. In ce privește orientarea profesională, s-a desfășurat o activitate susținută pînă în preziua ultimului război. Au funcționat trei institute de psihotehnică și

și orientare școlară, momentul alegerii profesiunii fiind cuprins înlăuntrul anilor de școlaritate obligatorie. In aceste condiții aptitudinile adolescentului pot fi mai bine investigate șl evoluția lor poate fi urmărită de-a multor ani profesorului, psihologului.Volumul de cunoștințe în genere (și, deci, și în cadrul fiecărei profesiuni) crește de la an la an în progresie geometrică. La 15—20 de ani apare chiar necesitatea recalificării, se

lungul mai cu concursul medicului și

cercetarea condițiilor optime de muncă ale operatorilor și tehnicienilor au- tomatiști. Se studiază probleme de optimizare organizational a muncii, a parametrilor el fizici și psihici, se stabilesc strategii optimale de lucru, măsuri raționale de igienă a muncii, toate acestea pentru a sprijini adaptarea continuă a omului la activitatea pe care o duce și, totodată, la mediul material și social, care evoluează și el pe măsura dezvoltării forțelor și relațiilor de producție.

Specialistul în psihologia muncii este de fapt primtd chemat să tragă semnalul de alarmă în cazul suprasolicitării unui individ sau a unei echipe de muncă și, totodată, să sesizeze a- menințaroa oboselii nervoase, pericolul dezadaptă- rii. Mai mult, aș zice că el este cel care trebuie să dea 
un ajutor consistent în 
lupta împotriva rutinei, să 
vegheze la menținerea 
proaspătă a capacității de 
zbor independent, creator 
a gîndirii individului. Astfel, specialistul în psihologia muncii se face din c« în ce mai necesar, fiind solicitat la un continuu efort de soluționare a multitudinii de probleme practice pe care le ridică impetuoasa creștere a industriei moderne, organizarea științifică a muncii. In ultima vreme, din ce în ce mai multe întreprinderi au început să-și creeze posturi de psiholog și chiar laboratoare de psihologie uzinală. Dar lipsa de cadre de psihologi specializați e și în acest domeniu acută.Se impune ca forurile 
Interesate să acorde o aten
ție mai mare acestui teren 
de activitate, fertil în con
secințe pozitive atît pentru 
randamentul muncii, cît și 
pentru echilibrul spiritual 
al lui „homo faber", antrenat în vasta operă de construcție economică șl socială.

i



PATRIOȚILOR 1
VIZITA DELEGAȚIEI P.C

DIN NOD IN SAIGON15 (Agerpres). — A- presă relatează că înSAIGON atențiile de cursul nopții de vineri și în dimineața zilei de sîmbătă au continuat luptele între detașamentele F.N.E. și trupele americano-saigoneze în diferite puncte din regiunea Saigo- nului, precum și în mai multe provincii din Vietnamul de sud.Grupe ale forțelor patriotice, precizează agenția France Presse,
ITALIA

Criza politică 
se prelungește

care au pătruns în cursul nopții de vineri spre sîmbătă în orașul Saigon, rezistă de mai bine de șase ore celor trei companii saigoneze trimise la fața locului.Atacurile tot mai hotărîte ale pa- trioților au determinat o serie de companii străine să-și evacueze personalul din oraș. Totodată, ambasadele mai multor țări au avertizat personalul și familiile companiilor care au sucursale în capitala sud-vietnameză să părăsească Sai- gonul, amenințat în permanență de atacurile F.N.E.Baza aeriană americană de la Bien Hoa, situată la 30 km nord de Saigon, a constituit unul din obiectivele principale ale artileriei forțelor patriotice. Peste 60 de rachete de 107 mm au căzut în perimetrul bazei. Pagubele provocate instalațiilor militare sînt, ridicate.
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HELSINKI 15 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care , se află în Finlanda la invitația Partidului social-democrat, a vizitat vineri . o serie de obiective industriale și sociale din orașul Oulu. In timpul vizitei delegația a fost

însoțită de Antero Vayrynen, președintele comitetului regional al P.S.D. și ministru al afacerilor interne al Finlandei,In seara aceleiași zile, municipalitatea orașului Oulu a oferit un dineu în cinstea delegației.Sîmbătă, delegația a sosit în o- rașul Rovaniemi, situat la cercul polar.
ia încheierea vizitei

delegației R. S. Cehoslovace
„Afară din Olanda cu cartierul militar al N.A.T.O. I”. Sub această lozincă, locuitorii orașelor Heerlen si Brunssum 
au organizat un miting de protest împotriva prezenței pe pămîntul olandez, a cartierului general al N.A.T.O. in R. P.

pentru Europa Centrală (în fotografie)
UngarăROMA 15. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : Continuîna u-și consultările cu liderii politici în încercarea de a pune capăt crizei de guvern din Italia, președintele Giuseppe Saragat a primit sîmbătă pe Ugo la Malfa, președintele grupului parlamentar și secretar general al Partidului Republican. Cu o zi înainte, el îi primise pe șefii grupurilor parlamentare și pe liderii partidelor de- mocrat-creștin și socialist unificat, în urma criticilor presei și protestelor partidelor de opoziție față de intenția inițială a cercurilor guvernamentale de a limita consultările politice la partidele fostei coaliții, președintele Saragat a anunțat că va continua luni și marți consultările oficiale în vederea desemnării primului ministru, pentru noul guvern, primind, în prima zi, pe șefii grupurilor parlamentare ale celorlalte partide, iar în a doua zi pe președintele Camerei deputați- lor, Sandro Pertini, și pe președintele Senatului, Amintore Fanfani.. Potrivit cercurilor politice, criza guvernamentală italiană se va prelungi cel puțin, pînă la sfîrșitul săptămînii ce urmează. Aceste cercuri prevăd că președintele Saragat va alege calea formării unui guvern democrat-creștin minoritar, fără sprijinul socialiștilor, formulă care, după părerea unanimă, nu va putea fi de lungă durată, ceea ce va forța în cele din urmă pe președinte să organizeze noi alegeri

Cu o săptămînă înainte

de primul scrutin
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Pină la primul tur de scrutin a mai rămas doar o săptămînă. Miniștri, lideri ai partidelor și alți candidați, din totalul de peste 2 300, folosesc sfîrșitul de săptămînă pentru a vizita circumscripțiile electorale în care au fost propuși. In unele dintre ele disputa electorală are loc între cinci pină la șase candidați. La Paris numărul candidaților care au plecat în cursă pentru cele 31 de mandate se cifrează la 222.Bătălia urnelor se anunță foarte strînsă. Dat fiind valul puternic al mișcării social-politice ce a zguduit Franța în ultima vreme, observatorii politici de aici se abțin de la tradiționalele pronosticuri.In această atmosferă de agitație, a intervenit un eveniment care reține atenția a numeroși observatori politici din capitala Franței. Sîmbătă, printr-un decret al președintelui de Gaulle au fost grațiați fostul general Salan, fostul colonel Argoud, conducători ai mișcării paramilitare și teroriste O.A.S.. care s-au opus violentă politicii generalului

Companii străine
naționalizate în Algeria

BUDAPESTA 15. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : Sîmbătă dimineața, delegația de partid și guvernamentală a R.S. Cehoslovace în frunte cu Alexander Dubcek și-a încheiat vizita efectuată în R.P. Ungară.Pe aeroportul Ferihegyi, înalții oaspeți cehoslovaci au fost conduși de Jănos Kâdâr, Păi Loaonczi, Jenă Fock, precum și de alți conducători de partid și de stat maghiari, de numeroși locuitori ai Budapestei.Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, încheiat pe o perioadă de 20 de ani între R.P. Ungară și R.S. Cehoslovacă, prevede dezvoltarea multilaterală a

relațiilor dintre ele pe baza principiilor internaționalismului socialist, respectării suveranității naționale, neamestecului în treburile interne. Cele două țări își vor extinde, reciproc și avantajos, colaborarea în domeniul economiei, tehnicii, științei și culturii, sportului, ocrotirii sănătății și turismului. Părțile își vor acorda reciproc asistență economică. Ele își exprimă dorința de a-și aduce contribuția la promovarea politicii de coexistență pașnică între state cu sisteme sociale diferite, la menținerea păcii,’'ț, securității în Europa și în întreagi i lume, la slăbirea încordării internaționale.
CORESPONDENȚA DIN ALGER DE LA C. BENGA
eMmwiimiwiiiMiiim

Un comunicat ofi
cial, difuzat vineri 
noaptea de posturile 
de radio algeriene, a 
anunțat naționaliza
rea a încă 18 între
prinderi industriale 
străine din această 
țară. Este vorba de 
întreprinderi din sec
toarele industriei de 
ciment, construcției de 
mașini, chimiei, pre
cum și din industria 
alimentară.

La Alger se consi
deră că noile măsuri 
constituie o condiție 
indispensabilă pen
tru aplicarea ansam
blului de acțiuni pre
conizate de guvern și 
îndreptate spre mo
dernizarea, concentra
rea și dezvoltarea 
forțelor de producție 
ale țării. Se relevă 
faptul că, înainte ' de 
naționalizare, cele 18 
întreprinderi — ca și 
celelalte companii 
străine — nu numai că 
nu contribuiau la pro
gresul economic al 
țării, ci, dimpotrivă, îi 
aduceau daune serioa
se. Pentru a obține

de Gaulle în problema algeriană. In rindul celor grațiați se află, de asemenea, mai multi autori ai atentatului de la Petit Clamart împotriva președintelui. După cum se știe Raoul Salan s-a aflat printre cei patru generali care, la 21 aprilie 1961, au organizat cunoscutul puci de la Alger, sfidînd hotărîrea guvernului francez de a recunoaște dreptul Algeriei la autodeterminare. Cîteva zile mai tîrziu, puciștii au fost înfrînți, iar generalul Salan a trecut în clandestinitate, asumîndu-și conducerea O.A.S. La 20 aprilie 1962. Salan a fost arestat și condamnat de un tribunal militar la moarte. Sentința a lost comutată de președinte în închisoare pe viată.Presa opoziției de stînga critică vehement eliberarea acestor conducători ai O.A.S., calificîndu-i ca elemente de extremă dreaptă și punînd eliberarea lor pe sâama manevrelor electorale ale majorității, care ar dori să-și atragă voturile foștilor repatriați din Algeria printr-un asemenea gest de bunăvoință.Pe frontul social este de menționat că între reprezentanții patronatului si ai sindicatelor din industria metalurgică si cea a automobilelor, unde mai multe sute de mii de lucrători continuă greva, au loc negocieri dificile. Cele patru federații sindicale — C.G.T., C.F.D.T., F.O. si C.G.C. (Confederația generală a cadrelor) au cerut sîmbătă lui Maurice Schuman, ministru de stat însărcinat cu problemele sociale. să intervină pe lingă patronat, pentru a-1 determina să facă propuneri acceptabile în vederea încetării grevei.

subliniază la Alger — 
înlocuirea vechiului 
sistem economic cu 
unul nou, capabil să 
asigure industrializa
rea, independența eco
nomică, controlul asu
pra tuturor mijloacelor 
de producție, constituie 
o necesitate de 
ordin.

Naționalizările 
nunțate vineri 
succed celor din 
20 mai a.c. După cum 
se știe, primele au avut 
ca obiect toate socie
tățile străine care o- 
perau în domeniul 
transportului, stocării și distribuției petrolu
lui. La 20 mai au fost 
naționalizate alte 27 de 
societăți din sectoarele 
industriei constructoa
re de mașini, energiei 
electrice, îngrășămin
telor chimice, materia
lelor de 
Actualmente, 
Iul statului algerian 
este instituit asupra 
ansamblului fabricilor 
și uzinelor din sectoa
rele economice esen
țiale.

maximum de profit, 
ele efectuau impor
turi și exporturi de 
produse finite ți ma
terii prime în de
trimentul economiei 
algeriene. Sectorul 
construcțiilor de ma
șini constituia de 
fapt un cap de pod 
pentru scurgerea in 
Algeria, la prețuri e- 
xorbitante, a unor pro
duse din străinătate. 
Aceeași situație a 
fost constatată și în 
ce privește produsele 
chimice. Toate aceste 
întreprinderi nu au 
făcut în ultimii ani 
nici un fel de inves
tiții în domeniul reuti- 
lării cu mașini mo
derne și nu au con
tribuit la pregătirea 
de specialiști algerieni. 
La societatea „La- 
frage" (din sectorul 
materialelor de con
strucții), de exemplu, 
în cei 30 de ani de ex
ploatare nu a fost pre
gătit nici un cadru al
gerian.

Pentru o țară în curs 
de dezvoltare

prim
a- 

seara 
13 și

construcție, 
contro-

URUGUAY
fapt?o stare de

de o parte, urma unor comercialemai puțin ' de luni, cabinetul a suferit ce unii comenta- numesc „o reac-

„Starea de urgență 
va elimina

Frontului NaționalPRAGA 15 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., la Praga a avut loc sîmbătă ședința principalelor organizații politice, care fac parte din Frontul Național. Evjen Erban a fost ales secretar general al C.C. al Frontului Național.A fost adoptată o declarație în care se relevă că ideile programului de acțiune al P.C.C. și ale declarației-program a guvernului cehoslovac constituie baza politică a activității Frontului Național.In cadrul ședinței a luat cuvîn- tuL Alexander Dubcek, prim-secre- tar al C.C. al P.C.C., care a subliniat rolul Frontului Național ca organizație politică corespunzătoare actualelor condiții din țară.

BERLIN 15 (corespondentul A- gerpres, Șt. Deju, transmite): La Leipzig au luat sfîrșit lucrările Congresului țăranilor din R. D. Germană.In încheierea discuțiilor, la congres a luat cuvîntul Walter Ul- bricht, prlm-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, care a relevat succesele obținute de țăranii cooperatori și însemnătatea deosebită a dezvoltării în continuate ă relațiilor cooperatiste în agricultură ca verigă principală în construirea sistemului socialist dezvoltat în R. D. Germană, în trecerea la metodele industriale de muncă în sectorul agricol și alimentar.
COMUNICAT IUGOSLAVO-INDIAN

în douăUruguayan ceea tori ție în lanț". Ultima fază s-a consumat joi după- amiază. Este vorba de demisia a trei membri ai guvernului, care s-au opus decretării stării de urgență. A- ceastă demisie se adaugă unui șir de schimbări operate anterior în sînul cabinetului. Seria a fost deschisă în aprilie, prin demisia ministrului de externe Hector Luisi, în urma votului de neîncredere al Senatului cu privire la activitatea sa. A urmat apoi părăsirea cabinetului de către ministrul muncii, Guzman Acosta y Lara, ceea ce a avut drept consecință demisia întregului guvern. Faptul a permis schimbarea a cinci membri ai cabinetului și formarea unui guvern aproape monoco- lor : cu excepția ministrului de externe, Ven- cio Flores (democrat- creștin), toți ceilalți membri ai guvernului făceau parte din partidul „Colorado", aflat la conducerea țării din martie 1967. Deși se părea că o dată cu a- ceste schimbări se vor pune capăt și disensiunilor din sînul partidului „Colorado" •—• considerate de observatorii din Montevideo drept cauză primordială a crizei politice — guvernul se află în fața unor noi dificultăți.Sursa directă a acestora o constituie anumite modificări petrecute în viața economică și socială Uruguayans. In ultima perioadă, economia țării a suferit daune neobiș-

a acestei reacții
nuite, pe de pe schimburi neechivalente în special cu Statele Unite,— vînzarea în pierdere a produselor de bază, cum sînt carnea și lina — și pe de altă parte, datorită devalorizării pesoului (moneda națională) — măsură concepută cu intenția de a asigura o „stabilitate monetară pe termen lung". Dificultățile e- conomice au dus la o permanentă stare de nemulțumire și agitație socială. în ultimul timp, au,avut loc o serie de greve mai ales în instituțiile publice, în sprijinul cererii de mărire a salariilor, precum și împotriva sporirii costului vieții. „Ultima grevă a lucrătorilor din sectorul public și a personalului de la Banca Națională— relatează agenția France Presse — a paralizat jumătate din întreaga activitate a țării". Totodată, autoritățile au trebuit să o- fere subsidii substanțiale unei părți a funcționarilor guvernamentali pentm ca a- ceștia să ‘demisioneze, măsură menită să reducă numărul celor ce lucrează în acest sector și care reprezintă un sfert din populația activă a Uniguayului. Astfel de paleative nu erau însă de natură să ducă la rezolvarea problemelor.Agențiile de presă anunță că în ultimele zile s-au produs tulburări și în mediul universitar, cererile profesorilor și studenților uruguayeni înscriin- du-se în cadrul revendicărilor generale ale populației: majorarea salariilor, sporirea fon-

durilor alocate de guvern învățămîntului etc. „Starea de urgență", decretată în cursul după-amiezii de joi și justificată prin „tulburările și actele de violență" din țară, limitează o serie de garanții constituționale printre care dreptul de întrunire, de liberă informare, dreptul la grevă și altele. Totuși, această măsură — relevă observatorii — este una de circumstanță, care nu apropie rezolvarea problemei, ci, dimpotrivă, complică lucrurile. Ziarul „El Plata" scria : „Efectele crizei economice afectează în mod mai vizibil stabilitatea politică, recjamînd reformulări pe terenul alianțelor între partide". Din Montevideo se anunță că șeful statului a început consultările cu liderii partidului de guvernămînt pentru completarea locurilor rămase vacante după demisia unor membri ai guvernului. Alți comentatori consideră faptul că președintele țării, Pacheco A- reco, a acceptat demisiile a încă trei miniștri din actuala formație, drept un „preludiu" spre un eventual guvern de coaliție cu partidul de opoziție „Blanco". Pe de altă parte, se afirmă că ideea unei coaliții gu-, vemamentale cu opoziția conservatoare ar putea fi folosită, în ultimă instanță, de președinte ca un mijloc de a-i determina pe actualii lideri politici să pună capăt disensiunilor acute din sînul partidului de guvemă- mînt în vederea rezolvării crizei politice.
Dan MUNTEAN U

agentihe de presă transmit
Sute de tineri norvegieni au organizat o demonstrație de 

protest în fața Storting-ului, unde au loc dezbaterile cu privire la prelungirea participării Norvegiei la N.A.T.O., după expirarea în 1969 a acordurilor în vigoare. O moțiune depusă de deputați ai partidului muncitoresc din opoziție, care propune retragerea țării din N.A.T.O. la 24 august anul viitor, nu 
a întrunit majoritatea de voturi necesară.

Corneliu Mănescu, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării York-ul în seara zilei de 14 iunip. El aGenerale a O.N.U., a părăsit New sosit sîmbătă la Ziirich.
Acord de colaborare între 

radioteleviziunile română și 
suedeză. Președintele Radiotelevi- ziuriii Române, Valeriu Pop, și directorul general al Radioteleviziunii suedeze, Olof Rydbeck, au semnat la Stockholm un acord de colaborare între cele două instituții. Acordul prevede dezvoltarea, într-un spirit de înțelegere prietenească, a cooperării și schimburilor româno-suedeze în domeniul emisiunilor de radio și televiziune.

Kenneth Kaunda de a relua lucrul. Feroviarii din Zambia au declarat grevă joi, revendicînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.
Tribunalul regiunii militare 

Varșovia a condamnat la moarte pe Genrik Kaczamajik, agent al spionajului englez.
Ansamblul de cântece șl 

dansuri al Uniunii Generale

a Sindicatelor din România, continuîndu-și turneul în R.A.U., a prezentat un nou spectacol pe scena Teatrului muzical din Alexandria. Spectacolulsucces. s-a bucurat de mult
peruvian a aprobat 
de lege, prezentat de

BELGRAD 15 (Agerpres). — In comunicatul dat publicității după vizita în Iugoslavia, a președintelui Indiei, Zakir Hussain, se arată că președinții celor două țări au făcut un schimb de păreri privind situația internațională actuală inclusiv problema războiului din Vietnam și criza din Orientul A-

propiat In cadrul convorbirilor 
s-a acordat atenție dezvoltării relațiilor bilaterale, problemelor consolidării independenței, asigurări/ păcii, accelerării progresului țăriloi în curs de dezvoltare și creării u- nor condiții favorabile în vederea soluționării pozitive a problemelor internaționale nerezolvate.

Sîmbătă pe poligonul din 
statul Nevada a fost efectuată 
o explozie nucleară subte
rană, a anunțat Comisia pentru energia atomică a SU’.A.
. La Invitația C.C. al P.C.U.S. 
și a guvernului sovietic o delegație de partid și guvernamentală ungară, condusă de Jănos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar va face la sfîrșitul lunii iunie o vizită oficială în Uniunea Sovietică.

Delegația parlamentară ce
hoslovacă, condusă de Josef 
Smrkovski, pfeședintele Adunării Naționale a R.S. Cehoslovace, și-a încheiat vizita oficială de zece zile în Uniunea Sovietică.

Primul ministru Eîsaku 
Sato a sugerat, în cadrul unei conferințe de presă, prelungirea automată a tratatului de securitate japono-ame- rican care expiră în 1970.

Măsuri excepționale în 
Zambia. Președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a adoptat măsuri excepționale pentru a pune capăt grevei generale de la căile ferate din țară. Poliția a primit instrucțiuni să intre în acțiune dacă feroviarii nu

Senatul 
proiectul noul guvern al țării, prin care se a- cordă împuterniciri speciale președintelui Fernando Belaunde Terry, pe timp de 60 de zile, pentru rezolvarea problemelor economice care stau în fața țării.

Oficialitățile militare ame
ricane au predat autorități
lor turcești baza militară 
N.A.T.O. de la Manzarali, în apropiere de Ankara, considerată, una dintre cele mai importante instalații militare ale Alianței nord-atlantice în Turcia,

BELGRAD 15 (Agerpres). — în încheierea vizitei oficiale în Iugoslavia a lui Willy Brandt, vicecancelar și ministru al afacerilor externe al R. F. a Germaniei, a fost dat publicității un comunicat în care se arată că în timpul tratativelor cu Marko Nikezici, secretar de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, o atenție specială a fost acordată problemelor colaborării dintre cele două țări. Cei doi miniștri au apreciat pozitiv reluarea relațiilor diplomatice și și-au exprimat convingerea că aceasta va contribui la dezvoltarea în continuare a colaborării economice, culturale și științifice. Au fost examinate posibilitățile sporirii volumului comerțului reciproc. W. Brandt a arătat că guvernul său este dispus să reia tratativele privind încheierea unui nou acord comercial și

de plăți și să ducă tratative pentru încheierea unui acord cu privire la colaborarea economică, tehnică și științifică.A fost examinat stadiul tratativelor referitoare la unele aspecte privind muncitorii iugoslavi care muncesc în R.F.G.Cei doi miniștri și-au exprimat, de asemenea, hotărîrea guvernelor lor de a încheia un acord referitor la colaborarea culturală și desființarea vizelor pentru turiști. Ei au expus pozițiile guvernelor lor privind problemele rămase în suspensie între cele două țări, ca urmare a celui de-al doilea război mondial.în cadrul schimbului de păreri au fost abordate și o serie de probleme internaționale, exprimîndu-se concepțiile în problema germană.
EVENIMENTELE DIN
ORIENTUL APROPIATO PISTĂ FALSĂ?

s- u- A. ESTE JAMES RAY

® Cele trei asasinate vor continua să rămînă „un 
mister" ? ® Scriitorul Truman Capote: Dallas, 
Memphis, Los Angeles - o vastă conspirație ® Or
ganizația profascista „Minutemen" a avut un rol ?Janies Earl Ray, presupusul asasin al liderului populației de culoare Martin Luther King, va fi predat în curînd autorităților judiciare americane. După cum s-a a- nunțat, Ray a fost arestat în urmă cu cîteva zile pe aeroportul din Londra. Judecătorul însărcinat eu examinarea cererii de extrădare va începe audierile săptămîna viitoare, poate chiar luni, se anunță din capitala Marii Britanii.Intre timp, opinia publică din S.U.A. caută să afle răspunsul la

A-CUM A FOST ORGANIZAT 
TENTATUL DE LA 4 APRILIE 
DIN MEMPHIS ȘI CINE SÎNT CEI 
CARE SE AFLA IN SPATELECARE SE AFLĂ
LUI RAY?

„THE WORKER" ticol în care arată tea avea legături cu organizația de extremă dreaptă din S.U.A. „Minutemen".
TRUMAN CAPOTE, autorul cunoscutelor cărți „Cu sînge rece", „Harfe de iarbă", a declarat vineri

publică un arcă Ray ar pu-

convins că asasinarea președintelui John Kennedy, a fratelui său, senatorul Robert Kennedy, precum și a pastorului Martin Luther King 
sînt componente ale unei vaste 
conspirații. In ceea ce . privește pe Ray, acesta ar fi avut un rol minor. El a fost folosit, în schimbul unei sume de bani, „numai pentru a înșela poliția ...Ray nu cunoaște dintre conspiratori decît persoana cu care a avut contacte" — a declarat Capote. „Fără să ne grăbim să trecem la concluzii — scrie trimisul la New York al ziarului „Le Figaro", Leo Sauvage — nu putem să nu remarcăm că atît în oazul crimei de la Memphis ca și a celei de la Dallas, petrecută acum patru ani și jumătate, a existat în 
mod evident un plan sistematic

Un. comunicat oficial militar libanez anunță că pentru a doua oară în timp de o lună, o localitate libaneză a fost bombardată de artileria israeliană. Se precizează că în noaptea de vineri spre sîmbătă, 20 de obuze de mortiere au fost trase asupra localității Meiss El Jabal, situată la 6 km sud de Houla. Au fost distruse locuințe și 'cîțiva locuitori au fost răniți, A- genția France Presse relatează că observatori ai O.N.U. au plecat imediat la fața locului pentru e- fectuarea unei anchete.Intr-un comunicat al armatei is- raeliene se arată că artileria libaneză a deschis focul în noaptea de vineri spre sîmbătă asupra localității israeliene Menasa, aflată în regiunea de graniță. Comunicatul precizează că nu au fost întregis- trate nici un fel de distrugeri. Artileria israeliană a ripostat.vor da curs ordinului președintelui 1 1 întrebarea: la un post de televiziune că este menit să creeze o pistă falsă". (Agerpres)
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