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^pWLE“ UMANE ALE
ACTUALEI RECOLTE DIN BĂRĂGAN

CARGOU PLECAT 
IN CURSĂGALAȚI (coresp. „Scînteii”). — Prima navă maritimă românească produsă la Șantierul naval din Galați — un cargou de 4 500 tone— a fost construită în aproape trei ani și a pornit în cursă în a- nul 1960. De atunci, proiectanții și constructorii navali gălățeni au urcat neîncetat treptele maturizării. Acum, un cargou de 4 500 tone se realizează în mai puțin de 16 luni.Ieri, de la dana de armare a șantierului a plecat în prima cursă cea de-a 40-a navă construită la Galați. Producția de nave maritime a crescut și s-a diversificat. Astăzi se produc aici două tipuri de nave de transportat mărfuri generale, cargouri speciale, mineraliere. Prin intrarea în funcțiune a unor noi obiective — hala de armare, prelungirea danei și altele— în 1970 se va realiza o producție anuală sporită de nave — 11 cargouri de 4 500 tone și trei mineraliere de 12 500 tone, avînd un tonaj total de circa 86 000 tone.

Primirea de către
tovarășul Nicolăe Ceaușescu 

a ambasadorului OlandeiNicolae Ceaușescu, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit luni, 17 iunie 1968, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Olandei la București,
Tovarășul președintele înJoost Haverkorn van Rijsewijk, legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

| Cinematograful-|
i
i
iBărăganul e, așa cum îl știm, o cîmpie întinsă și parcă fără sfîrșit. Descris cu măiestrie de mulți scriitori, Bărăganul are astăzi un. farmec deosebit. El asigură o imensă parte din grînele tării, recoltele sale atirnă greu în cumpăna economiei noastre naționale. Dar, în acest an, în Bărăgan, seceta a fost mai accentuată decît în oricare zonă a tării. Cum stă recolta ? Este o întrebare pe care și-au pus-o multi, chiar foarte multi. Acum cînd cîmpia și-a schimbat înfățișarea și grînele s-au copt, cînd porumbul a atins înălțimea omului, iar floarea-soarelui își arată petalele mari, galbene, te poți hazarda să faci o apreciere cu privire la producție, la perspectiva ei. Și mai ales cînd grîul curge șuvoi de la batoză, cînd strivești între dinți boabele sticloase așa cum fac cooperatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat. Grînele ajunse în hambar, frumusețea lanurilor de prăsitoare constituie încununarea strădaniilor oamenilor muncii de pe ogoare, care, într-o puternică încordare de forțe, au lucrat bine pămîn- frf ieșind biruitori din lupta cu se-murile mari de grîu contrastează cu verdele închis al porumbului, dat in spic, pe ici, pe colo. Cine a urmărit evoluția culturilor în Bărăgan încă din primăvară poate constata acum, în aceste zile de seceriș, că oamenii acestor meleaguri au cîști- gat o mare victorie. Spectrul lipsei de apă a fost treptat și în bună parte înlăturat, datorită intervenției hotărîte a oamenilor. Nu există sat sau comună in care țăranii, de la copii pînă la bătrîni, să nu fi influențat cit de cit restabilirea ,,echilibrului climatic". Au fost cîteva luni bune în care forțele omenești n-au cunoscut odihna decît pe jumătate. O rotație permanentă a oamenilor a asigurat deservirea utilajelor de irigare, zi și noapte. Ni se pare că dintr-un anumit punct de vedere încrederea oamenilor în factorul mobilizator, faptul că ei s-au încleștat conștienți în această bătălie are cel puțin valoarea recoltelor salvate. Ar fi totuși nepotrivită măsurarea aces- tei totale dăruiri doar în aurul grînelor. Faptele oamenilor vorbesc de la sine și reporterii n-au făcut altceva decît să le cearnă ducînd cititorului pe cele mai semnificative.Traseul nostru : București — Slobozia — Călărași — București. Bineînțeles Bărăganul nu-î cel de pe marginea șoselei, ci adine lateral spre inima cîmpiei. Am pornit pe un asemenea drum pînă la Muntenii Buzău. E o comună de cîmpie cu o arhitectură sătească specifică. Locuitorii ei, oameni harnici și buni gospodari, scoborîtori cu generații în urmă din partea de nord a județului Buzău, s-au așezat aici unde

binele înaintau agale, deșertînd din loc in loc grămezi de saci. Se putea remarca nu numai grija pentru a nu se risipi nici un bob, ci și pentru adunatul paielor și plevei. Intr-un an secetos, furajele sînt la mare preț. De aceea, cooperatorii din Muntenii Buzău au conceput un colector făcut din lanțuri, care strings la un loc cîte 20-40 căruțe de paie. Pleava este adunată în lăzi a- șezate pe combine, iar la marginea tarlalei se descarcă în căruțe, care o transportă la locul unde se . string furajele. Pornim mai departe în căutarea președintelui și a inginerului agronom. Un cooperator se o- feră să ne însoțească.„Intrăm pe magistrală, ca dv., la București" — ținu să precizeze călăuza noastră. Intr-adevăr, un drum în linie dreaptă, lung de a- proape 10 km., desparte în două cele 4 400 hectare ale cooperativei. In dreapta — grîu, aproape gata de recoltare ; în stînga — porumb de înălțimea omului, iar mai încolo — floarea-soarelui ale cărei capitule începuseră să se deschidă. înaintăm tot mai adînc în cîmpie. spre Cocora, iar președintele și inginerul — nicăieri. La reîntoarcere, aproape de terenurile brigăzii a 3-a am dat și de inginerul agronom. An- ghel Cristian. I-am spus că „l-ani căloat pe urme" și ride : „Ați văzut poate tocmai ce vă interesează".

Ne vorbește despre recolte și despre oamenii alături de care lucrează de 15 ani și în spatele vorbelor bănuim o satisfacție pe deplin motivată. Ne-a bucurat că am dat peste un specialist cu vechime, care poate să facă o comparație cu seceta din 1946 pe care a apucat-o tot prin a- ceste locuri.— Vedeți — spunea inginerul — și atunci ca și acum, toată ziua veneau norii de credeam că din clipă în clipă o să plouă. Așa e Bărăganul. Numai că spre seară cerul se înseninează, iar stelele îți alungă orice speranță. Dar spre deosebire de 1946 acum avem tractoare și mașini agricole, îngrășăminte și semințe de soi. Cu îngrășămintele, de exemplu, am ajuns la doze destul de mari. La grîu, pe o suprafață de 800 hectare am dat, în medie la hectar, cîte 100 kg. azotat și 200 kg. superfosfat, iar pe restul suprafeței, cantități mai mici.Dacă grîul, porumbul, floarea-soarelui au ajuns așa cum sînt și fără ploaie, asta se datorește faptului că prin lucrări făcute ca la carte am reușit să menținem în pămînt umezeala adunată în toamnă și iarnă, astfel ca plantele să nu sufere. Oamenii au muncit cu dăruire și încredere, neobosiți, convinși că putem obține, și așa fără ploaie, o recoltă mulțumitoare. Și am învins. Cînd am venit eu aici, pămînturile erau aproa

pe înțelenite, buruienile și mai ales ierburile „mîncau din același castron cu plantele" și încă pe săturate. Ce-i acum, ați văzut și dv. ! După calculele noastre, cu toată seceta, scoatem la grîu 2 500 kg la hectar, iar de pe două tarlale de la brigada a V-a, în- sămînțate cu grîu după plante rădă- cinoase, avem șansa să scoatem 4 000 kg la hectar".Am reprodus aceste cuvinte ale inginerului agronom Anghel Cristian deoarece au deplină valabilitate pentru întreg Bărăganul. Am întîlnit și pe președinte, tov. Anghel Mircea Dan care ne-a relatat modul în care a fost organizată acțiunea de recoltare. Cooperatorii ne-au atras atenția că au fost primii care au livrat grîu la baza de recepție în contul contractului încheiat. Cele 140 tone livrate pînă sîmbătă au avut o greutate hec- tolitrică de 80—81, iar corpuri străine sub 3 la sută. Deci pîine bună pentru populație și spor de preț pentru cooperativă, datorită calității superioare a griului.Ieșim din Slobozia, spre Călărași. Ialomița, rîu capricios, s-a adunat într-o matcă lăturalnică, pe un fir subțirș de apă. Un semn evident că miile de pompe folosite la irigații
Ion HERȚEG 
Alexandru BRAD
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Brigadieri 
la muncă 
patriotică

TG. JIU. — Luni, pe Șantierul 
național al tineretului Bumbeșți- 
Livezeni au sosit primele brigăzi 
ale tineretului clin județul Gorj, 
care vor lucra la modernizarea șo
selei ce trece prin defileul Jiului.

în prezența unor reprezentanți 
ai Comitetului Central U.T.C., Co
mitetului județean Gorj al U.T.C. 
și conducerii tehnice a șantierului 
au fost ridicate steagurile brigăzi
lor de muncă voluntar-patriotică 
Intr-un mare entuziasm, la Meri și 
Lainici au răsunat din nou cinte- 
cele brigadierilor de acum două 
decenii. Timp de 20 de zile, 200 de 
tineri de la Motru, Peștișani și din 
Tg. Jiu își vor aduce contribuția 
la realizarea acestui important o- 
biectiv rutier aflat in execuție.

★
PLOIEȘTI. — începînd de luni, 

șantierul noii șosele naționale Cim- 
pina-Comarnic cunoaște freamătul 
muncii tineretului. Aici au sosit să 
lucreze voluntar un mare număr 
de elevi de la grupurile școlare de 
petrol din Ploiești și Cimpina și 
alte centre școlare ale județului 
Prahova. Șoseaua, la construcția 
căreia vor contribui tinerii, va o- 
coli localitățile Cimpina, Breaza și 
Gura Beliei, inclusiv pasajele de 
cale ferată, scurtînd, totodată, lun
gimea actualului traseu cu 5 km. 
Bpigădierii vor executa lucrări pre
gătitoare pentru turnarea asfaltu
lui, încărcare, descărcare și trans
port de materiale, șanțuri de 
scurgere a apei, terasamente pentru 
a doua etapă a construcției.

La deschiderea acestui șantier de 
muncă patriotică au hiat cuvintul 
Dumitru Balalia, prim-secretar a' 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al U.T.C., precum și șeful 
șantierului, ing. Liviu Vasil iu.

(Ager preș)

act de cultural
i
i
i
i
i
i

Este oare cinematograful un act de cultură în adevăratul înțeles al cuvîntului ? Fără indoială da, deși nu negăm posibilitatea unor sceptice, nesc de realitățile grafiei ne : ecranizările. Așa cum se spune adesea, transpunerile, oricît de fidele ar fi, poartă — mai ales in e- poca modernă a maximei solicitări a o- mului — pericolul îndepărtării publicului de opera originală, pe care o consideră cunoscută, după două ore de vizionare. Că se poate întimpla și invers nu-i mai puțin adevărat : de multe ori ecranizări celebre au stîrnit interesul pentru opera făcînd-o populară, în sistemul de referință spirituală a o- mului. Din acest punct de vedere cinematografia noastră a marcat cîteva din reușitele sale, printre care „Pădurea spin- zuraților" și „Moara cu noroc", opere de valoare incontestabilă. Capodopere naționale în sensul cel mai complex al cu-

răspunsuriMulte por- la una din cinemato- contempora-

originală, să devină să intre

vîntului, reprezentative pentru structura morală a poporului român, operele scriitorilor clasici cred că pot și de acum înainte furniza mari subiecte de film. Și a- ceasta deoarece paleta literaturii române epice și dramatice este extrem de diversă, putînd genera teme ce aparțin unor genuri cît mai diferite și mai complexe. Nereușita unora din ele („Domnișoara Nasta- sia", „Titanic Vals", „Afacerea Protar" ca și a unor ecranizări după Caragiale tip „Două lozuri", ca să nu dau decît cîteva exemple) trebuie să ne pună însă în: gardă asupra unui pericol. Se fac transpuneri fie extrem de fidele, fie fanteziste, care nu țin seama de esența operei. De aceea, cred că ecranizările din literatura trebuiete unor intelectuali surprindă 
cațiile ei 
cele trăsături care fac o operă neperisabilă și inimitabilă, acelor regizori dotați nu numai cu meșteșug ci și cu orizontul cultural și

română încredința- regizori i apți să 
semnifi- perene, a- 

unice

filozofic, care să recreeze cinematografic valorile perene ale unei opere. Pentru că ecranizare nu înseamnă transpunerea mecanică dintr-un gen în altul, ci tălmăcirea ideilor și sentimentelor ce trec dincolo de fila cărții, înfruntînd timpul și aduc o mărturie asupra structurii noastre sufletești.Dar dacă rolul cultural al cinematografului s-ar reduce numai la funcția de intermediar între operele literare clasice sau moderne și marele public, încă ar fi prea puțin și prezența sa ca artă de sine stătătoare înzestrată nu numai cu particularități tehnice și industriale nu s-ar mai justifica.Cinematograful a devenit un act de cultură pentru faptul că mai ales după cel de al doilea război mondial a exprimat o filozofie asupra o- mului și asupra vieții, a dat o explicație existenței noastre, a căutat să
Valeriu RÂPEAN’J

(Continuare 
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Incendiul de la Fukuoka si 
îngrijorarea poporului japonez

pămîntul le-a fost prieten. Dar niciodată darnic fără muncă. întrebăm de., președintele cooperativei agricole .;' .inginerul agronom și răspunsul ' așteptat nu putea fi decît unul. Ii căutăm în cîmp. Am pornit spre lanurile unde se recolta grîul. Com-

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIU

După această tarla cu 
orz, la I.A.S. Slobozia se 
obține o recoltă de

3 500 kg la hectar TUIUL ȘTIINȚIFIC

PORTRETUL

CELOR 30000
Nu sînt multe săptă- 

mîni de cînd unui nu
măr de 30 000 de mun
citori, tehnicieni și ingineri li s-a decernat 
„Medalia muncii". 
Ceea ce constituia fru
musețea acelui mo
ment solemn era fap
tul că acest „corp de 
armată pașnică" pri
mea medalia drept 
răsplată pentru unul 
și același merit, pen
tru una și aceeași per
formanță, pentru una 
si aceeași victorie : de cinci ani încoace, consecutiv, cei 30 000 de oameni primiseră insigne de fruntași în întrecerea socialistă, a cincea steluță aducînd după sine și decernarea „Medaliei muncii".

Am avut norocul 
să întîlnesc și să 
cunosc, ca pe un e- 
xemplu modest' și 
strălucit, pe unul din 
cei treizeci de mii. Șef 
de echipă la uzina 
„Grivița roșie". în
conjurat de1 cei trei
zeci de tovarăși ai e- 
chipei sctle de lucru, 
omul acesta simplu și 
neafectat, delicat și 
prietenos, lipsit de or- 
goliu. dar nu și de 
mîndria firesc ome
nească de a se simți 
onorat, mi-a oferit, ca 
pe un exemplu extras 
întâmplător, senița u- 
nui portret si a unei 
tipologii. El purta pe 
piept seria celor cinci 
steluțe de smalț înflă
cărat și pe pieptul său 
această mică și delica
tă constelație era în
cununată de prezența 
„Medaliei muncii". Ni
țel stînjenit. el era în

mijlocul colectivului 
său ca un tată intre copii, vrînd parcă să 
arate că meritul con
ferit unuia singur era 
meritul întregului co
lectiv. Am aflat că-l 
cheamă Constantin 
Neagu. Am aflat că 
lucrează de 22 de ani 
la „Grivita roșie", că 
tot de 22 de ani este 
membru al Partidului 
Comunist Român și că 
în acești 22 de ani au 
trecut prin mîinile sale, 
de o remarcabilă hăr
nicie. sute de ucenici, 
sute de muncitori.

Dacă ar fi să des
prind din contururile 
acestui portret linia 
esențială, axa lui ca
racterologică. aș spu
ne, fără o clipă de 
îndoială, că trăsătura 
fundamentală e perse
verența, statornicia e- fortului. Fiecare din noi cunoaște oboseala 
și bucuria efortului, 
voluptatea gîndului în
truchipat în fapt, în
cununarea orelor de 
muncă și de strădanie. 
Sînt eforturi de o zi, 
de două. de nouă. 
Cînd strădania se ur
mează constant și echilibrat, ca ciclul ano
timpurilor. zi după zi. 
lună după lună, an 
după an. cînd deviza 
și însăși rațiunea de 
a fi a unui om în
seamnă continuă dă
ruire și participare în 
clocotul creator al 
muncii,' atunci imagi
nea capătă sensurile și dimensiunile crea
torului adev'rat.. Pen
tru el, o izbândă con
firmată. o reputație 
dobîndită pe merit nu 
înseamnă „finiș". El

nu s-a hrănit și nu se va hrăni niciodată ■ din propria reputație, el nu a suportat și nu va suporta niciodată mirosul dulceag al laurilor ofiliți, pentru că se îndreaptă spre miine dăruindu-și toată energia zilei de azi, perfectionînd și auto- perfectionîndu-se.
Ce fericit și ce în

dreptățit la mîndrie și 
la recunoștința obstei 
este un astfel de om I 
Mă uitam la el cu 
sentimentul că desco
păr într-un unicat portretul unei mari colectivități creatoare. 
Acest exemplu întîlnit 
întâmplător într-un 
fluviu de 30 000 de 
portrete asemănătoare 
îmi spunea despre 
sine, dar și despre toți 
laolaltă : „într-o viață 
de muncă n-am în- 
tîrziat nici o secundă, 
într-o viată de om pe
trecută în atelier n-am 
știut ce este rebutul, 
într-o viată de om, 
ambiția mea neslăbită 
a fost să-i învăț nu 
numai pe tinerii dați 
mie în grijă, dar să 
învăț și eu. să mă pun 
mereu la curent cu tot 
ceea ce este nou în 
profesia mea".Orînduirea socialistă răsplătește munca, cinstește statornicia e- fortului, participarea continuu reînnoită în vastul cîmp al muncii. Iar fluviul celor 30 000 
sporește an de an. mai 
viguros, mai energic, 
reîmprospătat cu noi 
forțe creatoare.

Petru VINTILĂ

JUSTIFICARE

t

(Continuare în pag. a V-a)

Prof. Rene CHIRIAC 
maestru emerit al sportului

de maestru 
al sportului ar trebui să 
se înțelege, satisfacții, 

ordinul moral. Maeștrilor 
din rîndul cărora destul de

Prof. Tudor D, IONESCU 
membru corespondent 

al Academiei

OBLiGA IA EFORTURI

(Continuare în pag. a V a)

EMULATIVA

Dezvoltarea continuă și multila
terală a forțelor de producție — 
unica bază materială a prosperi
tății unei națiuni — presupune 
participarea activă la muncă a tu
turor membrilor societății. Este și 
motivul pentru care partidul și sta
tul nostru sînt în permanență preo
cupate de așezarea judicioasă a 
salariilor, aplicînd un criteriu unic 
pentru toți : cantitatea și calitatea 
muncii depuse pentru dezvoltarea 
economiei, a științei, artei, cultu
rii socialiste.

în cele ce urmează, mă voi re
feri la aplicarea acestui criteriu in 
cercetarea științifică, domeniu care 
devine din ce în ce mai important 
pentru economia națională. Este 
vorba de un sector în care lucrează 
un număr mare de oameni de știin
ță, încadrați după pregătirea și 
capacitatea de a rezolva probleme
le științifice. Ritmurile înalte ale 
revoluției științifice și tehnice con
temporane impun investigații de o 
complexitate mereu crescîndă. Ast
fel, la Institutul de cercetări alimen
tare, pentru soluționarea la înalt 
nivel a unor astfel de investigații, 
s-a dovedit necesară formarea co
lectivelor de cercetare alcătuite din 
chimiști, biologi, fizicieni, ingineri 
tehnologi, adesea economiști și 
proiectanfi. De regulă — și aceasta 
în toate unitățile de cercetare — 
gradul științific al membrilor unor 
astfel de colective este de licen
țiat, respectiv inginer, dar sînt tot 
mai dese cazurile cînd este nece-

Prof. univ. dr.
Ervin HUTIRA

Perfecționarea repartiției socialis
te în toate domeniile de activitate 
și pentru toate categoriile de lucră
tori constituie o pîrghie importantă 
în rezolvarea problemelor com
plexe ale dezvoltării vieții noas
tre economice și social-culturale. 
De aceea, ea se încadrează în 
preocupările majore ale partidului 
și statului nostru. Așa cum s-a re
marcat în presă, se manifestă unele 
anomalii în retribuirea și formele 
de stimulare a creației intelectuale. 
Aș dori să mă refer pe scurt la 
domeniul învățămîntului superior.

Mă alătur părerii deja exprimate 
că indemnizațiile pe viață pentru 
un titlu științific obținut la un 
moment dat introduc un element 
de inechitate în retribuția muncii, 
nu sînt de natură să stimuleze 
prezența permanentă a celor cu 
titluri științifice în cercetarea și 
soluționarea numeroaselor proble
me care apar în diferite domenii. 
Prin lichidarea acestor indemni
zații, titlurile științifice vor do-

V V

FARA

Dorina DRAGHICI
artistă emerită

M-am bucurat, firește, cînd a- 
cum cîțiva ani am primit titlul de 
maestru emerit al sportului. Există 
în aceasta o răsplată a eforturilor 
pe care le-am depus de-a lungul 
anilor, a rezultatelor obținute de 
echipa noastră reprezentativă de 
rugbi în care am activat. Faptul că, 
o dată cu acest titlu, nouă, maeș
trilor emeriți ai sportului, ni se 
acordă și o indemnizație lunară, 
permanentă, mi se pare într-ade- 
văr, nefiresc ; e un tel de „pensi
oară”, căreia, sincer vorbind, nu-i 
găsesc justețea. Remunerația res
pectivă nu are nici o legătură cu 
principiile repartiției după muncă, 
contravenind efectiv acestora. în 
timpul activității mele ca sportiv 
am urmat facultatea, am absolvit-o 
și acum sînt profesor de liceu. în 
profesia mea — predau educația 
fizică la liceul nr. 27 din București 
— sînt bine retribuit, am satisfac
ția muncii.

Acordarea titlului 
emerit 
aducă, 
dar de 
emeriți,
puțini au la această oră vreo le
gătură cu sportul, le revine de 
fapt o serioasă obligație în dez
voltarea activității sportive. Apare 
un non-sens ca foștii performeri 
să-și considere „misiunea” înche
iată o dată cu trecerea lor în re
zervă, ba, cum este cazul cu maeș
trii emeriți, să primească și o retri
buție viageră.

Au fost discutate în ultima vreme 
probleme importante legate de 
aplicarea justă a principiului so
cialist de repartiție. în domeniul 
nostru de activitate (ca de altfel 
și în învățămînt, știință, sport) se 
manifesta următoarea situație : în 
cursul activității lor, o bună parte 
din oamenii de artă au primit la 
un moment dat o seamă de dis
tincții și titluri care le recunoșteau 
meritele artistice. Dar ele includ au
tomat și existența unor indemni
zații pe viață, o dată cu titlul 
acordat. în acest fel, remunerația 
primită nu se mai leagă prin nici 
un tir, oricît de mic, de activitatea 
concretă, zilnică, pe care o de
pune fiecare dintre noi, încalcă 
de fapt principiul repartiției socia
liste după muncă. Deficiența prin
cipală a acestui sistem consta în 
faptul că, necorelîndu-se cantita
tea și calitatea muncii cu remune
rarea se escamota în bună măsură 
rolul stimulativ al indemnizației 
bănești.

Noul sistem de salarizare în do
meniul artistic va trebui să aibă în 
vedere talentul și pregătirea fie
căruia, contribuția concretă în sec
torul său de activitate, experiența 
si prestigiul dobîndit de-a lungul 
atîtor ani de muncă. Toate acestea 
vor duce la reflectarea nemijlocită 
pe plan material a valorii fiecă
ruia, constituind implicit sursa unei 
emulații generale, a dorinței sti
mulative pentru perfecționare con
tinuă. Noi, cei mai în vîrstă, cu ex
periența pe care o avem putem 
să ne aducem o contribuție socială 
substanțială, în acest caz ea deter- 
minînd în mod proporțional și un 
venit superior și imprimind o pre
ocupare și un interes sporit al fie
căruia față de ramura sa de acti
vitate.

Un avion cu reacție de tipul „Phantom-4 C” al forțelor militare americane s-a prăbușit zilele trecute în insula Kyushu, peste clădirea Centrului de calcul al Universității din orașul Fukuoka. Incidentul s-a declanșat noaptea, în timp ce avionul se îndrepta spre pista bazei militare americane Itazuke, situată în raza orașului a- mintit. A izbucnit un puternic incendiu la numai 10 metri depărtare de laboratorul nuclear al universității, în care sînt depozitate materiale radioactive. Dacă laboratorul ar fi luat foc — afirmă oamenii de știință — întregul oraș Fukuoka cu cei 800 000 de locuitori ai săi ar fi fost contaminat cu radiații echivalente cu acelea produse de o bombă atomică de calibru mic.Dacă incendiul provocat de „Phantom-4 C” a fost totuși stins, celălalt incendiu — al mîniei și indignării japonezilor — s-a extins, cuprinzînd întreaga țară. „Miracolele nu sînt suficiente, nici chiar de ar fi spectaculoase ca acela de la Fukuoka” — scrie ziarul „Yo- miuri”. Asemenea incidente, relevă comentatorii, demonstrează ce primejdii planează asupra japonezilor, nu numai a acelora ce trăiesc în așezările dens populate din împrejurimile bazelor aeriene ale S.U.A., dar și a acelora din orașele-porturi cum sînt Yokosuka, lîngă Tokio, sau Sasebo în apropiere de Nagasaki, care primesc vizite ale unor nave militare americane. Este departe de a se fi stins reacția de mînie provocată de cazul submarinului nuclear „Swordfish”, care luna trecută, din cauza unei defecțiuni, a provocat în apele și atmosfera portului Sasebo o creștere a radioactivității de 10—20 de ori mai mare decît limita permisă; după cum nimeni n-a uitat de incidentul din 1964 în legătură cu un alt submarin nuclear american ancorat la Yokosuka.Accidentul de la Fukuoka a prilejuit ziarelor din Tokio o evocare a numeroase alte cazuri similare, unele cu consecințe deosebit de grave, petrecute în ultimii ani in jurul diferitelor baze militare americane amplasate în Japonia. Se a- mintește, între altele, de catastrofa din orașul Machida, unde prăbușirea unui avion american a pricinuit moartea sau rănirea a 35 de persoane. Rapoartele oficiale, cum este cel al Agenției poliției Japoneze, arată că în fiecare an au loc cîteva prăbușiri de avioane a- mericane deasupra unor localități și, tot anual, în jurul a 50 din cele
(Continuare în pag. a V-a)
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Prezența activă a deputatului
în administrația locală

In prezent, consiliile populare sînt preocupate de găsirea unui stil de muncă adecvat noului cadru organizatoric și corespunzător cerințelor actuale, de perfecționare a mijloacelor de legătură cu masele de cetățeni. Din discuțiile purtate cu diferiți factori de răspundere în consiliile populare din județele Mureș și Cluj s-au desprins o seamă de păreri privitoare la sprijinul pe care deputății, comisiile permanente îl dau comitetelor executive in îndeplinirea unor importante lucrări de interes general.Un prim pas în acest sens, după cum ne-a spus tovarășul Clement Rusu, prim-vicepre- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Cluj, l-a constituit însăși acțiunea de delimitare a comunelor, orașelor și municipiilor. A avut loc, mai întii. o consultare foarte largă, la nivelul județului, a unui mare număr de specialiști — arhitecți, constructori, cadre universitare etc. Proiectele elaborate au fost dezbătute apoi în comune, cu intelectualitatea de acolo, cu toți cetățenii. Așa s-a ajuns la propunerile finale, care au fost discutate într-o plenară a comitetului județean de partid, precum și intr-o sesiune a consiliului popular județean, la care au participat circa 500 de deputați și invitați.— Și la Tg. Mureș — ne spunea tovarășul Vasile Rus, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular provizoriu al municipiului — Consiliul popular a simțit nevoia, încă din primul moment al activității sale, să-și asigure colaborarea cît mai multor specialiști și cetățeni din oraș. Așa a luat ființă comandamentul pentru problemele gospodărești, un colectiv format din 22 de ingineri, arhitecți, directori de întreprinderi republicane și locale și alți specialiști, care analizează periodic stadiul lucrărilor de acest gen de pe teritoriul orașului, trag la răspundere pe cei vinovați de întîrzieri și iau măsurile o- perative ce se impun. Multe obiective importante pentru modernizarea orașului, crearea u- nor zone de agrement etc., au fost realizate datorită colaborării competente a membrilor acestui comandament. Pentru atragerea unui număr cit mai mare de cetățeni la înfăptuirea unor acțiuni gospodărești în cartiere, comitetul executiv și-a format un activ voluntar de 35 de persoane.Intr-adevăr, cine vizitează orașul Tg. Mureș rămîne plăcut impresionat de înfățișarea lui îngrijită. după cum se vede, rod al unei largi participări a cetățenilor.Asemenea restului tării, și în județul Cluj, cu prilejul adunărilor de constituire a comitetelor comunale de partid și a consiliilor populare comunale, cetățenii au făcut zeci și sute de propuneri. Acțiunea încheindu-se. ne informa tovarășul Aurel Vasilescu. secretarul Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu, a început analizai ea acestor propuneri pe probleme. Desigur, cele pentru care se constată că există condiții materiale se vor înfăptui.în general, interlocutorii noștri au subliniat însemnătatea pe care o are, pentru organele locale ale puterii de stat, strîngerea legăturilor cu masele, atragerea lor la rezolvarea problemelor celor mai importante. A reieșit însă că sarcinile pe care ie au de rezolvat consiliile populare proaspăt constituite impun perfecționarea formelor existente de consultare a cetățenilor și specialiștilor sau căutarea altora noi. mai directe și mai eficiente. S-a făcut, de asemenea, constatarea că există un anumit formalism în ce privește munca organelor locale cu deputății și cu comisiile permanente, ce trebuie înlăturat neîntîrziat. în cursul anchetei noastre s-au făcut numeroase referiri la deputați. la rolul pe care trebuie să-l joace ei ca reprezentanți ai alegătorilor din circumscripția pe care o reprezintă.— Nu încape nici o îndoială — sublinia tovarășul Bako Ludovic, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Tg, Mureș — rolul deputaților în activitatea consiliilor populare crește. Aceasta implică din partea noastră, a membrilor comitetului executiv, obligația de a solicita sprijinul comisiilor permanente în elaborarea hotărîrilor și deciziilor. într-o recentă sesiune, pe lingă o serie de aprecieri pozitive, s-a făcut constatarea că, totuși, comitetul executiv nu s-a ocupat destul de atent de activitatea comisiilor permanente și a deputaților. că aportul lor nu a fost nici pe măsura necesităților, nici pe măsura posibilităților. în prezent, ne gîndim Ia modalitățile de a conlucra mai strîns cu aceste comisii, în interesul rezolvării cît mai potrivite a unor probleme de larg interes cetățenesc. întîm- pinăm însă o serie de greutăți. Noi ne bizuim pe 4 comisii permanente : sistematizare si gospodărie comunală, plan-finanțe, agrară, cultu- rală-învățămînt-sănătate. în urma reorganizării, cu excepția primelor două, cărora le corespund secții în cadru! consiliului popular municipal, relațiile cu celelalte sînt încă neclare. Desigur. noi ne ocupăm, în continuare, de sesizările pe care ni le fac comisiile permanente cu privire la diverse sectoare

ale deservirii populației. Unele le-am analizat în ședințe de comitet executiv, cu participarea directorilor direcțiilor respective — comercială, sanitară etc. — din cadrul consiliului popular județean. Discuțiile sînt, îndeobște, interesante și la obiect, dar cînd se ajunge la măsuri, trebuie să ne mulțumim cu recomandări sau rugăminți adresate reprezentanților acestor direcții. Astfel, urmărirea pînă la capăt a măsurilor preconizate ne scapă. Lipsa de finalitate a unor studii sau acțiuni întreprinse de comisiile permanente, cum e și firesc, taie elanul colectivelor respective, le lipsește de satisfacția lucrului împlinit. La fel se intimplă și cu studiile elaborate de comisiile permanente de comerț, sănătate etc., conform planului pe care fiecare comisie îl are. Ele sînt prezentate comitetului executiv care, la rindul său. le înaintează consiliului județean, în funcție de bunăvoința direcției de resort, problemele ridicate se rezolvă sau se amină. Același drum îl parcurg și sesizările primite din partea deputaților, referitoare la aceleași aspecte. Noi nu facem decît oficiul de intermediar, de dispecer, deși sînt situații a căror rezolvare ne interesează în cel mai înalt grad. Părerea noastră este că, în acest domeniu, acționează prea multi factori intermediari și, din această cauză, eficiența strădaniei colective se pierde uneori pe drum.Observația este, fără îndoială, întemeiată șl merită să fie luată in seamă. Se pune insă întrebarea dacă, independent de aceste aspecte, deocamdată neclarificate, comitetele executive au acordat întotdeauna atenția cuvenită studiilor primite din partea comisiilor permanente.— E drept, comitetele executive au obligația să analizeze aceste studii. Dar trebuie să recunoaștem, mărturisea tovarășul Clement Rusu, că nu toate au făcut obiectul unor discuții într-o sesiune sau într-o ședință a comitetului executiv. Cu alte cuvinte, nu s-au bucurat de interesul cuvenit. Or, mijlocul cel mai potrivit de stimulare a activității acestor comisii, de întărire a responsabilității deputaților și a sporirii rolu

lui lor în viața obștească este însăși rezolvarea problemelor pe care le ridică.Unii dintre interlocutorii noștri au făcut cî- teva propuneri demne de consemnat. într-o sesiune a Consiliului popular al orașului Tg. Mureș, în care s-a discutat despre activitatea depu- taților, se făcea constatarea că sînt circumscripții prin care deputatul n-a mai fost văzut de mai bine de un an, că sînt printre deputați unii care nu participă măcar la sesiuni perioade foare îndelungate. Mandatul de deputat, spunea ing. Teodor Pirlea, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal provizoriu Tg. Mureș, presupune o activitate concretă. De aceea, este foarte important ca deputății să fie aleși dintre locuitorii circumscripțiilor, să se afle permanent în mijlocul lor. cunoscîndu-le problemele și interesele și, pe cît posibil, dintre cetățenii care au răgazul necesar activității obștești.Tot în sensul folosirii mai eficiente a priceperii și înțelepciunii deputaților, Nicolae Ber- cea. directorul Direcției administrației de stat din Consiliul popular județean Cluj, propunea ca sesiunile să fie ceva mai spațiate în timp. în prezent au loc lunar. Or, uneori o lună de zile e prea puțin pentru pregătirea temeinică a sesiunii care urmează să aibă loc și, în același timp, pentru ducerea la îndeplinire a unora din hotărîrile ' luate în cea precedentă. Din această cauză, aceeași problemă trebuie pusă pe ordinea de zi a mai multor sesiuni, pînă la soluționarea ei completă.Interlocutorii noștri au propus, de asemenea, ca la elaborarea legii de organizare și funcționare a consiliilor populare să se țină seama de experiența pozitivă acumulată în acest domeniu, dar și de observațiile făcute pe parcursul multor ani de muncă efectivă, încît consultarea maselor să joace tot mai mult rolul de seamă ce-i revine în organizarea și conducerea treburilor obștești.
Rodica ȘERBAN

Priorități în fata
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comitetului comunal
de partid

Un suflu nou, dinamic, se face simțit in viața organizațiilor de partid de la sate, ca urmare a începerii activității comitetelor comunale de partid. Acum, esențial este ca „rodajul" să fie realizat în cel mai scurt timp, comitetele comunale de partid să preia „din mers" atribuțiile ce le revin, iar aceasta presupune, ca de la bun început, activitatea fiecărui comitet să fie caracterizată printr-un stil de muncă mobil, operativ, debarasat de rutină și formalism, re- flectînd faptul că noua structură 
organizatorică a organelor locale de 
partid nu înseamnă doar schimbare 
de firmă sau denumire, ci impune o 
concepție avansată și un conținut 
nou al muncii.în județul Buzău, au luat ființă 84 noi comitete comunale. De bună seamă este prematur să se tragă concluzii aprofundate. Cu toate astea, încă de pe acum, se desprind destule aspecte caracteristice stilului lor de muncă.Merei. Din primele zile încă după constituire, a devenit limpede că noul comitet comunal de partid s-a detașat vizibil de multe forme învechite de activitate impri- mînd un stil de muncă practic, operativ, cu eficiență imediată. Princi

pala pondere a activității o consti
tuie nu ședințele, întocmirea de hîr- 
tii — planuri, referate, informări — 
ci munca vie pe teren, în verigile 
de bază în mijlocul oamenilor.Bineînțeles, nu la voia întîmplării. Planul de lucru întocmit de biroul comitetului comunal pune pe primul plan problemele majore, actuale și de perspectivă, ale vieții economice, spirituale și gospodărești-edilitare ale comunei.

— Diferitele evidente, situații strict necesare le întocmim între diferite acțiuni. Pe membrii comitetului îi găsești pe teren. Prin hîrtii sau lucrînd doar la sediu nu poți urni lucrurile din loc — spune 
Gheorghe Focaru, secretarul comitetului comunal de partid. în rezolvarea tuturor problemelor ne bizuim pe un larg activ obștesc. Imediat după constituirea comitetului, am a- tras în jurul nostru, în comisii de lucru, pe cei mai pregătiți comuniști din comună.Am găsit și în alte comune ale județului secretari ai comitetelor comunale care „fac teren", „se zbat", „mobilizează", dar roadele eforturilor lor nu-șl găsesc materializare pentru că, lipsiți de discernămîntul necesar, neglijează sarcinile principale. înglodîndu-se în treburi minore.în comuna Săhăteni, cele 17 organizații de bază activînd în cooperativele agricole de producție, școli, la stația C.F.R., consiliul popular și în unitățile cooperației de consum, ar fi trebuit îndrumate de la bun început de comitetul comunal de partid să-și axeze eforturile spre înlăturarea unor deficiente care persistă de multă vreme. Astfel, sectoarele zootehnice sînt mult rămase în urmă ; se neglijează folosirea pentru irigații a unor surse de apă locale, în schimb se cheltuiesc bani spre a aduce apă cu vagoane și autocisterne. Se semnalează cazuri de încălcare a democrației cooperatiste la C.A.P. Săhăteni. Deficiențe serioase se manifestă și in munca activului fără de partid, a organizațiilor U.T.C.. iar activitatea culturală a fost lăsată mult timp în voia mersului de la sine.Desigur, nimeni nu se așteaptă ca

îmbunătățirea organizării teritorial-administrative. cu înalte rațiuni economice și sociale, vizînd, printre altele, apropierea instituțiilor centrale de unitățile de bază, dispariția treptelor intermediare de conducere, creșterea răspunderii fiecărui om al muncii fată de sarcinile ce-i revin prin exercitarea mai largă a controlului colectivității — are. fără îndoială, urmări din cele mai favorabile și pentru sectorul ocrotirii sănătății. Constituirea direcțiilor sanitare județene readuce în centrul atenției spitalul unificat orășenesc care, alcătuind împreună cu policlinica și circumscripțiile sanitare urbane și rurale o unitate structurală și funcțională unică, este chemat să ducă la creșterea calității si eficienței a- sistenței medicale. întrucît spitalul unificat se află la început de drum nou. îmi permit a trece în revistă unele probleme care, după părerea mea, ar putea să creeze premise pentru realizarea în și mai bune condiții a ocrotirii sănătății.Se cunoaște, de pildă, că în evaluarea eficientei activității spitalicești trebuie urmărite, în mare, două o- biective. Primul se referă la calitatea îngrijirii medicale acordate bolnavilor din spital și celor ce nu necesită spitalizarea, la calitatea activității de pregătire a cadrelor și de cercetare științifică, precum și la contribuția spitalului la activitatea de medicină profilactică pentru păstrarea sănătății populației. Cel de-al doilea obiectiv constă în cunoașterea modului în care spitalul utilizează, și cu ce anume eficiență medicală și economică, baza

materială, munca personalului și fondurile bugetare acordate.Oprindu-mă. pentru început, asupra celui de-al doilea punct, de care depind direct indicii calitativi ai muncii, trebuie menționat că structura 
nouă a spitalului oferă po
sibilități din cele mai bune 
pentru introducerea prin
cipiilor organizării științi
fice a activității. în noua

punzătoare, iar prin dotarea unora dintre ele cu autosanitare, și în contextul unității funcționale spital-policlinică- circumscriptie, asistența de urgentă a populației se va îmbunătăți. Nu trebuie omis nici avantajul realizării unor servicii centralizate — laborator, sterilizare — introducerea micii mecanizări, utilizarea mai judicioasă a serviciului

nificat. colaborînd, în realizarea acestui rol, cu specialistul din policlinică. Dar acest principiu cunoscut a fost, în trecutul apropiat. de cele mai multe ori un simplu deziderat, cele 6 zile de deplasare trimestrială ale specialiștilor din spital la circumscripțiile sanitare purtînd. chiar în cazul realizării lor, amprenta formalismului, a u- nei munci birocratice și,
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formă, se asigură rezolvarea problemelor gospodărești ale unităților ambulatorii și îndeosebi ale circumscripțiilor sanitare rurale de către administrația spitalului unificat. Consecințele pozitive ale unei asemenea organizări sînt evidente : se creează condiții superioare de confort pentru bolnavi și personalul medico-sanitar, medicii circumscripțiilor sanitare sînt degrevați de aceste probleme, ceea ce duce, înainte de toate, la folosirea mai completă și mai rațională a timpului de muncă al acestora în folosul bolnavilor. în același fel, circumscripțiile sanitare rurale se vor putea a- proviziona ritmic cu medicamentele cele mai cores-

de statistică, care preia parte din sarcinile medicilor de circumscripție, ca și soluționarea mai lesnicioasă a unor probleme de ordin strict gospodăresc.în realizarea primului o- biectiv amintit, spitalul u- 
nificat are un rol determi
nant dc îndrumător tehnic 
și metodologic al unităților ambulatorii. Secția de specialitate din spital este forul cel mai calificat al a- sistentei medicale de profil, rol determinat atît de dotarea tehnică și posibilitățile moderne de investigare a bolnavului, cît și de nivelul de pregătire profesională a specialiștilor. Șeful secției este coordonatorul tehnic în problemele respective pe întreg teritoriul arondat spitalului u-

în consecință, cu un slab randament.
Rolul spitalului unificat 

în calificarea permanentă a 
personalului din spital, cît 
și a celui din unitățile 
ambulatorii, capătă semni
ficații deosebite în noua 
organizare teritorial-admi- 
nistrativă. Alături de for
mele existente, aplicate cu unele inconsecvente, care se adresează de cele mai multe ori ridicării calificării cadrelor numai din spitalul propriu-zis (stagii în specialități înrudite, specializarea medicilor tineri, cursuri și stagii cu cadrele 
medii sanitare etc.), este necesar, în actuala etapă, ca centrul de greutate în utilizarea spitalului unificat ca bază de învătămînt să se deplaseze către atra

gerea în acest proces a personalului medico-sanitar al unităților ambulatorii și îndeosebi a circumscripțiilor sanitare și spitalelor rurale. Pentru medicii de medicină generală se pot organiza, de exemplu, stagii de durată diferită în specialitățile de bază, vizitarea periodică a propriilor bolnavi, cu discutarea cazurilor, studierea foilor de observație clinică, deplasa- i rea medicilor specialiști în mediul rural. pentru a a- corda unele consultații împreună cu medicii mai tineri — toate acestea fiind metode eficiente, cu un beneficiu cert în primul rînd pentru bolnav. Devine perfect realizabil — în condițiile atribuțiilor prezente și de viitor în creștere ale spitalului unificat — și dezideratul cuprinderii în formele de calificare înaltă a cadrelor medii sanitare din mediul rural.Baza materială și de cadre de specialitate în continuă creștere, avantajul grupării forțelor cu pregătire universitară și postuniversitară. utilizarea rațională a acestora lărgesc 
considerabil rolul spitalului 
unificat ca bază de cerce
tare științifică, indicator 
calitativ important al efi
cienței sale. Desigur, prin însuși specificul său, spitalul unificat trebuie să abordeze mult mai pregnant tematica de imediată utilitate și aplicabilitate practică. Prezenta în imediată vecinătate a secțiilor cu bolnavi, a serviciilor de diagnostic și a laboratoarelor facilitează introducerea unor tehnici noi și rapide de investigare, a unor metode mai eficace de tratament și de recuperare funcțională cît mai deplină a capacității de muncă a bol

navului. Devine, de asemenea, perfect posibilă și instituirea unor studii în teritoriul arondat, îndeosebi cel rural, studii care să urmărească, de exemplu, evidența bolilor transmisibile, a indicatorilor demografici, a dezvoltării fizice a populației școlare, a stării de sănătate a muncitorilor etc.
îndeplinirea cu succes a 

rolului spitalului unificat 
în noua organizare terito- 
rial-administrativă presu
pune perfecționarea în per
manență a formelor șl me

todelor de conducere. Conducerea unică în sistemul piramidal, prin- tr-un medic director, existentă în prezent, devine tot mai dificilă de realizat, ceea ce impune găsirea unei forme de conducere colectivă, eventual prin crearea, la nivelul fiecărei unități, a unui grup de specialiști care să ajute conducerea în rezolvarea unor probleme de planificare, organizare, îndrumare și control. Pentru moment, pînă la găsirea și introducerea unor noi forme de conducere, socotesc că devine imperios necesară lărgirea atribuțiilor sfa
tului spitalicesc.în cadrul cieat, prin folosirea judicioasă a potențialului material și uman existent, spitalul unificat își poate îndeplini cu succes sarcinile ce-i revin. Și, desigur, rezultatele tot mai bune ce se reflectă în îmbunătățirea stării de sănătate a populației vor exprima în continuare, în mod convingător, acest lucru.

Nicolau I. SEBASTIAN 
medic specialist pe
diatru, Spitalul unificat 
Mizil, judeful Prahova

v u a

După cum se știe, continua dezvoltare și înflorire a școlii românești se află permanent în atenția partidului și statului nostru, ca unul din factorii determinant ai progresului societății socialiste, ai desăvîrșirii operei de construire a socialismului și ai trecerii noastre spre comunism. Ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe al întregii populații a tării — printr-o școlarizare prelungită la 10 ani — crearea schimbului de mîine al intelectualității, al cadrelor cu pregătire superioară și medie pentru toate domeniile economiei și culturii socialiste, educarea patriotică și umanistă _ a tineretului sînt concepute în lumina cerințelor contemporaneității, ale revoluției tehnico-științifice actuale. Transpunând în viată. în munca lor directă, indicațiile conducerii de partid și de stat, consiliile populare locale — județene, municipale, orășenești și comunale — și-au înscris printre îndatoririle și preocupările principale asigurarea tuturor condițiilor necesare bunei desfășurări a procesului de pregătire și educare a tinerei generații, activității rodnice și pline de răspundere a membrilor corpului profesoral. în acest context, referitor la județul Maramureș pot fi puse în discuție atît realizările cu care pe drept cuvînt ne mindrim, cît și relevate lacune care au îngreunat bunul mers al școlii în general.Ca pe întreg cuprinsul patriei și 
pe meleagurile maramureșene bazei tehnico-materiale școlare i s-a dat o mare atenție. Funcționează astăzi în Județul nostru 516 școli d« toate gra-

dele, la care se mai adaugă un institut pedagogic cu trei facultăți (limba română, matematică, biologie — agricultură). în care învață peste 95 000 de elevi și circa 550 de stu- denti. Numai în ultimii 15 ani, s-au construit peste 1 100 săli noi de clasă, s-au amenajat circa 70 laboratoare. Dincolo însă de aceste cîteva date statistice, trebuie spus că activitatea organelor locale nu a fost întotdeauna mulțumitoare, că din punctul de vedere al asigurării condițiilor materiale necesare școlii se putea face și este necesar să se facă mult mai mult în viitor. M-aș referi, în primul rînd, la ritmicitatea și conti
nuitatea preocupărilor și acțiunilor 
întreprinse în acest domeniu.An după an. o acțiune importantă cum este aceea de construcții școlare a avut un caracter de campanie. fiind împinsă mult către săptă- mînile premergătoare deschiderii a- nului de învătămînt, planul de construcții fiind realizat numai partial. Făcîndu-se de multe ori concesie superficialității. birocratismului. formalismului. admițîndu-se cu prea multă ușurință inconsecvența mai ales din partea constructorilor și a unor comitete executive orășenești sau comunale, numeroase construcții destinate învățămîntului au fost date in folosință cu întîrziere.Reorganizarea administrativ-teri- torială. trecerea la obligativitatea învățămîntului general de 10 ani și la școlarizarea copiilor de la vîrsta de 6 ani implică preocupări mai intense 
în direcția asigurării zestrei școlilor. Acestei probleme, Comitetul executiv

Gheorghe POP
prim-vicepreședin1e al Comitetului executiv al Consiliului 

popular județean provizoriu Maramureș

al consiliului popular județean i-a acordat o ampla dezbatere într-una din recentele sale ședințe. S-au a- doptat cu acest prilej măsuri corespunzătoare, imediate. Intre altele, s-a suplimentat bugetul construcțiilor școlare cu 3 milioane lei. ceea ce va permite ca în acest an să asigurăm săli noi de clasă pentru încă 1 200 de elevi. In cadrul acțiunii de trecere la învățămîntul obligatoriu de 10 ani, în multe comune din județ vor lua ființă internate. Pînă în a- nul 1970. la Baia Mare își va deschide cursurile un liceu pedagogic unde vor fi pregătite educatoare pentru învățămîntul preșcolar. Ne preocupă, de asemenea, mai buna înzestrare cu mobilier si material didactic a școlilor. Realizarea unor o- biective atît de importante presupune din partea noilor organe locale ale puterii de stat concentrarea tu
turor forțelor de care dispun pentru 
îndeplinirea ritmică a graficelor de 
construcții, aprovizionarea școlilor 
cu tot ce le este necesar. Sem- nalînd unele rămîneri în urmă chiar si în acest an. comitetul nostru executiv și inspectoratul școlar județean vor lua măsuri operative — de la caz la caz — pentru intensificarea ritmului de lucru pe șantiere,

pentru realizarea la termenul planificat a unor construcții trainice, aspectuoase, îngrijit finisate.Dar dacă ne-am îngriji numai de îndeplinirea planului anual de construcții, înzestrări și amenajări școlare. am repeta greșeli făcute anterior de fostele foruri locale. Membrii comitetului nostru executiv consideră activitatea lor în acest domeniu și prin prisma perspectivei. Vor trebui astfel stabilite cu exacti
tate cerințele reale ale școlarizării 
în județul nostru și etapele realizării 
lor în practică, evaluate mai realist 
posibilitățile de care dispunem și 
stimulate inițiativele în folosirea re
surselor locale pentru dezvoltarea 
continuă a bazei materiale a învăță- mintului. în acest scop, este necesară și o împărțire echitabilă a responsabilităților în cadru] consiliului provizoriu. al inspectoratului școlar județean și instituțiilor în subordine. Consiliul popular, inspectoratul școlar județean trebuie să-și exercite cu mai multă autoritate și eficientă îndatoririle în conlucrarea cu instituțiile de proiectare și executare a construcțiilor și dotărilor necesare învățămîntului. impunînd respectarea strictă a termenelor de lucru stabilite prin contracte.

Activitatea noastră pentru continua dezvoltare și perfecționare a învățămîntului de toate gradele se sprijină, cum este și firesc, pe munca entuziastă și competentă a membrilor corpului profesoral, a peste 4 400 învățători, profesori, educatoare. 
Datoria consiliului nostru popular 
este să Ie asigure condiții optime de 
lucru, de perfecționare continuă pro
fesională și ideologică, condiții civi
lizate de viață. Nu întîmplător, acolo unde organele de stat din județ s-au preocupat de asigurarea unor condiții de locuit si de trai satisfăcătoare pentru cadrele didactice și familiile lor, s-au înregistrat și rezultatele cele mai meritorii în pregătirea elevilor, iar fluctuația de personal didactic a fost simțitor mai mică decît în alte părți. La acest capitol nu putem însă menționa pozitiv municipiul Baia Mare. Fostul sfat popular al orașului și fosta conducere a secției de învătămînt s-au îngrijit în prea mică măsură de asigurarea condițiilor corespunzătoare de locuit pentru cadrele didactice, n-ău soluționat cu suficientă solicitudine și înțelegere cazurile mai urgente semnalate, așa cum de altfel se prevede în hotărîri bine cunoscute. O grijă deosebită se cuvine îndeosebi pentru primirea și instalarea la pos
turi a noilor cadre didactice, care în fiecare an intră în marea familie profesorală. De felul cum îi vom a- juta să rezolve unele greutăți inerente începutului, depinde obținerea rezultatelor dorite de noi toți în pregătirea și educarea elevilor ce le-au fost încredințați.

Preocupările noastre în acest domeniu trebuie să fie însă cu mult maj largi. Se afirmă — și pe bună dreptate — că perfecționarea procesului instructiv-educativ, ridicarea nivelului calitativ al întregii activități școlare sînt indisolubil legate de ridicarea măiestriei profesionale și pedagogice a corpului profesoral, de participarea largă a acestuia la munca de cercetare pedagogică, de investigare în știinta educației. In acest scop, împreună cu inspectoratul școlar județean vom elabora 
un plan mai amplu de perfecționare 
ideologică-profesională a cadrelor di
dactice, care să cuprindă pe lingă cursuri de mai lungă sau scurtă durată în timpul vacantelor școlare, expuneri și conferințe periodice ținute de specialiști, schimburi de experiență între cadrele didactice cu o activitate meritorie, comunicări științifice pentru relevarea observațiilor acumulate în munca de cercetare științifică ș.a.Și județul Maramureș are perspective frumoase pe tărîmul activității școlare. Avem în vedere un program bogat, izvorît din directivele conducerii partidului cu privire la perfecționarea școlii, din noua Lege a învățămîntului. Este datoria noastră de onoare, a noilor organe de stat — consilii populare comunale, orășenești și municipale, a comitetului e- xecutiv al consiliului județean provizoriu. de a da viață acestor planuri. de a folosi cu chibzuință, competentă și eficientă resursele materiale și forțele intelectuale de care dispune județul nostru.

toate aceste carențe să fie înlăturate de la o zi la alta. Dar trebuie pornit la treabă fără întîrziere, trebuie acționat cu energie și perseverentă. Pentru aceasta este însă nevoie de o orientare clară, de o apreciere judicioasă a ceea ce este esențial, principal și a/ceea ce este secundar. Or, pînă ia 10 iunie comitetul comunal nu-și întocmise nici măcar un plan de lucru, iar comisiile sale figurau doar pe hîrtie.— Cum veți putea mobiliza forțele celor 17 organizații de bază spre realizarea unor progrese rapide cînd nu ați stabilit nici măcar cîteva din principalele obiective de activitate ?— N-am fost instruit cum să fac, 
ne-a răspuns Anghel Constantin, secretarul comitetului de partid.Realitățile dezmint această afirmație. Nu există rețete șablon pentru întocmirea planurilor de lucru, dar în instructajul efectuat de biroul județean de partid s-au dat indicații clare privind modalitățile de planificare a muncii în funcție de cele mai stringente probleme specifice comunelor. Dovadă stau agendele de lucru ale comitetelor comunale de partid din Merei, Amaru etc.La Săhăteni însă pare că unii s-au 
deprins pînă într-atît cu vechea 
practică a dădăcelii, încît nu între
prind nimic pînă nu sînt trași de 
minecă, așteaptă indicații pentru 
orice. O asemenea mentalitate duce, în cele din urmă, la înăbușirea nu numai a inițiativei, dar și a spir /- lui de răspundere. Iată o ilusti pe sugestivă. In graficul ședințelor de comitet și de birou comunal, tov. Anghel I. Constantin prevăzuse ca la 5 iunie să se țină o ședință de birou pentru întocmirea planului de muncă pe luna în curs și pe trimestrul trei, urmînd ca el să prezinte propunerile. La 10 iunie, deci după cinci zile de la data fixată, nici vorbă de ședință, de plan. In fapt, la două săptămîni de la constituire, comitetul comunal de partid este prezent în viata comunei doar pe un tabel._ — N-am stat totuși cu mîinile în sîn, argumentează tovarășul secretar.— Am luat măsuri să se aducă piatră pentru amenajarea drumurilor în satul Săhăteni și apa în grădinile și via cooperativei agricole. M-am îngrijit de organizarea a două seri de dans pentru tineret. M-am ocupat personal de trimiterea Ia reparat a televizorului de la căminul cultural, de, reamenajarea sălii de festivități din centrul de comună. Am anchetat cttinde Si-a rupt piciorul o vacă din cooperativă...Așadar, iată cu ce se „ocupă" secretarul comitetului de partid ; el face și treaba primarului, și a președintelui cooperativei, și a directorului căminului cultural, și a secretarului de U.T.C.

Asemenea tendințe de substituire 
determină nu numai slăbirea iniția
tivei și spiritului de răspundere al 
celor în • cauză, dar secretarul co
mitetului comunal de partid, irosin- 
du-și eforturile în treburi mărunte, 
nu mai ajunge să se ocupe de prin
cipalele probleme ale muncii de 
partid.Datoria organelor de partid de a nu trece nepăsătoare pe lîngă tot ce se petrece în jur, de a acționa cu promptitudine pentru rezolvarea' <‘i- cărei probleme economice sau gospodărești nu înseamnă nicidecum că ele trebuie să dubleze activitatea altor organisme sau să exercite asupra lor o tutelă măruntă. Or, tocmai așa se petrec lucrurile în comuna Movila Banului, In loc să controleze și să îndrume munca celorlalte organisme economice și sociale, biroul comitetului comunal de partid și-a prevăzut în planul de muncă să îngrijească de : pregătirea campaniei de recoltare și executarea arăturilor de vară ; continuarea a- menajărilor pentru irigații; efectuarea în condiții optime a culturilor prășitoare ; asigurarea bazei furajere ; buna aprovizionare a populației cu mărfuri de sezon ; asigurarea școlilor cu combustibilul necesar etc.Care mai e, în aceste condiții, rolul consiliului popular comunal, al consiliului de conducere al cooperativei, al direcțiilor școlilor și unităților cooperatiste 7E drept, s-ar putea spune că, fiind doar la primii pași, comitetele comunale de partid nu au putut evita unele deficiente. Foarte adevărat, dar tot atît de adevărat este că ele n-au pornit la lucru pe un teren gol, ci preluînd o. vastă experiență acumulată de-a lungul anilor de organizațiile sătești, iar în fruntea comitetelor de partid comunale lucrează astăzi activiști care au condus ani în șir munca de partid în raioane sau grupe de comune.Primul secretar al comitetului județean de partid, Ion Sîrbu, ne-a vorbit despre măsurile preconizate pentru a ajuta comitetele comunale de partid să acționeze cu cea mai mare eficacitate. întrucît nu au putui fi lămurite toate problemele la ordinea zilei, se prevăd instructaje concrete privind fiecare domeniu al vieții de partid. Secretarii, membrii biroului, instructorii județeni vor ajuta perioade mai îndelungate comitetele comunale mai slabe. Pe agenda comitetului județean se mai află organizarea unor schimburi de experiență pentru popularizarea experienței valoroase, preocuparea de a asigura combaterea oricăror tendințe de formalism, de 'rigiditate sau închistare birocratică, orientarea comitetelor comunale spre o cît mai profundă ancorare în realitățile și specificul local, spre dezvoltarea continuă a legăturii lor cu masele.Fără îndoială succesul activității comitetelor comunale de partid depinde într-o mare măsură de nivelul, de calitatea controlului și îndrumării comitetelor județene de partid. 

Esențial în îndeplinirea marilor sar
cini ce le stau în față pentru a con
tribui la înflorirea multilaterală a 
satului socialist este. însă, gradul 
de auto-exigență, inițiativa și spiri
tul de răspundere al fiecărui comi
tet comunal de partid.

Victor DELEANU
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întreprinderea de construcții speciale industriale și montaj — București este profilată pe realizarea de obiective pentru industria construcțiilor de mașini. Cuvîntul special, anume a- les și împlîntat în titulatura firmei, ne avertizează că avem de-a face cu o întreprindere ce ține să se remarce printr-un plus de tehnicitate, printr-un anumit specific de lucrări. Pretenția își are, desigur, acoperire faptică. Șantierelor acestei întreprinderi li s-a încredințat, de-a lungul anilor, pe lingă construirea unor mari uzine, unicate în felul lor — întreprinderea de piese și semiconductor! Băneasa, fabrica de mașini, utilaje și agregate, uzina de țevi sudate, uzina de mașini grele, toate din Capitală — și execuția părților deosebit de delicate și complicate de la unele obiective social-culturale, astăzi cotate ca adevărate monumente arhitectonice, ca, de exemplu, confecționarea și montarea fermelor metalice de la acoperișul noii săli a Palatului Republicii, montarea cupolei metalice a pavilionului Expoziției e- conomiei naționale.Tentația de a oglindi realizările întreprinderii este puternică și am traduce-o în fapt dacă la mijloc nu ar fi un motiv de reținere. In ciuda atîtor izbînzi consemnabile, a- ceastă unitate de construc- ții-montaj continuă să lucreze de mai multă vreme la un scăzut nivel de rentabilitate, iar în multe perioade chiar și cu pierderi.Anul acesta, întreprinderea a fost planificată să realizeze un beneficiu de circa ,6 milioane lei. Pentru prim- parte a anului, cota ren'sl Mității a fost stabilită . un nivel destul de scăzut, „deoarece condițiile de iarnă ocazionează, de regulă, cheltuieli mult mai mari decît media lor anuală", după cum justifica un specialist al întreprinderii. Astfel, în primele patru luni a fost prevăzută o e- conomie la cheltuielile planificate de producție doar în valoare de aproximativ 270 000 lei. Cînd s-au făcut socotelile la șfîrșitul lunii aprilie a.c., a reieșit că în toată această perioadă întreprinderea nu numai că nu a realizat nici un leu economii, ba mai mult chiar, a înregistrat o pierdere lei.O mită rius șef adjunct al întreprinderii, motivează astfel această radicală răsturnare economică : „în prezent, cea mai mare parte a actualelor șantiere își desfășoară activitatea în spații sub exploatare, din care cauză ritmul de lucru este mult încetinit, iar lucrările de organizare sînt anevoioase și costisitoare. Intrucît durata lucrărilor pe un șantier sau altul este, în general, redusă, nu se pot a- menaja peste tot spații de depozitare a materialelor, fiind necesare, astfel, dese manipulări și transporturi repetate, operații care încarcă prețul de cost. Unele din actualele șantiere execută'/ construcții civile, la care lucrările sînt plătite la prețuri ferme, ce obișnuit sînt sub cheltuielile reale ale întreprinderii. în plus, pentru aceste șantiere, întreprinderea nu dispune de forță de muncă de o anumită calificare — parchetași, mozaicari — din care pricină și ritmul de lucru trenează". Ni s-a a- mintit, în mai multe rînduri, că lipsa de muncitori, în general, este una din cauzele principale care generat această situație conomică defavorabilă.Deci, global expuși, ceștia ar fi. din punctul
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vedere al conducerii, factorii perturbatori ai mecanismului economic al întreprinderii. _ Declinîndu-ne pretenția de a întocmi o analiză economică „ca la carte", am încercat totuși să pătrundem mai adine sensul cîtorva fenomene care caracterizează, de o bună bucată de timp, evoluția activității acestei u- nități economice. Chiar la o primă lectură a principalilor indicatori de plan, ne-a contrariat izbitor profundele necorelații dintre nivelurile indicilor. în vreme ce, pe primul plan al dificultăților este notată, de fiecare dată, insuficiența forței de muncă, din situațiile statistice reiese limpede că, în tot intervalul care s-a scurs din acest an, întreprinderea a dispus de un excedent de forță de

recției municipale București a Băncii de investiții, s-au conturat și alte cauze care în prezent împing întreprinderea din zona rentabilității în aceea a minusului economic : în diverse ipostaze, una dintre aceste cauze vizează în ultimă instanță carențele organizatorice existente diverse compartimente întreprinderii. Vizibile cu consecințe puternice plan financiar sînt cele re se manifestă în resortul de aprovizionare. Comenzi de materii și materiale în valoare de zeci de milioane au fost făcute, pur și simplu, după cum recunosc chiar factorii de răspundere ai întreprinderii, la voia întîmplării. La un moment dat. întreprinderea s-a trezit în depozite cu un stoc supranormativ de materia-
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este urmă-

muncă. La șfîrșitul lunii a- prilie a.c., de'.pildă, numai la categ’oria “i „muncitori", surplusul depășea 9 la sută. Așadar, a existat și există în continuare suficientă forță de muncă pentru e- xecutarea programului de producție din acest an.Chestiuneatoarea : cit de productiv este actualul potențial u- man al întreprinderii ? Răspunsul la această întrebare dezvăluie o stare de fapte total necorespunzătoare. După patru luni, productivitatea muncii pe muncitor a atins doar 92 la suta din prevederile planului. în a- tari condiții, cu un efectiv mult sporit de muncitori, dar care au lucrat cu un slab randament, planul de producție al multor șantiere a rămas neîndcplinit. Fapt este că, datorită depășirii numărului mediu scriptic planificat de muncitori și nerealizării integrale a sarcinii de creștere a productivității muncii, cheltuielile de manoperă prevăzute de deviz au fost depășite cu mult peste 1 milion de lei. Iată deci o primă sursă de pierderi în gestiunea economică a întreprinderii.Din constatările noastre, ca și din discuțiile ce le-am avut cu specialiști ai Di-
fură continuu mari cantități de apă. în stingă șoselei se află ferma nr. 5 de la I.A.S. Slobozia. Recoltatul orzului se apropie de sfîrșit și bilanțul se anunță bun : 3 500 kg la hectar, iar de pe 110 hectare — 4 000 kg. Alături de combine, tractoarele întorceau miriștea, pregătind terenul pentru a doua cultură.Ferma I de la I.A.S. Drumul Subțire. Din fostele lanuri de orz de pe care s-au recoltat în medie 2 140 kg la hectar mai rămăseseră doar paiele. Patru tractoriști zoreau să elibereze terenul. Plouase cu cîteva zile în urmă și existau pentru a se semăna hectare cu porumb, alte mașini îl executau mai departe spre orizontul apropiat. „în aceste zile, ne spune șeful de fermă, ing. Ion Matiaș, trebuie să folosim chibzuit toate forțele mecanice de care dispunem". De capătul. tarlalei se a- propie tractoristul Constantin Budi- leanu. „Universalul" tractează o mașină de balotat paie și după ea o „sanie" pe care sînt adunate baloturile. Se exclude astfel o mare cantitate de muncă, se înlătură „plimbările" altor tractoare peste teren, evitîndu-se astfel tasarea pămîntului. Inginerul ne spune că la ferma lui porumbul se prezintă bine. în mod special pe 92 hectare. însămînțate pînă la 11 aprilie, dată la care Trustul zonal Ialomița, mai precis un reprezentant de-al său. îi atrăsese a- tenția șefului de fermă că nu trebuie să se. grăbească, că încă nu s-a intrat în timpul optim pentru însă- mînțarea porumbului. Cine a avut dreptate, se vede acum 1}.La cooperativa agricolă din comuna Vlad Țepeș, căruțe încărcate cu saci de grîu se întorc din cîmp. Nu-s poverile așa mari ca în alți ani. dar în situația în care ploaia s-a lăsat așteptată în zadar toată primăvara, aurul holdelor, strîns cu migală pînă la ultimul bob, și-a sporit caratele, Fără posibilități practice și teoretice de a iriga o cît de mică suprafață

condiții optimetoate cele 200 lucru pe care

prim rezultat defavorabil este acela că se folosește un număr suplimentar de muncitori auxiliari pentru descărcări, manipulări și transporturi succesive ; în afară de aceasta, randamentul unor utilaje de transport și mecanizare a scăzut și el simțitor. Amprenta lipsei de organizare a șantierelor se reflectă pregnant mai ales în modul cum sînt gospodărite materiile prime și materialele. In vreme ce pe șantierul de constructii-montaj din zona Berceni, mari cantități de ciment se deprecia- ză, datorită înmagazinării necorespunzătoare. șase bunkere de însilozat ciment. achiziționate din 1962. continuă să rămînă nefolosite. La uzina mănătoarea". printre materiale depreciate zărit cîteva zeci de suluri de pînză asfaltată comnlet depreciate. Ne sînt la îndemînă și alte exemple care reflectă risipa' de materiale. Nu le mai redăm aici dar subliniem că aceste „neînsemnate" pierderi totalizate la nivelul întreprinderii se convertesc în multe zeci de mii de lei pierderi, dacă nu chiar sute de mii.S-ar putea vorbi mult si despre pierderile pe care le suportă întreprinderea de ne urma calității nesatisfăcătoare a unor lucrări. Din datele ce ne-au fost puse la dispoziție la D;recția municipală a Băncii de Investiții rezultă că, pînă la sfîrșit.ul lunii mai. lucrări în valoare de aproximativ 5 milioane lei au fost refuzate la plată de către beneficiari. Pentru a fi totuși acceptate, a fost nevoie să se facă ample re- | medieri la lucrări, ceea ce a însemnat cheltuieli suplimentare care. în ultima instanță nu sînt altceva decît pierderi în contul I.C.S.I.M.Iată cîteva dintre ajunsurile acute ce manifestat în acest în activitatea întreprinderii. Modalitățile de rezolvare. după cum s-a văzut, sînt exclusiv la îndemînă conducerii întreprinderii. Cert este faptul că și în cazul I.C.S.I.M., ca și al altor întreprinderi similare, pierderile si în general slaba rentabilitate nu sînt un însoțitor inevitabil al activității de construcții, ci doar un simptom tranșant al defecțiunilor organizatorice cronicizate. Dezrădă-
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ne- s-au an

le de peste 40 de milioane , ciriarea lor neîntîrziată va constitui, fără';-îndoială... riguros trst de capacitate pentru conducerea I.C.S.I.M., pe care sîntem convinși că îl va trece cu succes ca în atîtea alte prilejuri.

.lehvc .I.UOI- st> >E -/di'opț, ,; conducerea - tort treprinderii a luat măsuri stricte de valorificare a stocurilor, astfel că la începutul lunii mai ele se diminuaseră pînă la circa 8 milioane lei. Dar consecința ca atare nu a putut fi evitată. In patru luni, prețul de cost a fost încărcat nejustificat cu peste 1,4 milioane lei dobînzi penalizatoare.O altă sursă de cheltuieli neeconomice o constituie deficientele organizatorice ce stăruie în domeniul folosirii utilajelor și mijloacelor de transport. Faptul că pentru multe utilaje grele de mare randament, ca și pentru numeroase mijloace de transport nu s-au asigurat pe șantiere condiții corespunzătoare de funcționare, că acestea nu au lucrat în mai multe schimburi, acolo unde era posibil, a dus la depășirea, numai în primele patru luni, cu peste 1,8 milioane a cheltuielilor față de prevederile din devize.Din investigațiile pe care le-am făcut pe cîteva șantiere aparținînd acestei întreprinderi, am reținut că, pe alocuri, cadrele tehni- ce-inginerești neglijează e- fectuarea lucrărilor de organizare a șantierelor. Un
din cultura de grîu, calculele estimative se opresc in jurul a 1 600 kg la hectar. E o întoarcere la producția Bărăganului de dinainte de cooperativizarea agriculturii, o lecție pe care oamenii au primit-o și care nu trebuie să se mai repete, ne spune tînărul ing. Dan Oprișan. în jurul datei de 1 iulie, vor începe lucrările de amenajare a unui mare sistem de irigații — Dunăre — Gălățui de care vor beneficia și cooperatorii din comuna Vlad Țepeș.Setea Bărăganului e greu de astîm- părat. E greu, mai ales în acest an

Luni s-au încheiat lucrările primei reuniuni a grupei de lucru din cadrul Societății internaționale de științe horticole, care a avut ca temă „Genetica și ameliorarea prunului", la care au participat 51 delegați din 14 țări. Participanții au dezbătut probleme privind importanța culturii prunului, valoarea economică a unor soiuri în cultură, metodele folosite în etapa actuală în crearea de noi soiuri, caracteristicile unor hibrizi de prun de mare valoare economică. Apoi, participanții au vizitat cîteva bazine pomicole clin țară, apreciind preocupările po- micultorilor din țara noastră pentru rezultatele obținute în acest domeniu.Subliniind importanța științifică a reuniunii, dl. Jacques Souty, președintele grupei de lucru din cadrul S.I.S.H., a apreciat la încheierea lucrărilor că reuniunea a creat posibilitatea cunoașterii reciproce a realizărilor cercetătorilor științifici din diverse țări ale Europei, a pus bazele unei colaborări mai strîn- se între aceștia, ceea ce va duce la înregistrarea unor succese mai mari și mai rapide în domeniul îmbunătățirii culturii prunului.

Aproape zilnic la redacție sosesc scrisori trimise de condu- întreprinderi și cadre din care relevă rezultatele ob- organizarea științifică a și a muncii, în rentabili-

(Agerpres)
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A început construcția 
unei fabrici
ile produse lactateIAȘI. — în zona industrială a lașului a început construcția unei fabrici moderne de produse lactate, care va cuprinde secții de fabricație, ateliere de întreținere si reparații a utilajelor și autovehiculelor, boxe speciale pentru spălarea mecanizată a autocisternelor, laboratoare de recepție a produselor Utilajul modern cu care va fi înzestrată fabrica va permite obținerea unui înalt grad de mecanizare și automatizare. "-(Jofffițftlrlr'Mpf'oiecte’or, • va funcționa cu întreaga capacitate din 1970. cînd va anual 148 500 hectolitri pentru consum, 2 300 tone iaurt, 600 tone brînză de vaci etc.

•<

știri și cători de economie, ținute în producției zarea unor unități productive și, totodată, exprimă unele păreri referitoare la continua perfecționare a a- cestor acțiuni de mare amploare. Este plin de adîncă semnificație și deosebit de util un asemenea „dialog", acest viguros schimb de experiență și de opinii...Cităm _dintr-o scrisoare semnată de Octavian Boia, șef de sector economic la Combinatul chimic Eor- zești : „Rezultatele de pînă acum vin să confirme faptul că specialiștii și cadrele de conducere și-au format o imagine clară asupra problemelor ce se cer soluționate, creînd în combinat acel cadru propice pentru descoperirea a noi rezerve interne, fructificarea mai rodnică — comparativ cu nivelul atins în alte țări — a potențialului tehnic și uman. Tocmai așa se explică de ce în 1967 și, mai ales, în 1968 realizările sînt superioare — cantitativ și calitativ — ceea ce atestă o maturizare a stadiului de desfășurare a acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii".Pe scurt, care sînt realizările comunicate de corespondentul nostru voluntar ? In 5 luni din acest an, sporul de producție se ridică la peste 7 milioane lei, în condițiile în care „motorul" l-a constituit creșterea productivității muncii. Ritmul ei de creștere este de aproape 12 la sută, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut, în unele sectoare con- semnîndu-se sporuri și mai substanțiale. Asemenea succese au fost însoțite de altele, pe plan financiar, economiile suplimentare transformate în beneficii, însumînd circa 5 milioane de lei.Din scrisoare desprindem că. în mod sistematic, au fost abordate noi teme de studiu și analiză, că se stabilesc diferite măsuri și se urmăresc cu atenție efectele celor în curs de aplicare. Care sînt premisele care au asigurat vigoare și continuitate acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii ? Chiar dacă drumul perfecționărilor nu a fost la început atît de ușor, pe măsură ce concepția tehnică și economică s-a sudat și întărit au sporit hotărîrea de a nu ceda nici un pas în fața noului. Apoi, compartimentul de organizare științifică a producției muncii — permanentizat de la 1 tembrie 1967 — funcționează de stătător, bifurcat într-un sector nic și altul economic, fiind încadrat Ctr-ingineri- șL economiști—specialiști cu o bună pregătire profesională și experiență în acest domeniu. în al treilea rînd. în fruntea colectivului de lucru central pe combinat se află directorul tehnic, ceea ce demonstrează că preocuparea pentru perfecționarea continuă a organizări! producției și a muncii se află pe un

loc de prim ordin în activitatea conducerii combinatului.„în acest cadru organizat, ne scrie economistul amintit, se elaborează în prezent noi studii de mare amploare. Consider, însă, că se impune o mai mare grijă pentru finalizarea unora dintre ele pină la capăt. Personal nu sînt mulțumit de modul în care s-a insistat în domeniul perfecționării sistemului informational economic. Prin studiul prea puțin și ca ția economică se cu întîrziere față ducerii operative decizii optime. într-o situație asemănătoare se mai află și alte studii cum sînt cele cu privire la gradul de ocupare și folosire a personalului tehnico-administrativ, organizarea

întocmit s-a făcut urmare informa- realizează uneori de cerințele con- fundamentate pe

răsfoind scrisorile
adresate ,sScmteii“

judicioasă a activității de întreținere și reparații, mișcarea materiilor prime, semifabricatelor și produselor- finite". Semnatarul scrisorii propune ca acele studii valorificate doar pe jumătate să fie reluate în anul 1968, adîncite și finalizate deplin, ceea ce va spori considerabil eficiența producției și aNe referim țiunea de un articol scrie Virgil din Oradea - cap e vai de banii noștri» am ajuns la concluzia că fapte de genul celor relatate pot fi întîlnite și în alte locuri, că admiterea lor în continuare perpetuează pierderile".Despre ce este vorba ? întreprin- forestieră Lunca Vașcău are, o fabri- ferestre),

poate încărca și transporta pe o distanță de peste 300 (trei sute) km. Deci, rentabilizarea a avut loc prin nesocotirea realității, prin punerea semnului egal între 3 și... 300 km.In scrisoare se menționează că alți furnizori, pentru aceeași operație pretind 0,46 Iei (C.I.L. Gălăuțaș), a- dică de zece ori mai puțin. De neînțeles este că această anomalie nu a fost sesizată de nici un beneficiar, ceea ce atestă o totală indiferență față de „jocul" tarifelor. Tot despre o falsă lichidare a pierderilor ne vorbește și cel de-al doilea exemplu, citat de economistul din Oradea. Geamurile trase se livrau pînă nu de mult ambalate în lăzi cu un conținut de circa 35 mp. Se spunea că se pierde mult lemn. Și atunci s-a întocmit STAS 5159, din anul 1966, care prevede ca lăzile pentru geamuri să se execute într-un singur tip constructiv, pentru o încărcătură de circa 600 kg. Pe bună dreptate autorul scrisorii întreabă : „Bravii autori ai acestui act normativ au participat vreodată la descărcarea unei lăzi cu geamuri, a- vînd o greutate de 600 kg 7 Pentru această operație sînt necesare macarale, care... nu există și în plus încărcarea și descărcarea ma- lăzi unele se sparg pro- și accidente". Din calcule

și a sep- sine teh-

muncii.în continuare la ac- rentabilizare. „Citind din „Scînteia" — ne Ciaclan, economist - intitulat «Unde nu-i
derea între alte sectoare, șică de binale (uși șicare dispune de o linie de garaj pentru încărcarea și descărcarea vagoanelor. Pînă nu de mult această linie de garaj lucra cu pierderi planificate. S-a trasat sarcina rentabilizării ei și în scurt timp pierderile au dispărut. în ce constă E simplă de tot. Profitind că prețul binalelor este cel pozitul furnizorilor, în care cheltuielile de la locul de pînă la cel de primire al beneficiarilor se suportă de aceștia din urmă, ei ..au „fost obligați să... rentabilizeze această liniie de. garaj. Au plătit suma de lei 4,50 pe metru pătrat de uși sau ferestre, în care se cuprinde încărcarea în vagon și transportul la o distanță de 3 km. Aci intervine paradoxul 1 Potrivit tarifelor C.F.R., cu suma amintită, pe care beneficiarii o suportă pentru 3 km, aceeași cantitate de marfă se

metoda ? de faptul de la de- caz toate expediție

la sivelor vocînd rezultă că pierderile la geamurile trase livrate comerțului și șantierelor au crescut de cîteva ori din cauza STAS-ului amintit. înseamnă oare că s-a lichidat risipa ? Nicidecum. Ceea ce se economisește la cherestea se pierde cu mult mai mult la transportul și depozitarea geamurilor.Din alte scrisori desprindem eforturile pentru creșterea productivității muncii. „Sporirea neîntreruptă a productivității muncii — ne comunică ing. Vasile Dinu, director, și contabilul șef, Aurel Radu — constituie un domeniu amplu investigat la Fabrica de articole tehnice din cauciuc Brașov. Contribuția cea mal mare și-a adus-o promovarea unor procedee tehnologice noi aplicate în industria producătoare de articole tehnice din cauciuc — și anume sistemul prin injecție — care a permis să se realizeze o gamă de produse cu o greutate specifică mică, iar productivitatea muncii, exprimată în durata timpului de vulcanizare, să crească de 4—5 ori. De fapt, sporuri însemnate de productivitate a muncii s-au înregistrat și la alte ateliere : cele de furtunuri, de fabricare a curelelor trapezoidale, materializate în obținerea unor sporuri de pro- ' tone

loan ERHAN

livra lapte
(Agerpres)

la fabrica „1 Septembrie' Satu-/ware (Foto : S. Cristian)Noua hală de emaiiaj de

ționăm în rîndul acestora din urmă zecile de foraje care au dus la scoaterea apei din pînza freatică, transportul apei din Dunăre cu ajutorul cisternelor de cale ferată sau prin- tr-o conductă de petrol șl multe altele care au dus la salvarea multor culturi.Am vizitat unul din cele mal mari sisteme de irigat din județul Ialomița, cel cunoscut sub mumele de „Terasa Călărași". La Modelu, o stafie de pompare plutitoare, trimite din Boccea apa necesară irigării unei suprafețe de 9 627 hectare, din care

din Dunăre, vor fi irigate alte zeci de mii și sute de mii de hectare.Pe malul Borcei, la Călărași, vizităm cooperativa Măgureni, o unitate agrioolă în care, pe lingă aplicarea unei agrotehnici științifice, în anul acesta și-au spus cuvîntul, în bună măsură, irigațiile. Cooperatorii din Măgureni au irigat aproape 1 000 hectare, din care 267 cu grîu. „CeJ mai bine se prezintă această cultură, ne spune ing. Constanta Mihai,. în terenul în care a fost semănată după mazăre, și de unde, calculele, și starea culturii ne indică aproxi-
„Caratele" umane ale actuahi

recolte din Bărăgan
IMcînd, în multe locuri, n-a plouat de 90 de zile. Și. bineînțeles, oamenii nu au stat cu mîinile în sîn și nici n-au implorat ajutorul paparudelor. Au trecut cu toate forțele la extinderea irigațiilor. Ei au Dunărea cu debitul său uriaș de apă, Ialomița și numeroasele bălți și lacuri de acumulare create de mina omului. In județul Ialomița, care deține bună parte din suprafața Bărăganului, se irigă 34 500 hectare in cooperativele agricole și 19 900 hectare în întreprinderile agricole de stat. S-ar putea scrie multe pagini despre modul s-a desfășurat marea bătălie prin soluțiiîn carepentru apă. Irigarea provizorii a cunoscut cele mai felurite aspecte, unele obișnuite, iar altele cu lotul ieșite din comun. Men-

6 808 hectare în cooperativele agricole. Nu se aude decît zumzăitul monoton al electropompelor care împing, prin 6 conducte, apa canal magistral de unde, nale secundare, rile cooperativelor agricole și întreprinderilor agricole de Aici, la centrala telefonică, afla cota nevoii de apă. Dintr-o se desprinde că în aceste zile, în perativele agricole din cadrul secției Dichiseai nu.se mai irigă în cursul nopții. Explicația e simplă : plouase din abundență, iar pămîntul umed. Aici este îndeajuns un telefon ca apa să ajungă in cel îndepărtat punct al sistemului. Este un preludiu la ce va fi tot Bărăganul în viitor cind, cu ajutorul apei

într-un prin ca- ajunge pe terenu- ale stat, poți notă coo-
oramai

mativ 4 000 kg la hectar. După floa- rea-soarelui, scoatem cam 2 800 kg Ia hectar. Am terminat de recoltat orzul și rezultatul final este de 3 034 kg media pe 30 hectare, iar pe lotul semincer Ia această cultură am obținut în medie 3 940 kg de pe 3 hectare". Aici se pot vedea diferențele dintre o cultură irigată și alta care a rămas fără apă. întreaga suprafață de porumb de 345 hectare și 90 hectare de floarea-soarelui au beneficiat de apă atunci cînd plantele aveau nevoie. Starea excelentă în care acestea se prezintă nu suportă comentarii.Irigațiile — fie în sisteme mari, fie cu posibilități locale — și-au a- rătat efectul. Faptul că s-au făcut pe suprafețe atît de întinse, este ro

dul unei munci cu adevărat eroice desfășurate de oamenii acestor locuri. Și iată că efortul lor nu a fost zadarnic.La Comitetul județean de partid Ialomița se discuta despre extinderea suprafețelor cu fasole pe terenurile eliberate de culturi timpurii. Aflăm că s-a pornit cu hotărire la lucru deoarece condițiile sînt prielnice. Fasolea poate fi semănată în terenurile amenajate pentru irigat, eliberate acum de culturile timpurii. Dar și „la uscat" merge, deoarece. în ultima vreme, a plouat bine mai ales în zona Călărași. Nu mai vorbim de faptul că fasolea reușește cel mai bine în lunca Dunării unde umiditatea este la suprafața pămîntului.încă de sîmbătă un delegat era plecat la București pentru a procura sămînță de fasole. La uniunea județeană sosiseră mulți președinți de cooperative agricole pentru a discuta cit și cum să însămînteze. E un semn bun. De altfel, pe unde mergi poți afla că fasolea în cultura a doua a adus și în ceilalți ani venituri însemnate unităților agricole. Anul trecut, cooperativa agricolă Măgu- reni a obținut. în cultură dublă, 7 000 kg păstăi și 3 000 kg boabe la fiecare hectar. Experiența anului trecut îndeamnă să se cultive fasole pe suprafețe și mai mari. Astfel, Ia Măgu- reni. toate cele 30 hectare de pe care s-a recoltat orzul vor fi însă- mînțate cu fasole, iar după cultura de grîu, acolo unde terenul a fost irigat, vor fi însămînțate piazăre pentru păstăi și varză. în sistemul de irigații Călărași, toate cooperativele au prevăzut să pună fasole în cultura a doua. Ar fi păcat ca, avînd teren amenajat, să nu mai ia, pînă la toamnă, o recoltă în plus.Ideea cu fasolea îl frămînta și pe tov. Gh. Bucureșteanu, directorul întreprinderii agricole de stat Roseți- Luncă.„Vrem ca pe 300 hectare care se eliberează de culturi timpurii să punem fasole — ne spunea interlocutorul nostru. Așteptăm dispoziția departamentului ca să știm cui să dăm

prioritate deoarece s-a zis să semănăm, pe terenurile eliberate, porumb, S mazăre, castraveți. Punem fasole cît se cere, deoarece ne avantajează din ta două motive : în primul rînd obți- h nem o recoltă fie de păstăi fie_ de a boabe ; în al doilea rînd, fasolea îm- g bogățește terenul și face pe locul respectiv un grîu pe cinste".Am insistat asupra acestei culturi m deoarece fasolea se cere în cantități “ mari atît la consumul intern, cît și g la export. Dar posibilitățile Bărăga- fi nului sînt mari și în ce privește alte 3 plante agricole care se pot semăna _ după culturile care eliberează acum t; terenul. în întreprinderile agricole 0 de stat s-a prevăzut să se însămîn- “ teze 16 000 hectare cu culturi duble, H din care s-au și realizat 800 hectare. 4 Peste tot, specialiștii remarcau că, u în acest an, strînsul cerealelor de ra vară se face mult mai devreme, ceea j ce oferă posibilitatea de a se ob- țj ține, pînă în toamnă, o nouă recoltă.
★Umbrele serii se prelungesc peste | vasta cîmpie. Oameni și mașini se retrag agale spre oazele de verdeață H și liniște care sînt satele și cornu- r, nele Bărăganului. Pe un singur front u se luptă în, continuare. Se rotesc Iți schimburile de la instalațiile și sis- N temele de pompare și aspersiune. ta Operația se perpetuează de luni de n zile fără întrerupere. Această acti- H vitate desfășurată pe largi planuri, jj încluzînd voința și hărnicia oameni- lor din Bărăgan în lupta cu seceta, 0 poartă girul muncii organizațiilor m de partid din unitățile agricole, din “ întregul județ. Si în cestor rînduri laude tuturor celor precupețit forța și mintea pentru ca ” Bărăganul să nu-și dezmintă poten- E țele. Fără îndoială că comuniștii, toți [{ oamenii muncii din mănoasa cîmpie, ® îndrumați ca și pînă acum, cu com- |S petență, de comitetul județean de j; partid, îndeplinindu-și o înaltă da- “ torie patriotică, vor continua nobila | si aspra bătălie pentru a forța pă- ț'j mîntul la recolte tot mai bogate. “

încheierea a- ro merită să aducem R care nu și-au [j

dupție, într-o lună, de, 2—6 produse".Imprimîndu-se un asemenea productivității muncii, prevederile la ceilalți indicatori ai planului — îndeosebi la producția marfă vîndută și încasată, beneficii, nivelul cheltuielilor la 1 000 de lei producție marfă — au fost realizate cu succes. Măsurile aplicate, în completarea celor amintite, s-au referit locurilor de muncă în și furtunuri, pe baza eliminate pierderile restructurarea grupei de pregătire a fabricației. De asemenea, prin perfecționarea informației economice pe fiecare treaptă de conducere — în- cepînd de la brigadier, maistru și pînă la director — s-au asigurat condiții ca deciziile în dirijarea procesului de producție să se ia în deplină cunoștință de cauză, insistîndu-se asupra creșterii răspunderii față de hotărîrea aplicată de către fiecare cadru de conducere în sectorul său de activitate.Ne-a reținut atenția și scrisoarea tehnicianului normator loan Precup din Arad. „Au vreo rațiune studiile de organizare neterminate, unilaterale și amînate la nesfîrșit ? — se întreabă autorul ei. Nu, nu au 1 Atît întrebarea cît și răspunsul meu privesc activitatea de expediție și camionaj din cadrul C.F.R.. înființarea unităților respective a constituit la început un ajutor pentru întreprinderile pe care le-a deservit, înregistrîndu-se totodată și economii. Numai în orașul Arad au existat 50—60 de delegați ai întreprinderilor ce se ocupau cu primirea mărfurilor la gară și cu expedierea lor, o activitate fără ritmicitate și ineficientă. Prin crearea unităților de expediții, acești delegați au fost repartizați în alte locuri productive, anuale 200 000 unități cientă.In ce constă acest „dar", scris de autor cu majuscule ? Sistemul interior de organizare a unităților amintite nu a fost cel mai bine gîndit. Unitățile respective se pot compara cu o uzină ale cărei hale sînt frumoase lipsesc struite cauză, privește dirijarea activității, stăruie paralelismele, schema este umflată, unii se încurcă pe alții. Oare este atît de greu să se adopte un proces tehnologic care să faciliteze descărcarea cît mai rapidă a vagoanelor, utilizarea rațională a mijloacelor de transport auto, asigurarea cîștigului rațional al muncitorilor încărcători- descărcători ?“Neîndoielnic, părerile exprimate în scrisorile citate merită studiate de forurile de resort. „Tezaurul" înțelepciunii colective, ideile novatoare, bine fundamentate, trebuie fructificate deplin. Aceasta corespunde întru totul hotărîrilor conducerii de partid și de stat — fiind un mijloc eficace de a stimula participarea celor ce muncesc la soluționarea diferitelor probleme ale activității noastre economice.

ritm

la organizarea atelierul curele căreia au fost de timp, la

Economiile se ridică, astfel, la aproape lei. Inițial, crearea acestor s-a dovedit oportună și efi- Dar, există, însă, un... dar“ 1

și spațioase, însă din care utilajele. Imense spații con- se utilizează, din această cu randament scăzut. „Cît

Petre NEDEICU
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UNITATEA ETICA
act de cultură
(Urmare din pag. I)

in- eroi ti-
de scoarțe și drum obiceiu- și chipul său primei mode, răsfoit în

cîștigat notorietatea mon- nu interpretînd persona- eterice. ale lumilor și extravagante, ci marea masă anonimă.

IN PLASTICA NOASTRĂ
Șl ESTETICĂ A STILURILOR

Creație originală nu înseamnă o adaptare a artistului la curentele capricioase ale vremii sau adoptarea unui stil. Dimpotrivă, este vorba să te exprimi pe tine însuți, să fii consecvent cu propria ta gîndire și simțire. De aici va rezulta adevărata originalitate și personalitate, nu din adoptarea unei mode. Moda, adică tot ce poate fi mai efemer, mai schimbător, mai superficial. Arta, dimpotrivă, caută să exprime tot ce este constant și viabil în frumusețe.Pentru aceste calități Alexandru Vlahuță îl prețuiește pe Nicolae Grigorescu ca pe „cel mai mare artist al neamului nostru". Parcă pentru a sublinia legătura de filiație dintre țară, pitorescul peisajelor, costumelor și obiceiurilor oamenilor ei, scriitorul se entuziasma în fața imaginilor pictate la Cîmpina ori Brebu : „în ce lumină fermecătoare ni se arată frumusețile țării pe pîn- zele acestui maestru ! Sub ceruri albastre, calde, pe întinse revărsări de plaiuri, pasc turme de oi ; un cioban stă rezemat în bîtă pe-o muche de deal ; păduri ruginite de toamnă își scutură frunza, nori albi, ușori, se mișcă pe deasupra lor; pe văi departe, sclipesc rîurl de argint; căsuțe albe, vesele, se ivesc dintre copaci; de pe colnice coboară încet, alene, boi înjugați la care încărcate cu fîn ; într-un nor de praf trece pe drum o lae de țigani; o țărancă înaltă, zveltă, pășește-agale și toarce, ducînd la păscut un cîrd de viței. Și nu știu ce aer de bunătate, de liniște, și de curată și înălțătoare iubire plutește în jurul acestei lumi ieșite din mîna artistului — o lume sănătoasă, în care toate trăiesc : un colțișor de pajiște, o tufă subțire și albă de mesteacăn, o gingașă floare de cîmp — vii te privesc din tablou, îți surîd, îți vorbesc cu drag și ce de lucruri frumoase-ți spun de țara ta !“ în substanța sa intimă opera de peisagist și portretist a marelui Nicolae Grigorescu a izvorît din universul baladelor populare, are aceeași tonalitate blîndă și înțeleaptă, aceeași lumină pîlpîitoare prin lacrimă, aceeași rezonantă adîncă a curajului continuității vitale, pe care o cuprind în unduirile lor melodice cîntecul bătrînesc și doina.S-a făcut, nu o dată, remarcată apropierea dintre viziunea poeților și pictorilor unei națiuni. Asemenea apropieri și sinteze le dorim și astăzi. Este desigur un adevăr în descoperirea izvoarelor și aerului comun al poeziei Iui Vasile Alecsandri și picturii lui Nicolae Grigorescu. Pastelul, dar mai ales forța epică inspirată de istoria îndepărtată, de legende, sau de faptele eroice ale contemporanilor de la Plevna, Gri- vița și Smîrdan, în lupta pentru r.eatîrnarea României, îi apropie pe cei doi mari exponent! artistici al soiritualității poporului nostru. Fiind operă de răscruce între folclor, fresca tradițională și spiritul romantic modern, contopire a universului legendelor, doinei și baladelor, cu aspirația spre absolut a marilor poeți naționali, sinteză originală, creatoare de drum propriu în cultură, opera lui Nicolae Grigorescu a reușit să devină, în gradul cel mai înalt, reprezentativă. Prin strălucirea ei, popoarele lumii ne-au cunoscut geneza sufletească, aspirațiile și mai ales chipul real, așa cum s-a înălțat el demn și frumos în a doua jumătate a secolului XIX, învingînd suferințele și umilința de veacuri.Adînca inspirație folclorică, națională, nu l-a împiedicat pe Grigorescu să fie extrem de receptiv la inovațiile impresioniștilor, să realizeze astfel o sinteză unică a limbajului național și universal al picturii sale. Perioada luptei pentru afirmarea unei picturi libere în „plein- air", experiența de Ia Barbizon îl vor ajuta să dea proporție cosmică „Ciobănașului" sprijinit în bîtă, peisajelor simbolice străbătute de „care cu boi", din epoca albă. Este cuprinsă în opere de maturitate nu numai legenda și aria coloristică. a istoriei poporului nostru, dar și lumina specifică plaiurilor noastre, tonalitatea sufletească, modul nostru de a percepe și a interpreta poetic lumea. Dacă Blaga s-a gîndit la un pictor atunci cînd a dorit să cuprindă într-o formulare absolută, sintetică, spațiul istoric și de cultură al românilor, acest mare pictor a fost Nicolae Grigorescu. Prin el, care a

luminat printre primii orizontul vizual al poeților cuvîntului și penelului, Coșbuc, Sadoveanu și Țucu- lescu fiindu-i deopotrivă confrați de mesaj și interpreți, spiritualitatea românească ă căpătat chip și culoare, lumină proprie în cadrul valorilor culturii moderne.Desigur, fidelitatea artiștilor față de idealurile noi ale societății în care trăim, atenția lor asupra noului viața socială, descifrarea frumuseții în realitate, nu pot duce la copierea lui Grigorescu sau Tonitza, la uniformitatea mijloacelor de expresie. Fiecare își alege, conform firii sale, pregătirii și talentului, mijloacele, figurile de stil, culoarea și ritmurile, pentru 6a opera finită să exprime cît mai mult și mai pregnant idealul estetic propriu, și mai ales să ajungă la inima oamenilor. Aici exce-
puncte de vedere

sete, fie tradiționaliste, fie abstracte, nu sînt de dorit. O măsură a lucrurilor; caracterizează „inerent" frumosul, șl este pe deplin potrivită cu firea echilibrată, meditativă, știința socială a acestui nopor, 
se cere exprimată adecvat noastră contemporană.Pictorii și sculptorii mai datorii față de cunoașterea lor gîndirii, simțirii și creației artistice a ' poporului nostru. Se manifestă o dialectică dublă în legătura necesară dintre diversitatea stilurilor individuale și unitatea stilului artei românești, ca parte distinctă, originală, proprie ca individualitate în ansamblul culturii universale.Unii pleacă de la ideea diversității stilurilor și uită unitatea de idei, unitatea morală a artei noastre. De la această uitare vin și împrumuturile de maniere ,,â la Picasso", ..ă la Chagal", „â la Klee* sau combinarea lor eclectică. A fi modern, sau mai bine-zis contemporan, înseamnă în primul rînd să-ți însușești modul de a gîndi și a simți al oamenilor din jur și a reuși să-1 exprimi prin prisma propriei personalități. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, spunea la Congresul al IX-lea : „Esențialul este ca fiecare artist, în stilul său propriu, păstrîndu-și individualitatea artistică, să manifeste o înaltă răspundere pentru conținutul operei sale".Experiența fructuoasă a culturii anterioare, tradiția ca domeniu valoric pozitiv, nu poate fi rod al invenției din nimic. A păstra personalitatea unei arte înseamnă în primul rînd ’ să fii conștient de istoria constituirii ei. „Zestrea sufletească", tezaurul acumulat prin opera inestimabilă a înaintașilor, joacă un rol activ în interpretarea și transformarea realității obiective. De la tradiția sedimentată într-o anumită structură sufletească pleacă, în mod spontan, sau. mai de dorit. în mod conștient și deliberat, operele de autentică inspirație națională.Exotismul căutat de la sfîrșitul veacului trecut, „inovația" pitorească nu pot conduce azi la teme și simțiri comune. Deși asemenea procedee pot să pară nemaivăzute, neobișnuite, ele sfîrșesc prin a-și trăda lipsa de conținut. A copia sau a împrumuta flori de stil folcloric pentru împodobirea unor lucrări plat academiste nu înseamnă a fi în spiritul tradiției, ci împotriva ei. Un asemenea experiment plastic minor poate fi comparat cu discursul unui filozof găunos, care neavînd nimic de spus îi citează la rînd pe toți marii predecesori. Eclectismul în plastică ne face adesea să ridicăm din umeri în fata unei pînze, să ne întrebăm care este mesajul ei.Omagiul adus marilor valori are mereu o formă originală, ca a sculpturii lui Moore față de Brâncuși, sau a lucrărilor acestuia față de Rodin. Adevărații inovatori asimilează spiritul tradiției într-o creație nouă^ nu-1 reproduc pe Brâncuși ori lescu. Tradiționalismul fundă cu citatomania. stilistic l-aș compara zadarnică de a naviga . _____ ___în' sus pentru a atinge prospețimea

în con- care artamariauIzvoare-

pe Tucu- plat se con- Manierismul cu încercarea pe firul apei

și ineditul izvorului. Adevăratul artist își amintește mereu cu drag de izvoarele artei lui, caută însă înainte valuri noi, unghiuri din care viața nu a mai fost văzută. în larg de mare, în rada unui port unde să se întîlnească toate valorile, ca în „muzeul imaginar" al lui Malraux, poți fi întrebat oricînd de unde vii, care-ți este individualitatea. Jalnic va arăta acel artist care uitând Munții Carpați, culmile cu brazi și mî- năstiri pictate, porțile de lemn șl casele împodobite ulcioare, ar uita pe rile, portul, coloritul firesc, adaptîndu-se primului album plastic grabă. Schimbarea fortuită a înfățișării condamnă la depersonalizare, dizolvare în ambianța amorfă a marelui port babilonic.O mai mare atenție asupra conținutului constructiv și optimist al spiritualității poporului nostru, o înțelegere mai adîncă a realității vieții lui ne va indica și necesitatea unei unități de viziune, care leagă într-un tot armonios varietatea stilurilor. Varietate, dar în unitate, aceasta este una din semnificațiile adinei ale artei noastre de azi.împrumuturile de forme și formule artistice din afară nu pot să ne scutească de efort creator, ele pot să ne servească doar ca experiență, drept cunoaștere, drept școală, dar nu au valoare pentru noi decît asimilate într-un univers propriu, șl acest univers este cel al umanismului propriu poporului nostru, constructor al _ socialismului. Fără a fi străin de încercările și problemele dramatice ale existenței, poporul nostru s-a distanțat de disperarea celor care sînt supuși dezumanizării, el și-a dobîndit, prin lupte și jertfe, încrederea în forțele proprii optimismul. Poporul nostru are un stil propriu de viață, care se cere exprimat într-un stil propriu al artei noastre. Pentru că stilul este omul. în realitatea lui socială, concret-istorică, el nu poate fi împrumutat nici de la „existențialiști" nici de la „furioși".Credem că pornind de la această dublă, realitate, răspunderea majoră a artistului față de conținutul operei sale conduce, în mod firesc, la o unitate în varietate a stilurilor, la o nouă înflorire a creației noastre naționale, la afirmarea de valori superioare înscrise, prin proprietatea lor, prin individualitatea și originalitatea lor, în circuitul culturii universale.
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De curînd la Opera de Stat din Timișoara a avut loc premiera Operei 
„Norma" de Vincenzo Bellini. în fotografie: Adriana Ciuciu (Norma) și Ro- 

dica Grămadâ (Adalgisa)
Foto : Agerpres
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17.30 — Pentru cel mici — Ecranul cu păpuși : „Mugur verde șl frumos" —
spectacol de folclor Interpretat de colectivul Teatrului de păpuși 
din Timișoara.

18,00 — T.V. pentru specialiștii din Industrie : Automatizări 
chimică.

18.30 — Curs de limba engleză : lecția a 21-a.

19,00 — T.V. pentru școlari. România pitorească : „De la 
Llvezeni".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Filmul serial „Thierry la Fronde".

20.30 — Seară de teatru : „A douăsprezecea noapte" de W.
22.30 — Muzică ușoară românească.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

Radu NEGRU I

O Căderea Imperiului roman — film pentru ecran pa
noramic : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 2Q....................
® Domnișoarele din Rochefort
11,30 ; - ------
20.30.
O Un
16,15 ;
16,45 ; xa , zi,io, rjijkjn
20.30, MELODIA — 8 ;
© Inimă nebună... nebună de legat : SALA PALA.TU-
LUI (seria de bilete 2426 — orele 17,30 și seria 2427 —

.    20, STA-
11 ; 13,15 ;

11,15 ; 13,30 ; 16 ;

- -..........-Chefort : REPUBLICA — 9 ;
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, GRADINA DOINA —

dolar găurit : LUCEAFĂRUL - 
18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI — 8 ; 
19 ; 21,15, GLORIA - 9 ; 11,15 ;

; 10 ; 12,15 ; 14,30

LUI (seria de bilete 2426 — 17,23 ' „
orele 20,15), CAPITOL — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 
DIONUL DINAMO — 20,30, GRIVIȚA — 8 ■’S ■
15.30 ; 17,45 ; 19,45, FLAMURA * ------
18,15 ; 20,30.
O Hiroșima, dragostea mea : CEN
TRAL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21, GRADINA CAPITOL — 20.30.
© Jurnalul Annel Frank : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30.
O Nebunul din laboratorul nr. 4 : 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21 ; la grădină — 20,30 ; ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20,30, FEROVI
AR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 ; 
EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
18; 20,15, MODERN — 9,30; 11,45: 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
© Obsesia : VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
ARTA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; la grădină -
20.30, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Sfîrșitul agentului W4C : LUMINA — 8,45—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
© Ea va ride : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 14 ; 18,15 ; 20,30, 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O O sută unu dalmațienl : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
© Căutați idolul : UNION — 14 ; 16 ; 20, PROGRE
SUL — 11 ; 15,30 ; GRADINA PROGRESUL-PARC —
20.30.
© Zilele filmului de animație : UNION — 18.
© El Dorado : GIULEȘTI — 10 ; 12,30 ; 18 ; 20,30.
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BucureștiDuminică s-a redeschis — 
complet reorganizat — Muzeul 
de istorie a municipiului Bucu
rești.

Colectivul științific al muzeu
lui a stabilit, în urma unor am
ple cercetări arheologice Și de 
arhivă, noi puncte de vedere 
privind istoria Capitalei. S-au 
adus noi dovezi materiale asu
pra procesului de formare a 
limbii și poporului român, a ge
nezei orașului București, a des
fășurării concrete, de zi cu zi, 
a revoluției pașoptiste, precum și a efortului unor personali
tăți ce au conlucrat la dezvol
tarea tradițiilor progresiste ale 
României.

Pentru a concretiza aceste noi 
aspecte, cele 14 săli ale muzeu
lui au fost reorganizate după 
principiile graficii și muzeogra
fiei moderne internaționale. Au 
fost expuse documente origina
le, obiecte ce au aparținut unor 
personalități, piese de valoare 
din colecțiile de stampe, cera
mică, mobilier, costume, arme, 
bijuterii etc. (Agerpres)

Iată un capitol care reține încă prea puțin atenția specialiștilor. Dacă astăzi în școlile de cultură generală se acordă din ce în ce mai multă importanță educației estetice și muzicale, discul muzical pentru copii face încă încercări mai mult decît timide în a se afirma.Lumea copiilor este o lume complexă și contradictorie, populată în funcție de ceea ce i se oferă copilului de la vîrsta cea mai fragedă, plasticitatea și receptivitatea psihicului, manifestînd o sensibilitate de veritabil seismograf. Căci ceea primește copilul în primii ani viață se răsfrînge cu necesitate într-o ipostază sau alta a supraexis- tenței sale de adult.Mulți muzicieni — teoreticieni, compozitori și interpreți, în epoci și țări diferite, au relevat rolul deosebit pe care îl are muzica asupra psihicului uman. Cu atît mai puternică Va fi deci influența asupra materiei ce abia așteaptă a fi modelată.S-ar părea că forțez uși deschise, despre și pentru copii s-a mai scris, deja. S-au compus destule lucrări emoționante. Și totuși, în ceea ce privește discul muzical pentru copii, problema rămîne larg deschisă dezbaterii pedagogilor muzicieni. Nu trebuie să uităm că prin educație muzicală nu se înțelege numai acumularea de cunoștințe teoretice și activitatea în cadrul orelor de ansamblu coral. Importantă rămîne problema cunoașterii, înțelegerii și apropierii treptate, potrivit specificului vîrstei, a marilor capodopere ale artei muzicale. Iar în acest sens, discul muzical destinat copiilor, conceput în ediții succesive și diversificate pe genuri de epoci potrivit gradului de dificultate al muzicii prezentate, poate și trebuie să devină un factor util al educației estetice a viitorilor cetățeni.

ce de

e

existența cea mai prozaică, n-au rămas însă la o simplă inventariere naturalistă de tipuri și obiceiuri, ci au dezbătut esența vieții, au creat expresii ale voinței și conștiinței colective, ale spiritului popular și național. Și dacă vedeta da cinematograf a devenit — așa cum s-a spus — un mit, nu-i mal puțin adevărat că vedetele ultimului sfert de veac și-au dialâ jele, chise dinpur.ile reprezentative ale omului cel iftai obișnuit. Să ne gîndim la -Sophia Loren, Renato Salvatore, Annie Girardot, Claudia Cardinale, Ana Magnani, Raf Vallone, Michel Simon, Jean Gabin, Shirley Mc Laine, Eduardo de Filippo. Aș spune chiar că am asistat de douăzeci și cinci de ani la un fenomen extrem de interesant; celebritatea unor mari actori se datorește farmecului și autenticității cu care au adus în lumina ecranelor lumea oamenilor simpli.graful de devenit nu în care se lumii, în

surprindă esența unor procese sociale și morale de un acut interes. Nu neg desigur existența acelei cinematografii aculturale în aria căreia se include tot ceea ce aservește omul și îl face robul instinctului, al violenței, al comodității intelectuale, al vulgarității, îl situează în dulcea postură de consumator de zaharicale sau de tranchilizante. Am văzut — și grație organelor noastre de difuzare unele din aceste filme au fost din belșug prezente pe ecranele românești, în dauna creațiilor majore — asemenea producții de pe diferite meridiane ale globului. Dar așa cum nu Dekobra sau Bataille dau sensul dezvoltării literaturii și teatrului din epoca lor, nici cinematograful de serie nu reprezintă sensul afirmării celei de-a șaptea arte, a valențelor sale spirituale. Marile școlj de cinematografie s-au născut ca o reacție împotriva a- cestui mod trivial și degradant de a înțelege rolul peliculei. Istoriile de artă consemnează ori de cîte ori vorbesc — de pildă — despre neorealismul italian delimitarea pe care întemeietorii curentului au făcut-o încă de la început de cinematografia „telefoanelor albe"— echivalentul pee- cran al teatrului de bulevard. Reacția de care vorbeam s-a îndreptat împotriva unei cinematografii în care orice mare problemă a existenței era abolită, în care viața se reducea la perimetrul mărginit de faldurile bogatelor draperii, unde arta se sufoca și devenea un penibil surogat. Cînd omul oarecare cu toate marile încercări prin care a trecut, cu toate marile întrebări pe care și le-a pus a devenit eroul cinematografiei mondiale — atunci lumea întreagă a simțit nu numai că un curent nou se afirmă, dar și că altfel va trebui să înțelegem locul cinematografiei în cultura și societatea modernă. .In ultimele trei decenii regizori francezi, americani, englezi, spanioli, care au adus realmente ceva nou pe acest tărîm, personalități remarcabile ce au contribuit prin creațiile lor la progresul acestei arte și-au îndreptat atenția spre marile prob'eme soc'ale, spre fră- mîntările colectivităților umane, spre dramele mulțimilor și ale individului. înfruntînd ■ concepțiile o- ficiale, ostilitatea, neîncrederea și mercantilismul producătorilor, ei și-au afirmat deschis dezaprobarea față de filmul înțeles ca o artă pur comercială. In acest sens cinematografia a început să concentreze ea într-un imens focar marile dezbateri?-'etice, sociale și intelectuale ala epocii'noastre.. Dacă filmul-, cpm- .. stituie, o mărturie din cele mai e- locvente asupra condiției umane, asupra marilor conflicte sociale și politice care au marcat istoria noastră contemporană, nu-i mai puțin adevărat și faptul că el a intrat în circuitul dezbaterilor intelectuale, . filozofice. Cinematografia socialistă a adus în acest context o nouă înțelegere a vieții, a societății, a relațiilor dintre oameni, dînd răspunsuri fundamental noi unor întrebări eterne sau reliefînd problemele ce preocupă individul în cadrul noilor relații sociale Nu puține filme românești au meritul de a fi dezbătut unele aspecte majore ale realității socialiste, tipurile de oameni crescuți într-o nouă ambianță etică, avînd năzuințe înalte, preocupări intelectuale ce vin în concordanță cu aspirațiile societății. E drept ni s-au propus subiecte (unele interesante, altele terne), 
plări, momente, o parte din n-au întruchipat țiale, definitorii ței văzute în perspectiva noii filozofii și concepții despre lume. In această direcție, îndrăznesc să cred, vor trebui depuse eforturile viitoare blou al mai prezența peliculei, nega sporul considerabil pe care camera de filmat l-a adus (nu numai din punct de vedere documentar) la sondarea sufletului omenesc și la investigarea profundelor procese și conflicte ale vremii noastre. Cinematograful refugiu, cinematograful de dulce și ușoară trecere a timpului, „fără probleme" și „fără întrebări", a fost infirmat de marile școli naționale, care și-au propus teluri mult mai înalte și mai ambițioase. Filmul divertisment își are desigur utilitatea lui dar și aici cred — fără să atentăm la specificul genului — că putem sa încercăm un efort de substanțializare. După cum personal nu cred că o cinematografie naționa'ă trebuie să producă toate genurile și speciile posibile. Din moment ce nu avem nici scenariști și nici regizori cu o înclinare deosebită pentru un anume gen, de ce să investim eforturi materiale, umane, artistice în filme polițiste cu o semnificație minoră și cu o viață extrem de scurtă. N-am excelat (și nu-i nici un păcat) în literatura de acest gen, dar irosim talente autentice care joacă în roluri mult sub posibilitățile lor, ca să producem pînă la urmă surogate. Diversitatea de genuri trebuie înțeleasă exigent și dintr-o perspectivă intelectuală înaltă. Dacă vom putea crea prin filmele noastre polițiste personaje și situații inedite eforturile vor fi desigur utile. Altfel cred că nu au nici o justificare.E necesar cred să căutăm idei de amplă anvergură filozofică. Experiența cinematografiei mondiale postbelice ne arată că filmele cu adevărat mari extrăgîndu-și subiectele din realitatea cea mai cotidiană — dacă putem spune — din

Cinemato- calitate a o oglindă seismele contopesc fluviile umane de pretutindeni, ci și o oglindă ce captează undele noastre sufletești, acutele întrebări ale conștiinței Din pricina acestei lipse de anvergură socială și de problematică modernă multe producții românești nu au avut ecoul așteptat. Cineva vorbea foarte judicios că a fi modern într-un film românesc este adeseori sinonim cu a fi posesorul unui automobil sau al unui apartament luxos mobilat. Și dacă lăsăm gluma la o parte constatăm însă că modernitatea nu este în unele filme românești o rezultantă a nivelului de gîndire, a problefw- ticii intelectuale, a frămîntăi or pe planuri largi umane, ei rep.'e- zintă doar elemente de decor exterior sau probleme artificioase transplantate arbitrar dintr-o altă lume. Pentru căfia e una din artele mesajul, structura și artistică poartă din mai mult amprenta lă, aducînd în fața numai realități obiective rite de la o țară la alta ci și un mod specific de a privi, de a înțelege lumea, de a participa sau nu la viața din jurul tău. Or, aici spectatorul nostru simte hiatu- sul unor filme românești : se degajă după două ore de desfășurare a peliculei acel mod propriu de a gîndi, acel răspuns original pe care noi l-am dat și îl dăm tuturor marilor întrebări ale lumii, acea sinteză «eternă-și mereu nouă de filozofie românească-.socialistă în care șînt prezenți atîția factori cei îi dau o culoare aparte ? Un examen lucid ne face să ne întrebăm și mai mult dacă potențialul nostru intelectual, experiența umană acumulată, gîn- direa românească apare în toată originalitatea ei creatoare în cele mai multe din filmele ce au văzut pînă acum lumina ecranului. Sîntem un popor de acțiune, dar la care acțiunea a fost tot timpul însoțită de o reflecție asupra vieții. Faptele noastre n-au stat sub semnul gratuității, al a- venturii, al angoaselor și al frămîn- tării sterile, lipsite de suport real, ci al chibzuihței, .al întrebărilor fundamentale. Cultura noastră rty? a trăit și nu s-a dezvoltat sub imperiul plictiselii și al neputinței morale. Tinerețea ne-a fost însoțită întotdeauna de un gest al maturității, al judecării profunde a fenomenelor. Or, pînă acum această dimensiune sufletească, acest a- liâj moral și intelectual nu și-a căpătat întruchiparea plenară dorită. Filmul românesc nu este românesc numai prin emblema casei producătoare, el trebuie să fie o rezultantă și O expresie a sensibilității noastre, a realității noastre în sensul complex și superior al cuvîntului.Fără îndoială acest deziderat presupune un sever spirit de selecție îndreptat în toate direcțiile : de la ideile și scenariile de film și pînă la cei meniți să le transpună pe peliculă. Realizarea unui film implică eforturi umane și materiale considerabile și necesită angajarea unor forțe multiple. Un film ratat aduce deopotrivă pagube materiale și morale. De aceea exigența trebuie să prezideze ca o cerință esențială pe acest tărîm. Numai astfel cinematografia se va încadra în cultura majoră românească.

îrialtă numai răsfrîng care se

Bumbești la

Shakespeare.

In Industria

o Eddie Chapman, agent secret : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 10 j 15 ; 17,45 ; 26,! ;
©<Slnt și cu mimai o femeie : DACIÂ-— 8,45—16,45? în v? 
continuare ; 18,45 ; 21. ■ ' ■
O Bomba de Ia ora 10,10 : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
© Răzbunarea haiducilor : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,30, UNIREA — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Freddy, lovește tu întîi ! : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; la grădină — 20,30, RAHOVA — 
15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
O Singur pe lume : VITAN — 15,30 ; 18 : 20,45 ; la gră
dină—20,30.

O Pasărea timpurie : MIORIȚA — 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
© Notre Dame de Paris : POPULAR 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Ce noapte, băieți : AURORA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; la 
grădină — 20,30.
© Capcana : MUNCA — 16 ; 18
© Zoltan Karpathy : MOȘILOR
15.30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
© Praștia de aur : COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

© O lume nebună, nebună, nebună : VIITORUL — 16 ; 
19,30.
O A trecut o femele : GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
O Domnul Topaze : GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU 
— 20,30.
© Oscar : VOLGA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Caut o nevastă : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 î 
18,15 ; 20,30.
© Balul de sîmbătă seara : PROGRESUL — 18 ; 20,30.
O Pentru un pumn de doiari și Pentru cîțiva dolari în 
plus : LIRA — 15,30 ; 19,30.
©
O
©

Consultînd lista discurilor ce au apărut în magazinele de specialitate constatăm, că cea mai mare parte a lor o constituie basmele, reușit ilustrate muzical. Totuși, în acest sens nu s-a făcut tot ce s-ar putea oferi copiilor, deși acest capitol este ceva mai bine reprezentat.în ceea ce privește însă discurile muzicale ne ajunge o singură cifră pentru a le enumera. Este desigur

A

O fată fericită : FERENTARI — 15,30 ; 18.
K.O. : FERENTARI — 20,30.
Domnul : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.

discuri sînt însă destinate doar elevilor din clasele I—IV și, în plus, nu reprezintă decît o latură a educației muzicale cu ajutorul discului. Elevii din clasele mai păcate încă de pentru educația cum cursurilor sînt atașate ca de prim ordin ca în sprijinul
mari nu dispun din nici un. fel de disc muzicală. Așa după de limbi străine le materiale didactice discurile, ar trebui programei analitice

A
lăudabilă acțiunea de a edita o serie intitulată „Disc pentru educația muzicală a școlarilor" ; din păcate însă, numărul discurilor se limitează la trei, iar repertoriul lor — deși interesant — este unilateral conceput. Aceste discuri sînt ajutoare prețioase pentru profesorii de muzică, cu atît mai mult cu cît aceste înregistrări prezintă mici formații corale ale Liceelor de muzică nr. 1 și nr. 2 din București, dirijate de Ana Motora Ionescu și Ion Vanica, formații apreciate pentru interpretările lor îngrijite, de calitate. Toate aceste trei

de muzică să fie editată o serie de discuri care să ajute formării și e- ducației muzicale a copiilor. în a- ceeași măsură, o deosebită importanță o are discul pentru elevii de liceu care posedă de-acum o receptivitate mai ridicată.Au mai existat încercări (numai încercări) de a îmbogăți lista de discuri. Bunăoară, un disc primit cu multă plăcere de către copii, datorită de această dată și prezentărilor anterioare pe micul ecran, reproduce muzica lui Ti ti Acs la emisiunea „Val- Vîrtej".

Dar aceștia ar fi numai primii pași. Lucrări din literatura muzicală românească, ale clasicilor muzicii noastre corale și simfonice, ale compozitorilor de astăzi, cîntece străbătute de patos patriotic, de sentimentele alese ale iubirii de țară, de dragostea pentru viață de astăzi a poporului nostru, cîntece melodioase, accesibile și de un înalt nivel artistic — sînt în primul rînd indicate. Alături de ele, pagini din creația muzicală veche, pastoralele, chanso- nurile scrise pe una sau două voci, cu un acompaniament simplu, discret, părți din suitele claveciniștiior de o mare sugestie și plasticitate a imaginilor, pot constitui numai începutul unei lungi enumerări. în plus, micile piese de dans, menuete și rondouri ale compozitorilor clasici, sau miniaturile pentru pian ale lui Schumann, Bartok, destinate copiilor, dar prezentate în execuția unor mari personalități, ar fi, desigur, bine primite. Acestora li se pot adăuga, în cazul elevilor de vîrstă mai mare, „Mica serenadă" sau lieduri de Mozart, ciclul „Camera copiilor" de Mussorgski si multe altele.Iată numai cîteva lucrări de genuri și din epoci diferite, care ar putea contribui încă din primii ani ai: copilăriei la formarea unei solide baze a educației estetice. în plus, prezentări adecvate particularităților vîrstei, insistînd asupra laturii programatice a muzicii, trebuie să însoțească discul, acest material sonor viu.Astfel, inițiative și energii nebănuite pot fi canalizate succesiv, la vîrste diferite, în vederea formării unei personalități complexe, sensibile, înzestrate cu o inteligență activă, care este tipul omului contemporan.
Cristina MERDLER

întîm- 
instantanee, dar filmele noastre sensurile esen- ale- existen-

Pentru că un ta- culturii contemporane poate face abstracție nu poa-

cinematogra- care prin ținuta sa ce în ce naționa- lumii nu dife-

Recital de

Sturdza Bu. 
Mă-

• Opera Română : 
canto — 19,30.

• Teatrul „Lucia 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu nr. 1) : D-ale carnava
lului — 26.

• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
Palace — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Acest animal ciudat — 
19,30, (sala Studio) : Absența unul 
viblbncel — 20.

• Teatrul Gluleștl (Ia teatrul de 
vară din parcul Herăstrău) : Mar
torii se suprimă — 20.

Soloists".

• Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la Ateneu — ora 20) : Concert ex
traordinar dat de formația „The 
New York Chamber
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PLECAREA TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU BÎRLĂDEANU 

ÎN S.U.A.
a

O delegație
C. C. al P. C. R

Pronosticuri, A

SI I5
Luni dimineața a plecat spre Washington tovarășul Alexandru Birlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, care, însoțit de un grup de oameni de știință, va face o vizită în Statele Unite ale Ame- rieii, la invitația personală a dr. Donald Hornig, consilier special al președintelui S.U.A, pentru știință și tehnologie.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, au fost de față tovarășii Janos Fazekaș. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin

Scarlat și Ion Baicu. miniștri. Miron Nicolescu, președintele Academiei, Ștefan Bîrlea, prim-vice- președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice. Vasile Șandru, adjunct al ministrului a- facerilor externe, și alte persoane oficialeAu fost prezenți Joseph W Neu- bert, însărcinat cu afaceri ,ad- interim al Statelor Unite ale A- mericii la București, și sir John Edward Chadwick, ambasadorul Marii Britanii în România(Agerpres)

a plecat în Islanda in jurul unei naveO delegațieO delegație a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. condusă de tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
a plecat luni dimineața din Capi-: tală pentru a face o vizită în Is-1 landa, la invitația Comitetului Centra] al Partidului socialist unit din Islanda. Din delegație fac parte tovarășii Bujor Sion, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.. și Ni-1'

colae Gavrilescu,. prim-secretar Comitetului județean Sibiu P.C.R., președintele Consiliului popular al județului Sibiu.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa. au fost de față tovarășii Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.(Agerpres)

al al

Tovarășul Cornelia Mănescu 
va face o vizită oficială 

in MarocLa invitația guvernului Ma-estă- ții Sale Hassan 11, regele Marocului, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, președintele ce
lei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., va face o vizită oficială in Regatul Marocului, între 25 și. 28 iunie 1968.

TITLUL ȘTIINȚIFIC OBLIGA IA EFORTURI 
PERMANENTE

(Urmare din pag. I)

sară și participarea doctorilor tn 
științe, doctorilor docenți etc,, a- 
dicfVa unor posesori de titluri su
per, ire. Principiul de recompen
sare a membrilor colectivelor 
mixte, corespunzător aportului efec
tiv pe care-l aduc la rezolvarea 
problemelor investigate, se aplică 
la institutul nostru de mai mulji 
ani. Dar, pînă acum, cu excepția 
invențiilor și inovațiilor, a căror a- 
plicare în producție a fost stimulată 
prin reglementări recente, pentru 
cointeresarea colectivelor din în
treprinderi, care contribuie la apli
carea temelor efectuate în cadrul 
planurilor de cercetare din institut, 
încă n-au fost elaborate reglemen
tări corespunzătoare. După părerea 
mea, aceasta constituie o frînă în 
calea valorificării operative a cer
cetărilor și aplicarea principiului 
cointeresării materiale ar trebui ex
tinsă la întregul colectiv lărgit care 
contribuie la aplicarea cercetării în 
producție.
■- Este foarte actuală ■pi'oblema,'-, 

'drepturilor pe care le'' conferă " tisito 
tlurile științifice. Titlul de doctor în 
științe, de pildă, nu este neapărat 
obligatoriu pentru a fi cercetător, 
dar adîncirea cunoștințelor pe care 
o presupune obținerea unui astfel 
de titlu este foarte utilă pentru 
progresul științei și ridicarea con
tinuă a nivelului cercetării. Desi
gur, calificarea prin doctorat nece
sită capacități intelectuale, muncă, 
pricepere, eforturi. Toate acestea 
vor fi recompensate și din punct 
de vedere material, căci pentru 
anumite posturi de înaltă răspun
dere se dovedește *ot mai nece
sară calificarea titularului și prin 
această formă superioară de pre- 
găț> V Deci o recompensă cores
punzătoare răspunderii asumate de 
titularul postului respectiv. Țin să 
subliniez că un titlu de doclor, in
giner, licențiat, se depreciază în 
mod natural, dacă nu este susți
nut de eforturi depuse în conti
nuare. Este doar știut că omui de 
știință trebuie să învețe toată viața 
Intr-adevăr, nivelul cunoștințelor 
reclamate pentru obținerea acelu
iași titlu în 1970 va implica un vo
lum de cunoștințe mult superior

celui necesar cu numai uri deceniu 
în urmă. De aceea, consider și 
nutresc convingerea că această pă
rere este împărtășită de majorita
tea oamenilor noștri de știință — 
că orice titlu științific, departe de 
a presupune o indemnizație fixă, 
servită automat, indiferent de apor
tul efectiv al titularului, implică 
depunerea unor eforturi care să 
se concretizeze prin noi contribu
ții aduse științei și economiei na
ționale. Posesorul unui titlu știin
țific trebuie să dovedească perma
nent că se menține într-adevăr la 
nive'ul titlului obținut. In multe țări 
avansate, specialiștii angajați în în
treprinderi sint supuși periodic 
reexaminării, ceea ce se soldează 
cu calificarea, recalificarea și une
ori... descalificaiea lor De altfel, 
și la noi medicii sînt supuși perio
dic unor astfel de examinări pen
tru ridicarea calificării lor. Cred 
că generalizînd această practică 
la toate categoriile de specialiști 
știința și economia noastră ar în
registra rezultate foarte bune.

ț. '‘■Jn>''S'ituatia actuală ■ 'se1 constatăiV-. 
unăl'ă-'1 rie'polriviri, sari, ' hiai' -bitie* i > 
zis anomalii și în ceea ce privește 
problema cumulului. Este de la 
sine înțeles că aceasta este o con
secință a situației din trecut, cind 
nu dispuneam de un număr cores
punzător de specialiști. Acurin pro
blema nu se mai pune cu aceeași 
acuitate, fiind posibil și necesar a 
se asigura un vast cîmp de acți
une forțelor creatoare ale tinerei 
generații. Nu-și mai are rostul, în 
aceste condiții, acumularea de că
tre persoanele cu titluri academice 
superioare a rnai multor posturi de 
răspundere, căc, după cum este și 
firesc,' aceasta le împiedică să-și 
îndeplinească cu eficiență îndato
ririle. Consider că această proble
mă trebuie rezolvată ținînd seama 
de dictonul „omul potrivit, la lo
cul potrivit". In nici un caz să nu 
acceptăm în posturi de răspundere 
persoane care nu sînt pe deplin 
calificate.

Sînt doar cîteva opinii răspun- 
zînd preocupărilor partidului și 
stalu'ui pentru întărirea principiu
lui retribuției socialiste, corespun
zând înaltei echități sociale ce ca
racterizează societatea noastră.

PERFECTIONAREA FORMELOR DE STIMULARE
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MATERIALA - 0 CERINȚA A PROGRESULUI 
CREAȚIEI INTELECTUALE

(Urmare din pag. I)

bindi semnificația lor firească. 
Este necesar să fie aplicată cu 
strictețe regula — ca posturile de 
profesor, conferențiar și poate cele 
de lector să poată fi ocupate nu
mai de acele cadre care au ob
ținut titlul de doctor sau alte ti
tluri științifice. Se impune, de ase
menea, perfecționarea sislemuiui 
retribuției creație' științifice a per
sonalului didactic. Trebuie găsit 
un sistem care să asigure stimula
rea cit mai directă a autorilor pe 
lima creației științifice de calitate, 
și aș pune un accent pe faplul că 
nu numărul colilor de autor tre
buie să primeze la fixarea onora
riilor, ci criterii de calitate stabilite 
cu un grad mai mare de obiecti
vitate.

Mi se pare pe deplin înteme
iată și propunerea lichidării cumu
lului remunerat în învățămîntul su
perior. Cea mai frapantă expresie 
a carențelor existente în organiza
rea și normarea muncii didactice 
în învățămîntul superior este.cumu
lul intern (care permite, sub pre
textul -lipsei de specialiști, efectua
rea unei norme și jumătate sau 
Lhiar a două norme retribuite în 
aceeași catedră). Dar, în general, 
cumulul remunerat conține multe 
elemente negative : formalism și 
superficialitate în îndeplinirea obli
gațiilor didactice ; piedici în pro
movarea elementelor tinere capa
bile ; executarea normei supli
mentare in timpul care- în mod

firesc ar trebui afectat cercetării 
științifice strict necesare unei ac
tivități didactice de înaltă ținută. 

Lichidarea cumulului remunerat 
va fi de natură să lărgească 
raporturile institutelor de învăță- 
mînt superior cu specialiștii din 
diversele compartimente ale acti
vității practice și de cercetare 
științifică, dar nu va mai limita 
aceste raporturi la un cerc în
chis de persoane cu funcții remu
nerate. Instituțiile de învăfămint 
superior vor găsi, cred, formele 
care să permită tuturor specialiș
tilor de valoare să expună re
zultatele și concluziile activității lor 
de la catedră fără să fie legată în 
mod necesar de o remunerație Su
plimentară. Ne putem închipui de 
pildă că un cercetător științific 
dintr-un institut al Academiei ar 
dori să expună rezultatele muncii 
sale în fața studenților de specia
litate, orele necesare îndeplinirii 
acestei activități fiindu-i incluse în 
norma pe care o are în institutul 
de cercetare. Adoptarea unei ase
menea soluții ar impune înche
ierea unor contracte anuale și de 
perspectivă între institute de în- 
vățămînt superior și unitățile în 
care lucrează specialiștii necesari.

Sînt convins că dezbaterea în
cepută pe tema aplicării juste a 
principiului socialist de repartiție 
va conduce, ca și în alte cazuri, 
la găsirea unor soluții care odată 
devenite hotăriri își vor dovedi 
eficacitatea în practică.

întoarcerea tovarășului 
Petre Blajovici de la GenevaLa 16 iunie s-a înapoiat în Capitală, venind de la Geneva, tovarășul Petre Blajovici, ministrul muncii, care a participat — în calitate de șef al delegației româ

ne — la lucrările celei de-a 52-a sesiuni a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii. (Agerpres)
Semnarea unor acorduri privind cooperarea economică

a Yemenului de Sudși Republica Populară
între 7 și 17 iunie, la București au avut loc tratative între o delegație a Republicii Populare a Yemenului de Sud. condusă de Abdul Malik Ismail, ministrul economiei, comerțului și planificării, și o delegație a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exteriorCa rezultat al tratativelor, care

s-au desfășurat într-o atmosferă de deplină înțelegere, au fost semnate un acord comercial și economic și un protocol privind cooperarea economică și tehnică dintre cele două țări.Documentele au fost semnate de către conducătorii celor două delegații. (Agerpres)

a Uniunii Academice Internaționaleîn Capitală sesiuni

transporturi maritime ma- venționale, ceea ce ti de- 
nifestă un interes crescînd. ' termină pe multi să se în- 
Exemplarul, care își va în- trebe dacă publicul va pre- 
cepe cursele în august, a- 
parține căilor ferate bri
tanice. Nave de același tip 
au fost comandate și pen
tru firma suedeză Hoverl- 
loyd, care intenționează să 
le pună în operație poate

culația vapoarelor devine 
pe zi ce trece mai intensă.

Unul din marile avantaje 
ale acestui Hovercraft il 
constituie extrema simpli
ficare a acțiunilor de îm
barcare și debarcare. Va
sul nu are nevoie de chei 
și dane. Punctul lui de ple
care este pe uscat, pe o

O spectaculoasă premie
ră maritimă, cu perspecti
ve promițătoare, a avut loc 
săptămîna aceasta la Do
ver. O navă cu fundul plat 
și cu patru elice neobișnuit 
de mari pe puntea superioară a început să lunece 
încet pe platforma de be
ton, a intrat în valurile Mî- 
necii și în numai cîteva mi
nute s-a mistuit ca o nălucă 
pe întinsul mării. Era un 
nou Hovercraft, navă cu 
perne de aer. model SRN-4 
din clasa „Mountbatten", la 
primele sale probe de tra
versare a Canalului.

Inginerii și experții au 
declarat că nava a dat sa
tisfacție deplină. A făcut trei drumuri, tur și retur, 
între Dover și Boulogne, 
demonstrînd că poate dez
volta o viteză de aproape 
o sută kilometri pe oră. 
Cronometrele au arătat că 
o singură parcurgere a dis
tantei între cele două ma
luri se efectuează în circa 
35 de minute. Unui vas o- bișnuit îi trebuie cel puțin o oră și jumătate pentru a- 
ceeași rută.

Noul tip Hovercraft, de 
165 de tone, este cel mai 
mare din seria celor con
struite pînă acum în Ma
rea Britanie și este desti
nat să deschidă un capitol 
important în transporturile 
maritime. Potrivit proiec
telor, nava urmează să în
ceapă la 1 august anul a- 
cesta curse regulate pentru 
pasageri. Capacitatea sa îi 
permite să ia la bord 250 
de persoane si 35 de au
toturisme. Separat, are un 
echipaj format din 10 oa
meni, inclusiv patru ste
wardese. Constructorii au 
prevăzut și posibilitatea de 
a folosi spațiul exclusiv 
pentru călători, în care caz 
pe bord ar încăpea 609 per
soane. Interiorul este sim
plu și elegant. Fotoliile 
pentru pasageri sînt simi
lare cu cele din avioane, 
dar mult mai confortabile și cu spatii mai largi între 
ele. Saloanele rezervate 
călătorilor sînt dispuse în 
părțile laterale ale navei, 
unde șirul neîntrerupt de 
ferestre mari asigură o ex
celentă vizibilitate.

In partea frontală a na
vei, deasupra, este situată 
cabina de control, ca un 
fel de nacelă alungită : in 
fata aparatelor de bord, se 
află comandantul, șeful me
canic și operatorul radar. 
Funcționarea perfectă a 
radarului este considerată 
ca vitală îndeosebi pe timp 
de ceață, fenomen frecvent 
în Marea Mînecii. unde cir-

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCU

platformă de beton, ușor 
înclinată spre malul apei. 
Automobilele intră prin 
partea din spate și ocupă 
centrul Hovercraftului, iar 
la acostare, cînd acesta a- 
junge din nou pe o supra
față betonată, partea din 
față a vasului este lăsată 
ca un fel de punte, permi- 
țînd ieșirea vehiculelor în 
numai cîteva minute.

Nu au trecut decît zece 
ani de cînd Christopher 
Cockerell. inventatorul 
Hovercraftului, a reușit să 
obțină punerea pe șantier 
a proiectelor sale, după ce 
consumase în prealabil alți 
ani de studii și cercetări. 
Astăzi, ideile lui au prins 
formă, siluetele aerodina
mice ale Hovercraftului lu
necă pe perne de aer peste 
valuri, iar companiile de

încă anul acesta între Peg- 
well Bay. pe coasta brita
nică, și Calais, pe coasta 
franceză.

Extinderea acestui nou 
mijloc de transport mari
tim rămîne încă o proble
mă de viitor, dat fiind că 
actuala fază de debut ur
mează să fie completată cu 
anumite perfecționări teh
nice, mai cu seamă în sis
temul de cîrmire, frînare 
și acostare. Pentru societă
țile maritime un punct sen
sibil îl constituie și aspec
tul rentabilității. O ase
menea navă, cu instalațiile 
sale mecanice complexe, 
costă 1,5 milioane lire, 
sumă enormă, recuperabi
lă într-un termen lung. De 
aceea și biletele de călă
torie vor fi mult mai scum
pe decît la vapoarele con-

fera într-adevăr să plăteas
că o astfel de diferență 
pentru avantajul de a 
scurta timpul traversării. 
Există desigur și multe pă
reri optimiste, bazate în
deosebi pe atracția exer
citată. de Hovercraft și pe 
imaginația călătorilor cap
tivați de ideea plutirii pe 
perne de aer.

In orice caz, în 
constructorilor săi 
reușit să apropie 
mult malurile 
Hovercraftul este

calculele 
care au 
atit de 
Mînecii, 
destinat 

să .devină ceva mai mult 
decît o aventură temerară, și anume o întreprindere 
bănoasă și un vehicul ma
ritim nelipsit in traficul 
crescînd dintre Marea Bri
tanie și continent. Deși 
luată în considerare, totuși 
prezumtiva concurență a 
viitorului tunel de sub Ma
rea Mînecii nu pare să 
tulbure pe cei din tabăra 
Hovercraftului. De altfel, 
proiectul submarin se află 
la mare depărtare : cel pu
țin încă doi ani pînă la 
adoptarea unei hotărîri de
finitive în ce privește con
strucția sa și alți zece ani pînă la inaugurare. Pînă 
atunci, pernele de aer vor 
dispune de răgaz suficient 
și de multe șanse de a-și 
consolida poziția pe o în
tinsă rețea de trasee mari
time.

A fost inaugurată circulația Boulogne — Dover cu vehicule pe pernă de aer „Ho
vercraft", capabile sâ transporte 250 de pasageri și 35 de automobile

ales noile organe de conducere ale U.A.IS-a stabilit, în principiu, ca următoarea sesiune anuală a U.A.I. să se țină la Paris în luna iunie 1969în cuvîntul de încheiere a lucrărilor, președintele în funcție al itate stadiul actual și perspșctijt ' U;A,l pînă. la alegerea noului ' ’ \ 'birou, vLjL ; Hammerich (Dane-rhărba) ă’ mulțumit călduros guvernului român, academiei și colegilor români pentru ospitalitatea și condițiile optime asigurate bunei desfășurări a sesiunii.

Luni s-au încheiat lucrările celei de-a 42-a anuale a Uniunii Academice Internaționale. Timp de cinci zile, participanții — academicieni și profesori universitari reprezentînd academii din peste 20 de țări — au analizat în comisii de specia4 M. , . . . .vele de .rezolvare-ale - unor teme; de -'mare amploare luate în cercetare de U.A L. dintre care cităm : culegerile de documente scrise și arheologice privind civilizațiile și literaturile mai puțin cunoscute; culegerea de vechi inscripții grecești și latine din întreaga lume: dicționarul limbii latine medievale ; culegeri de documente istorice inedite privind Japonia etc.Reuniți în ședință plenară, luni dimineața, participanții la sesiune au aprobat fondurile necesare continuării cercetărilor și au

‘‘

*în cinstea partieipanților la sesiunea de la București a Uniunii Academice Internaționale, acad. Miron Nicolescu, președintele A- cademiei Republicii Socialiste România, a oferit un dejun la Casa oamenilor de știință. (Agerpres)
Cronica zilei

SOSIREA ÎN CAPITALA 
A LIDERULUI GRUPULUI 

PARLAMENTAR 
AL PARTIDULUI SOCIALIST 

UNIT DIN INDIALuni la amiază a sosit în Capitală Madhu Limaye, lider al Grupului parlamentar al Partidului socialist unit din India, care, la invitația Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, va face o vizită în țara noastră. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost intîmpinat.de Mih- nea Gheorghiu, membru supleant al C.C. al PC.R., prim-vicepreșe- dinte al Institutului român pentru relații culturale, cu străinătatea, de activiști de partid.*Ministrul reformei agrare al Iranului, dr. Valiam Abdoll-Azim, și colaboratorii săi, aflați în cursul dimineții de luni în județul Brașov, au vizitat uzina de tractoare precum și întreprinderea agricolă de stat Feldioara.După-amiază, oaspeții iranieni s-au înapoiat în Capitală.Seara, ambasadorul Iranului la București, Sol tan H V Sanandaji, 
a oferit un cocteil în saloanele ambasadei, cu prilejul vizite! în Ro- | mânia a ministrului reformei agra- . re al Iranului. *Josef Korcak. ministrul energe- i ticii din Cehoslovacia, care a făcut o vizită de cîteva zile în România, I a părăsit luni la amiază Bucureș- | țiul, îndrepfîndu-se spre patrie.*Sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, luni la 1 amiază a avut loc vernisajul ex- | poziției cărții bulgare, organizată la Casa de cultură a I.R.R.C.S.,La deschiderea expoziției. Dumitru Trancă. directorul general al Centralei editurilor și difuzării j cărții, și Țvetan Găgov, directorul general al editurilor din Bulgaria, au vorbit despre activitatea edito- | rială și despre schimburile între cele doîiă țări în acest domeniu.Erau prezenți Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R.P. Bulgaria la i

București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul aniversării a 150 de ani de la nașterea savantului Ion Ionescu de la Brad, la stațiunea experimentală agro-zootehnică, de la Secueni-Roman, a avut loc duminică o sesiune de comunicări științifice, privind viața și opera întemeietorului școlii agricole românești.în prezența organelor locale de partid și de stat, in parcul central al orașului un bust al de la Brad. Roman a savantului fost dezvelit Ion Ionescu
★Președintele firmeiLondra, sir Leslye Rowan, și conducerea firmei Vickers — Zimmer au oferit, luni seara, o recepție în saloanele hotelului Athenee Palace. la care au luat parte Constantin Scarlat, ministrul industriei chi.mi.ce, Nicolae Nicolae, adjunct, al ministrului comerțului exterior, și rii ____sir John basadorul rești. și alți membri ai corpului diplomatic.

Vickers din

. alti membri ai conduce- unor ministere. Au participat Edward Chadwh’k. am- Marii Britanii la Bucu-
(Agerpres)
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Intendiul de la Fukuoka
și îngrijorarea poporului japonez

(Urmare din pag. I)146 de baze americane din Japonia se declanșează conflicte puternice între autoritățile militare de la aceste baze și localnici.Manifestîndu-și cu tărie protestul față de aceste stări de lucru, locuitorii Japoniei au adus din nou în actualitate grupul de probleme care îi preocupă în mod vital : interzicerea armelor nucleare, oprirea accesului submarinelor S.U.A. în porturile Japoniei, retrocedarea O- kinawei, lichidarea bazelor militare americane a- flate pe pămîntul țării lor. Situația acestor baze — scrie ziarul „Asahi News' — a ajuns într-un stadiu cînd ea trebuie să fie reexaminată fundamental. Incidente ca acelea petrecute nu pot să nu afecteze situația politică internă din țară și viitorul relațiilor japono- americane.Se știe că existența bazelor militare americane a fost impusă Japoniei în virtutea articolului 6 al „tratatului de securitate" japono-american. O dată cu escaladarea agresiunii S.U.A. în Vietnam, aceste baze și-au lărgit activita-

tea, avînd, după cum a- firmă același ziar, o „tendință spre transformarea lor în baze tactice" și agravînd astfel acea situație în care locuitorii din împrejurimile lor se simt într-un permanent pericol. In astfel de împrejurări mișcarea de protest a maselor s-a ridicat pe o nouă treaptă. Ea culminează în prezent, găsindu-și expresia în puternice demonstrații ce se țin lanț și în cadrul cărora forțele democratice și progresistefermitate retragerea pelor americane de pămîntul Japoniei, desființarea bazelor acestora și abolirea „tratatului de securitate" care le-a legiferat existența. Incidentul de la Fukuoka s-a repercutat larg, valul lor cuprinzînd Tokio, Kyoto, Kobe, Sapporopeste 50 de localități din întreaga Japonie. Zeci de mii de muncitori și stu- denți au ieșit pe străzi, în parcuri și piețe publice, organizîndnante mitinguri și festații. Cartierul kamitsuka din capitalei a fost mat într-un cîmp de bătălie

se transportau răniți, un mi- loc în parcul cadrul căruia

cer cu

proteste- orașele Osaka, și alte
impresio- mani- Akasa- centrul transior- adevărat între de-

SPORT
Ileana Silai - record na
țional la 800 mîn ultima zi a concursului internațional de atletism de la Budapesta, sportiva româncă ILEANA SILAI a ciștigat proba de 800 m cu 2’05’‘2/10, timp ce reprezintă un NOU RECORD 
AL ROMÂNIEI. Atleții români au mai obținut do.;ă victorii prin L. Ca- raiosifoglu : lh38’32”8/10marș și Andrei Barabaș la 29’34"4/10 (Nicolae Mustață locul doi cu 29 34’ 6/10).în proba de săritură înbărbați, cîștigată de maghiarul Nos- zaly cu 2,06 m, atletul român Alexandru Spiridon s-a clasat pe locul doi 
cu 2,03 m.

la 20 km10 000 m: a ocupatînălțime

România—Tunisia 6-3 la box 
GîJU ȘI CHIVĂR ÎNVINȘI ILa Tunis s-a disputat întîlnirea internațională de box dintre echipele Tunisiei și României. Din cele 9 meciuri desfășurate, boxerii români au repurtat 6 victorii. Iată rezultatele tehnice în ordinea categoriilor — fără categoria grea : Ciucă b.p. Aii Gharbi ; Ladjili b.p. N. Gîju ; Moldovan b.p. Mana! ; Dahman b.p. Deicu ; Antoniu b.p. Eamadi Majeri ; Zilberman b.p. Mohamed Majeri ; Covaci b.p. Sassi ; Aounallah b.ab, rep, II Chivăr ; Monea b. ab. rep. II Jaoudi.

FOTBAL
FOTBAL JIUL PETROȘENI și-a început la Brazzaville cu echipa de tineret CongoECHIPA DEturneul jucîndBrazzaville. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 4—2 (2—0).Prima „manșă" a campionatului internațional feroviar de fotbal în care se întîlnesc echipele Rapid București și Lokomotiv Sofia va avea loc miercuri pe stadionul din Giulești. Jocul începe la ora 17,45,

monstranțl și poliția care i-a atacat, atunci cînd ei au încercat să pătrundă în sediul ambasadei americane. In timp ce aici se operau cele peste 200 de arestări și cei 78 de ting avea Hibiya, înparticipanții cereau încetarea imediată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam și abolirea „tratatului de securitate" japono-american.Amploarea mișcării de protest împotriva prezenței militare americane în Japonia se reflectă faptul că grupuri tot mai mari oameni. De de oameni ță au dat o declarație rităților să interzică staționarea navelor atomice americane în porturile Japoniei. Este demn de remarcat că, ținînd seama de starea de spirit a populației, adunările municipale ale orașelor Sasebo, Yokosuka, Yokohama au adoptat rezoluții în care se interzicea acostarea submarinelor nucleare americane porturile respective.Cabinetul liberal-democrat nu poate ignora faptul că actuala mișcare de masă se extinde într-un moment cînd alegerile parlamentare parțiale de la 7 iulie bat la ușă. De aceea el a cerut Statelor Unite să suspende temporar vizitele submarinelor atomice americane în porturile japoneze și să înceapă tratative în vederea retrocedării insulei Okinawa. Totodată, într-o ședință specială care a avut loc zilele trecute, cabinetul a discutat cazul prăbușirii avionului „Phantom-4 C", luînd ho- tărîrea de a muta baza Itazuke. Se anunță că în același timp ministerul de externe a început o reexaminare amănunțită a statutului forțelor militare a- mericane din Japonia.Forțele din opoziție — comuniști, socialiști, organizații democratice și progresiste de cele mai diferite nuanțe — militează pentru desființarea ori-

lii la ea aderă de curînd, 1 700 de știin- publicității cerînd auto-

în

cărei tutele americane a- supra Japoniei, pentru eliminarea de pe pămîntul ei a prezenței militare americane sub orice formă.In acest sens apar» deosebit de semnificativ „planul de neutralitate și securitate a Japoniei* propus la 10 iunie de Partidul Comunist Japonez, ca o alternativă a „tratatului de securitate" japono-american. „Pe măsură ce anul 1970 se apropie — a- rată un articol din „Aka- hata" consacrat acestei propuneri — se pune problema fie a continuării cursului actual prin extinderea „tratatului de securitate tare create pe baza lui, fie a adoptării spre o Japonie dentă, pașnică prin abrogarea de securitate", du-se pentru a riantă, P.C.J. a exprimat părerea ca guvernul japonez să dea publicității o declarație în care să arate că nu se va alătura nici unei alianțe militare și nici nu va permite altor țări să întrețină trupe sau baze pe pămîntul japonez.In același timp, Partidul Socialist din Japonia, pro- nunțîndu-se pentru lichidarea tuturor bazelor militare americane de pe teritoriul nipon, a subliniat că acestea nu servesc securității țării, ci numai strategiei S.U.A. în Extremul Orient. Partidul socialist și-a reafirmat ho- tărîrea de a desfășura, a- lături de întregul popor, o amplă campanie pentru denunțarea „tratatului de securitate", împotriva a- lianței militare japono-a- mericane.Evenimentele din Japonia, care și-au găsit o dramatică expresie în incidentele de la Fukuoka și Sasebo, demonstrațiile de masă în legătură cu acestea, efervescența politică legată de ele monstrează o dată mult că nerii bazelor militare teritorii străine este pinsă de popoare, travine intereselor păcii și securității internaționale.

și a alianței mili- 
~ I, cursului indepen- și neutră, „tratatului Pronunțîn- doua va-
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NOUL GUVERN
șjȘ:

II'BRUXELLES 17 (Agerpres). — După patru luni de criză, în Belgia a fost format la 17 iunie un nou guvern prezidat de Gaston Eyskens (social-creștin). Principalele portofolii ministeriale au fost (repartizate după cum urmează: vicepremier și ministru al afacerilor economice — Joseph Merlot (socialist); ministru al afacerilor externe — Pierre Hartnel (social- creștin) ; ministrul apărării naționale — P. W. Segers (social-creș- tin); ministru de interne — Lucien Hargegnies (socialist); ministrul agriculturii — Charles Heger (social-creștin); miniștrii educației naționale — Pierre Vermeylan (socialist) și Abel Dubois (socialist). Ln total, cele două partide dețin în camera inferioară lui, după ultimele rale, 128 de locuriObservatorii din în evidentă faptultrialului guvern nu se anunță de lungă durată. Pentru soluționarea unor probleme deosebit de acute, cum sînt cele economice și lingvistice, actualul guvern va trebui să procedeze la reforme constituționale, care necesită în parlament două treimi din voturi, lucru foarte greu în condițiile cînd liberalii și-au anunțat intenția de a manifesta o opoziție foarte viguroasă.Guvernul condus de Gaston Eyskens se va prezenta în fața parlamentului pentru votul de investi- tură, săptămîna viitoare.

a parlamentu- alegeri gene- din cele 212.Bruxelles scot că existența ac-

<

Un grup de patriofi sud-vietnamezi în plină acțiune de luptă

Luptele din jurul Saigonului
Pierderi grele suferite

SAIGON 17 (Agerpres). — Agențiile de presă transmit că în după- amiaza zilei de duminică pină noaptea tîrziu au continuat luptele în regiunile limitrofe ale Saigonului, precum și în alte provincii din Vietnamul de sud. Agenția France Presse relatează că unități americane au purtat lupte grele într-un sector situat la 12 km nord- est de Saigon.încercînd să oprească înaintarea masivă, din toate direcțiile, a forțelor patriotice spre capitala sud- vietnameză, avioane americane de tip B-52 au efectuat în mai puțin de 12 ore cinci raiduri în regiunea Saigonului, scrie agenția France Presse. Au fost bombardate zone la vest și sud-vest de Saigon, situate în Delta Mekong și în provinciile Binh Duong și Bien Hoa. însuși generalul american A- brams a recunoscut recent că Sai- gonul rămîne obiectivul principal a! atacurilor continue ale detașamentelor F.N.E.
★HANOI 17 (Agerpres). — In

tr-un comunicat al Frontului Na-

țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud., transmis de Agenția V.N.A., 
care citează Agenția de presa Eli
berarea, se arată că în cursul 
atacurilor repetate ale patrioților 
asupra pozițiilor americano-saigo- 
neze din regiunea situată la nord 
de Saigon au fost uciși, numai în 
luna mai, 6 342 soldați inamici, în
tre care 4145 soldați americani. 
Unitățile F.N.E. au distrus la sol 
71 de avioane inamice, au distrus 
sau avariat 583 vehicule militare, 
au forțat și scos inamicul din 20 
posturi și puncte întărite, 
peste 10 000 de locuitori 
controlul acestuia.

eliberînd 
de sub

Declarațiile șefului repre
zentanței permanente 
a F. N. E. la Hanoi

VIENA DEZBATERILE P. N. U. 0
PRIVIND COOPERAREA TEHNICĂ

Cuvîntul reprezentantului româncomplexe pe care le ridică procesul dezvoltării, deoarece România se află ea însăși în plin proces de dezvoltare. Prin eforturi proprii, afec- tînd în fiecare an peste un sfert din venitul său național pentru investiții, ea a reușit să înregistreze un ritm accelerat de dezvoltare, avînd de îndeplinit în continuare sarcini importante pentru înflorirea armonioasă a întregii economii naționale. Pe această bază, România participă din ce în ce mai mult la circuitul economic și comercial pe plan mondial, în cadrul căruia are o bună colaborare cu programele de asistență tehnică ale O.N.U și cu instituțiile sale specializate în dublă calitate : de beneficiar și contribuitor, colaborare pe care dorim să o lărgim.

VIENA 17. — Corespondentul A- gerpres P. Stăncescu transmite : In cadrul Consiliului de administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), care și-a început lucrările la Viena, au loc dezbaterile generale privind cooperarea tehnică între statele membre, în primele zile ale sesiunii au fost examinate recomandările P.N.U.D. privind . . .tehnică. Printre acestea se află și un proiectP.N.U.D. la dezvoltarea Institutului Politehnic București, în curs de construcție.Luînd cuvîntul luni, reprezentantul țării noastre în Consiliu, ambasadorul Gheorghe Pelc, a subliniat necesitatea ca serviciile de asistență tehnică ale O.N.U. să fie adaptate caracteristicilor naționale ale țărilor și direcțiilor de dezvoltare pe care și le propun acestea. Delegația română, a spus reprezentantul țării noastre, privește cu înțelegere problemele

recomandările P.N.U.D. noile proiecte de asistențăcare prevede cooperarea
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PARIS 17. — Corespondentul A- gerpres Al. Gheorghiu transmite : Consiliul Executiv al UNESCO a dezbătut problemele legate de orientarea generală a Proiectului de program și de buget al Organizației pe anul 1969—1970. Pe baza expunerii făcute de directorul general, R. Ma- heu, Consiliul Executiv și-a exprimat acordul cu liniile directoare ale viitorului program și a formulat recomandări și propuneri pentru fiecare sector de activitate, în vederea discutării și adoptării acestui program de către Conferința generală a UNESCO.In intervenția sa, reprezentantul României, acad. Andrei Oțetea, și-a exprimat acordul cu orientarea generală a Proiectului de program și a activităților prioritare ale UNESCO în domeniul educației și științelor exacte și naturale. Vorbitorul a înfățișat însemnătatea programului de cooperare europeană și a subliniat necesitatea dezvoltării și diversificării lui. El a cerut totodată ca UNESCO să-și intensifice acțiunile și în domeniul înțelegerii internaționale și al apărării păcii și să joace un rol tot mai activ în combaterea rasismului și a tuturor formelor de. colonialism. Reprezentantul român a relevat, de asemenea, rolul sporit care revine în prezent UNESCO în educarea tinerei generații în spiritul păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare. Sprijinind prevederile bugetare ale Proiectului de program, acad. Andrei Otetea a subliniat necesitatea ca UNESCO să ducă o politică de economii, sporind eficiența acțiunilor sale.

PARIS 17 (Agerpres). — înce- pînd de luni, Franța a intrat în cea de-a doua săptămînă a campaniei electorale în vederea primului tur de scrutin al alegerilor generale de la 23 iunie. într-o cuvîntare rostită duminică la Paris, cu prilejul unui miting al tineretului, secretarul general al P.C. Francez, Waldeck Rochet, a chemat pe tinerii alegători francezi să-și dea votul P.C.F. El a relevat că „numai socialismul poate asigura Franței dezvoltarea tuturor forțelor de producție, vărata măreție". Waldeck s-a pronunțat pentru unui „guvern popular" în muniștii să-și ocupe locul cuvine.Ziua de luni a marcat importantă în desfășurarea grevei din industria de automobile. După 33 de zile de grevă, muncitorii tuturor uzinelor regiei „Renault" au reluat lucrul. Cu prilejul unui mi-

bunăstarea și ade- Rochet constituirea care co- ce li seo etapă

ting care s-a desfășurat la Billan- court, sediul principal al uzinelor „Renault", reprezentanții Confederației Generale a Muncii au calificat avantajele obținute de muncitori de pe urma grevei drept „un succes incontestabil pentru majoritatea personalului". La 17 iunie și-au reluat activitatea, după ce revendicările lor au fost satisfăcute, și șoferii taxiurilor pariziene.Discuțiile continuă să se afle în impas la celelalte uzine constructoare de automobile; „Peugeot", „Citroen" și „Berliet", la Societatea de construcții navale „Usinor—• Dunkerque", precum și la Radio- televiziunea franceză (O.R.T.F.). în general, în regiunea pariziană se mai află în grevă aproximativ 200 000 de muncitori. în domeniul universitar situația se menține calmă după ce duminică forțele de poliție au evacuat ultimele grupuri de studenți care se mai aflau în clădirea Sorbonei.

HANOI 17 (Agerpres). — Nguyen Van Tien, șeful reprezentanței permanente a Frontului Național Eliberare la Hanoi, a declarat cadrul unei conferințe de presă nimeni nu poate nega faptul S.U.A. au comis și continuă agresiunea împotriva Vietnamului. Este firesc, a spus el, ca poporul sud- vietnamez să lupte împotriva agresorilor. Există un singur Vietnam și o singură națiune vietnameză, iar imperialiștii americani au invadat Vietnamul de sud și duc un război de distrugere împotriva R. D. Vietnam. De aceea, „este datoria sacră și dreptul legitim al poporului vietnamez din întreaga țară ca umăr la umăr și unindu-și eforturile să reziste în fața dușmanului".Răspunzînd la o întrebare privind eventualele consecințe pe care luptele din Vietnamul de sud le-ar putea avea asupra tratativelor de la Paris, reprezentantul F.N.E. a arătat că „atîta timp cit americanii vor ataca Vietnamul de sud, acesta va avea dreptul să se apere. Același lucru este valabil și peniru R. D. Vietnam. Atîta timp cit agresiunea americană împotriva întregului Vietnam va continua, locuitorii din nord și din sud vor avea dreptul să riposteze".

de în că că

HELSINKI 17 (Agerpres). — în zilele de 15—16 iunie a avut loc plenara lărgită a C.C. al P.C. din Finlanda, la care s-a făcut bilanțul discuțiilor desfășurate în cadrul organizațiilor și în presa de partid, cu privire la problemele interne de partid. în legătură cu această problemă a luat cuvîntul Aarne Saarinen, președintele partidului.Plenara a discutat, de asemenea, probleme legate de apropiatele alegeri comunale.Viile Pessi, secretar general al P.C. din Finlanda, a rostit o cuvîn- tare referitoare la politica internă și externă a partidului.Plenara a hotărît ca Congresul al XV-lea al partidului să aibă loc la 3—6 aprilie 1969. Congresul va a- dopta noul statut, va alege organele de conducere și va analiza situația politică internă și externă a țării.A fost adoptată de asemenea o Declarație cu privire la situația din Vietnam. în declarație se cere guvernului S.U.A să înceteze bombardamentele și alte acțiuni de război împotriva R. D. Vietnam.

ROMA 17. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : La aproape o lună de la data alegerilor parlamentare, Italia nu are încă un nou guvern. Președintele republicii, Giuseppe Saragat, a reluat luni consultările la Palazzo del Quirinale, în vederea formării unui nou cabinet, în dimineața acestei zile, el a avut convorbiri cu șefii grupurilor parlamentare ale Partidului Comunist Italian — Umberto Terracini (senat) și Pietro Ingrao (cameră). După vizita la președintele țării, Terracini a declarat, între altele, că „guvernul pe care îl așteaptă țara trebuie format din acele forțe politice care doresc în mod serios și pot desfășura acțiuni de reînnoire, care să se ba-

zeze — în primul rînd — pe unitatea forțelor de stingă... Este limpede că un guvern de tranziție sau de „tehnicieni" ar fi în vern al amînărilor, tereselor țării".Șeful statului a conducătorii grupurilor parlamentare ai Partidului Democrat-Creștin — Cava (senat) și Sullo (cameră), pe cei ai Partidului Liberal, Partidului Socialist Unificat, Partidului Socialist Italian al Unității Proletare și pe alții. Reprezentanții Partidului Democrat-Creștin consideră că actuala criză de guvern poate fi soluționată prin constituirea unui cabinet „de expectativă care să permită forțelor politice să continue dialogul".

realitate un dăunătorprimit apoi gu- in-pe

ORIENTUL APROPIAT

Procesul unei „mari

„Mi-am omorit copi
lul 1"— a declarat, în fața 
unui tribunal din Liege, 
Susanne Vandepuf. Toată 
lumea era convinsă că 
spune adevărul. Și jurații 
erau convinși de acest 
lucru. Totuși, ei au igno
rat depoziția și au decis : 
Susanne Vandeput nu este 
vinovată. Tînăra mamă, de 
24 de ani, a fost achitată. 
Motivul : copilul, născut 
fără brațe, a fost o vic
timă a medicamentului 
cunoscut sub numele de 
contergan.

Deși acest caz de mal
formație la noii născufi 
ale căror mame au luaf 
în timpul sarcinii conter
gan nu era singurul, a 
mai trebuit să freacă a- 
proximativ un an pină 
cînd s-a smuls vălul de 
pe „medicamentul minu
ne", creat de o reclamă 
comercială deșănțată, 
desfășurată pe multiple 
căi, de firma producătoa
re vesf-germană „Chemie 
Grunenthal". La un con
gres al medicilor, ce a 
avut loc la Dusseldorf, dr. 
Widukind Lenz a arătat 
că malformațiile la noii 
născuji sini provocate de

substanfa thalidomida a- 
flată în componența con- 
ferganului.

Constatarea a venit însă 
prea tîrziu. Numai în Re
publica Federală, după 
cum scrie revista „Der 
Spiegel", sînt luafi în e- 
videnjă 2 625 de copii 
cu malformații grave și 
aproximativ 1 500 — cu 
malformații mai ușoare, 
toți, după cum se consi
deră, victime ale conter- 
ganului care, după cum 
s-a dovedit, înainte de a 
fi pus în circulație, nu a 
fost suficient experimen
tat.

Medicamentul n-a fost 
difuzat însă numai în 
R.F.G. ci și în alte țări. 
Potrivit unor date incom
plete, numărul total al 
victimelor s-ar apropia de 
7 000. Revista „Der Spie
gel" arată că pînă la in
terzicerea producției con- 
terganului, încasările de 
pe urma lui s-au ridicat 
la peste 24 000 000 mărci.

După interzicerea pro
ducției și vînzării con- 
terganului victimele — 
printre care și un număr 
considerabil da persoane 
adulte, care au suferit

NEW YORK 17 (Agerpres). — Reprezentanții la O.N.U. ai Libanului și Izraelului au adresat Consiliului de Securitate scrisori în le-

Londra. Demonstrație de protest împotriva politicii de apartheid din Repu
blica Sud-Africană

gătură cu recentul incident de la frontiera libano-izraeliană.Nici Libanul, nici Izraelul nu au cerut însă convocarea Consiliului de Securitate în legătură cu acest incident.
★La New York a fost dat publicității raportul observatorilor Națiunilor Unite din zona Canalului de Suez despre incidentul înregistrat vinerea trecută. Potrivit raportului, observatorii nu au putut stabili originea schimbului de focuri.KHARTUM 17 (Agerpres). — Adunarea Constituantă a Sudanului a aprobat o moțiune tarul general Comunist din Mahgoub, care loc o reuniuneprecum și un congres al parlamentarilor din țările arabe pentru a se discuta situația din Orientul Mijlociu.

prezentată de Secre- al C.C. al Partidului Sudan, Abdel Haleq preconizează să aibă arabă la nivel înalt,

agențiile V

grave șocuri nervoase — 
s-au constituit parte ci
vilă, dînd în judecată 
firma. Procesul a 
ceput de curînd la 
dori, în 
Aachen.
zafilor se află 7 
soane
rea întreprinderii, 
le revine 
pentru producjia și difu
zarea medicamentului. 
Dimensiunile procesului 
sînt pe măsura daunelor 
aduse : actul de acuzare 
cuprinde 972 file ; sînt 
citați, deocamdată, 352 
de martori, printre care 
190 medici și 29 experți 
în probleme 
farmaceutice.
supusă a 
1—2 ani.

Caracterizînd acțiunea 
în curs, care se desfășoa
ră în prezența unei mari 
asistențe, printre care 
circa 200 de ziariști so
siți din numeroase țări, 
ziarul „Frankfurter Rund- 
schau" scrie că „comple
tul de judecată este che
mat să aducă lumină in 
cea mai mare catastrofă 
medicală a secolului”.
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Durata pre- 
procesului :

G. DASCĂLU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10,

Ambasadorul Republicii Socialiste România în U.R.S.STeodor Marinescu, a fost primit, laKatușev, secretai al C.C. al prietenească. P.C.U.S.
Ceho-1-a pri-

• r17 iunie, la cererea sa, de Konstantin Cu acest prilej a avut loc o convorbire Jiri Hajek, externe al R. S. sit ieri la Berlin, Winzer, ministrul Germane.
ministrul afacerilor Cehoslovace, a sola invitația lui Otto de externe al R. D.

R.S.Svoboda,: Le Thanh Nghi,Președintele 
slovace, Ludvik : mit, la 17 iunie, pe membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, conducătorul delegației economice guvernamentale a R.D. Vietnam, care face o vizită oficială în R.S. Cehoslovacă. în aceeași zi, Le Thanh Nghi a fost primit și de Alexander Dubcek, prim- secretar al C.C. al P.C.C., și de Oldrich Cemik, președintele guvernului cehoslovac.

din Danemarca, care se află la Sofia. T. Jivkov și K. Jespersen s-au informat reciproc asupra activității celor două partide și au discutat o serie de probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

concurs 
muzică, pianului, la Mont-

Cel de-al 4-lea 
internațional de consacrat anul acesta s-a încheiat duminică real. Premiul întîi a fost obținutde tînărul american Garrick Ohlsson, iar premiul doi a fost atribuit lui Peter Rosel (R. F. a Germaniei). Printre laureații concursului figurează și Dan Nicolae Grigore (România).
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, l-a primit luni pe Knud Jespersen, președintele P.C.

La Praga a fost dat publicității un comunicat cu privire la vizita făcută în Cehoslovacia, la invitația A- sociației cehoslovace pentru relații internaționale, de o delegație a Asociației de sprijinire a O.N.U. din R. F. a Germaniei. în comunicat se arată că delegațiile celor două asociații au avut un schimb de păreri și au discutat posibilitățile întăririi colaborării. Ele salută dezvoltarea favorabilă a legăturilor culturale și sociale între R. S. Cehoslovacă și R. F. a Germaniei și își exprimă speranța în dezvoltarea favorabilă a legăturilor economice dintre cele două țări.

O reuniune a Consiliului de 
Miniștri al R.A.U., consacrată problemelor formării și educării tineretului egiptean, a avut loc la Cairo — informează ziarul „Al Ahram". Au fost abordate probleme privind revizuirea metodelor de instruire militară și cele privind educația politică și morală a noii generații.

Un uragan, însoțit de ploi torențiale și grindină, a bîntuit în regiunea Soest din Westfalia (Germania occidentală), provocînd moartea a 4 persoane. Două șosele naționale au fost în parte inundate și a- proape 800 de vite au pierit.
în Zambia, stat african situat în partea de sud-est a continentului negru, a căzut prima zăpadă din istoria acestei țări.

Sesiunea O.I.M. în ședințarinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, delegatul român, Bujor Olteanu, a omului. După el s-a ocupat aceasta că lade conducere din întreprinderi în colaborare cu O.N.U. și O.I.M.

plenară de luni după-amiază a Confe-dezvoltat pe larg problema garantării legislative a drepturilor ce a vorbit despre experiența țării noastre în acest domeniu, de problema perfecționării cadrelor, amintind în legătură cu București a fost creat un Centru de perfecționare a cadrelor
17 60 20. Abonamentele se £ac la oficiile poștale și dlfuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil

TEHERAN - Construirea 
unui mare complex 
agrozootehnic, prin coo
perare româno-iranianăTEHERAN 17 — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite: Recent au fostsemnate la Teheran contractele cu privire la construirea la Rasht — Iran, prin cooperare româno-iraniană, a u- nui mare complex agrozootehnic de tip industrial, pe o suprafață de 10 000 ha, pe baza prospectării și a studiului-ofertă întocmit de Consiliul Superior al Agriculturii din țara noastră.Valoarea totală a investiției este de 45 000 000 dolari, partea română fumizînd Iranului proiectele și întreaga documentație privind execuția și exploatarea, majoritatea echipamentelor și instalațiilor din dotarea obiectivelor zootehnice și a celor a- nexă, animale și păsări de rasă, semințe, furaje concentrate. îngrășăminte chimice, produse fito- farmaceutice, precum și asistenta tehnică pe • întreaga perioadă a execuției și în prima etapă a exploatării complexului.Pe șantierul viitorului complex de la Rasht, lucrările au și început, sub îndrumarea unui număr de specialiști români din cadrul Consiliului Superior al griculturii.Construirea complexului agrozootehnic se înscrie pe linia dezvoltării cooperării între România și Iran în domeniul agriculturii.
ECUADOR - Cerințe pen
tru dezvoltarea comer
țului cu țările socialiste„Piețele țărilor socialiste reprezintă pentru noi o uriașă valoare și comerțul cu aceste țări este mult mai avantajos pentru noi, deoarece ele nu ne impun prețuri și condiții nefavorabile", a declarat Jose Castillo Lusariaga, fruntaș al vieții politice din Ecuador, fost deputat în parlament, în cadrul unei adunări convocate la Guayaquil pentru discutarea problemelor economice ale țării. El a adăugat că opinia publică ecuadoriană se pronunță tot mai activ pentru lărgirea legăturilor comerciale ale țării cu statele socialiste.într-o emisiune transmisă de televiziunea din Guayaquil, președintele juntei naționale de planificare și coordonare economică, Jaime Nebot Va- lesco, a citat cifre în legătură cu succesele obținute în dezvoltarea relațiilor comerciale ale Ecuadorului cu țările socialiste. Dacă în tot cursul a- nului trecut, a arătat el, comerțul Ecuadorului cu țările socialiste a reprezentat irgJ puțin de 9 milioane dolari,,a primele patru luni ale acestui an el a depășit suma de 39 milioane dolari.
Fuziuni în Ruhrîn bazinul Ruhr a fost întemeiat un uriaș concern minier prin fuzionarea a 7 întreprinderi. Noul concern „Ruhrkohlenbergbau Ag“, care are un capital inițial de 300 milioane de mărci, intenționează să treacă la o reorganizare amplă. Se prevede, între altele, închiderea mai multor mine, numeroși muncitori din Bazinul Ruhr fiind amenințați cu concedierea.
Sesiunea Comisiei cu- 
bano-cehoslovace de 
colaborare economicăLa Havana a avut loc prima sesiune a Comisiei cubano-ceho- slovace de colaborare economică și tehnico-științifică. Comisia a discutat problemele legate de colaborarea celor două țări în ce privește livrările de produse tropicale și subtropicale în perioada 1971—1975, precum și în domeniul dezvoltării industriei alimentare și ușoare. S-a căzut totodată de acord asupra unui program de colaborare în domeniul industriei miniere și metalurgiei și au fost analizate rezultatele schimburilor de documentație tehnico-științifică.
UGANDA - Măsuri pri
vind comercializarea 
cafeleiGuvernul Ugandei a hotărît instituirea monopolului în domeniul comercializării cafelei pe piețele externe. Potrivit ho- tărîrii guvernului, producția de cafea realizată de cooperative va fi predată departamentului pentru desfacerea cafelei, care o va exporta pe piețele străine. O măsură a- nalogă a fost luată anterior în ceea ce privește desfacerea bumbacului.


