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O nouă filă în istoria șantierelor

naționale ale tineretuluiDe laBumbești-Livezenila... Bumbești- Livezeni
Cmtmaton al unor

nobile tradiții
Convorbire cu tovarășul Ion ILIESCU;prim-secrefar al C.C. al U T.C., ministru pentru problemele tineretului

Individualizarea funcțiilor, încărcarea echitabilă a personalului de conducere și economia de legături ierarhice sînt astăzi principii, unanime acceptate, cînd este vorba de aplicarea unei moderne structuri organizatorice într-o întreprindere, în raport cu cerințele producției de înaltă eficacitate. O asemenea structură organizatorică trebuie să țină spama de specificul întreprinderii și rumuri! economice, de dimensiunile fondului tehnic și uman din fiecare unitate productivă, de obiectivele pe care le vizează atingerea unei înalte eficiente în angajarea fondurilor materiale și bănești date spre administrare. Deci, îmbunătățirea formei de organizare a întreprinderilor nu este un scop în sine, ci ea trebuie să corespundă cit mai deplin cerințelor puse de partid și' de stat în fata economiei.Nu întimplător, în 71 de unități Industriale s-a trecut, începînd cu a doua jumătate a anului 1967, la experimentarea unor măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii întreprinderilor, de întărire a răspunderii și cointeresării materiale. Acțiunea dp experimentare, care se încadrează organic în ansamblul de măsuri a- probate de Conferința Națională a P.C.R., prin conținutul ei, prin drepturile și competentele lărgite acordate, a stimulat desfășurarea largă a, inițiativei colectivelor de întreprinderi pentru valorificarea marilor rezerve interne existente, a oferit un cadru propice rezolvării operative și, în același timp, competente, a problemelor majore de care depinde în mod hotărîtor sporirea, în continuare, a eficienței economice; îfccpCum aspectele experimentării sînt complexe, ne oprim doar la o singură latură a acesteia și anume, fructificarea competentelor lărgite în îmbunătățirea structurii organizatorice a întreprinderii. In acest sens, pentru asigurarea unor condiții mai bune în vederea desfășurării producției, conducerile întreprinderilor în experimentare a avut dreptul de a efectua îmbunătățiri în structura organizatorică, do a înființa sau desființa compartimente de muncă, de a introduce funcții noi. Economistul ' șef, directorul economic, matematicianul, _ psihologul, programatorul, esteticianul sînt numai cîteva din funcțiile nou create și instalate în fruntea unor compartimente adecvate. Se pune însă o întrebare : formele de conducere, funcțiile și compartimentele create și-au dovedit deplina utilitate, au înlăturat paralelismele, au sporit operativitatea și răspunderea în conducerea producției, au îmbunătățit repartizarea și folosirea cadrelor, corespunzător pregătirii și competenței acestora ? Am cercetat situația existentă, care ne permite să formulăm un răspuns, la uzina de anvelope „Danubiana" din Capitală.Primele coordonate ar fi acestea. Imediat ce s-au studiat prevederile complexe ale acțiunii de experimentare s-a simțit tot mai mult neconcordanta care exista între gradul înalt de mecanizare și automatizare a procesului tehnologic și nivelul scăzut al organizării interne a uzinei. Adică, pe de o parte, mașinile și agregatele erau acționate printr-o simplă apăsare de butoane. în condițiile unui flux tehnologic ce se desfășoară cu precizie de ceasornic.

îar pe de altă parte, stăruiau un sistem contorsionat de informație economică, un drum greoi pe care îl urma decizia de la conducător la executant, diverse paralelisme supărătoare în dirijarea producției uzinei.— Cu alte cuvinte — ne spunea inginerul Dumitru Nicolaescu, de la grupa de organizare științifică — tehnica a devansat simțitor organizarea internă care a rămas tributară formelor vechi de compartimentare. depășite de realitate.Și interlocutorul nostru ne-a înfățișat, mai departe, un exemplu. Pe la jumătatea anului trecut, „Danubiana" și-a realizat capacitatea de producție proiectată. Se punea însă tot mai acut problema asigurării competitivității produselor pe piața mondială, ridicării calității lor. Aceasta impunea, însă, două condiții : menținerea capacității de execuție la nivel maxim și modernizarea permanentă a anvelopelor, adaptarea lor la exigențele sporite ale pieței interne și externe. După cum s-a văzut, prima cerință a fost satisfăcută, prin crearea condițiilor pentru funcționarea ireproșabilă a mașinilor și agregatelor, la nivelul proiectat. Cît privește cel de al doilea deziderat, realizarea lui era de neconceput fără o dezvoltare corespunzătoare a sectoarelor de concepție și proiectare. S-a trecut, ca atare, în limita competențelor prevăzute de experimentare, la inventarierea posibilităților existente în sectoarele respective și, totodată, la atragerea unor ingineri din activitatea de execuție, de îndrumare directă a producției, în cea de concepție. în acest fel s-au soluționat simultan două probleme.: dezvoltarea compartimentului de concepție și schimbarea radicală a sistemului de conducere directă a producției, care era încurcat și ineficient.— în ce mod s-a acționat ? — l-am întrebat pe inginerul șef al sectorului de producție. Apostol Simio- nescu.— Toate schimbările au avut loc cu prilejul reorganizări! Interne a uzinei. Ea era organizată pe secții de fabricație, în număr de trei — pregătire, asamblare și vulcanizare. Acum, organizarea pe secții de producție a dispărut, apărînd în schimb un sector de fabricație puternic, bine dimensionat, în care veriga principală o constituie atelierul condus de un maistru. S-au cîștigat, în acest fel, din munca de execuție pentru cea de concepție 14 ingineri.Măsura amintită, luată în urma. unor serioase și aprofundate studii și consultări, s-a dovedit a fi deosebit de eficientă nu numai din punctul de vedere al „cîștigării" unor ingineri pentru sectorul de bază al oricărei întreprinderi moderne, cel de concepție. în continuare, perse- verîndu-se în comasarea sectoarelor cu activități înrudite, s-a redus numărul compartimentelor uzinei de la 38 la 19. Se constată, totoda'ă. o îmbunătățire sensibilă și în ce privește operativitatea aplicării deciziilor și recepționării informațiilor economice, prin desființarea unor verigi intermediare, inutile. Astfel, dacă înainte de introducerea noii structuri organizatorice, pentru concretizarea unei decizii de schimbare a sortimentului — în filiera conducerea uzinei și maistru — erau necesare 24 și 48 ore, în prezent ope

rația respectivă Be soluționează în numai cîteva ore. Creșterea „vitezei" deciziilor are loc concomitent cu îmbunătățirea calității lor, cu sporirea spiritului de răspundere în aplicarea lor riguroasă, la nivelul eficienței scontate din punct de vedere economic.Operativitate și discernămînt a manifestat conducerea uzinei și atunci cînd s-a preocupat de Înlăturarea paralelismelor existente in activitatea diferitelor compartimente, simplificarea și reducerea formula- risticii . contabile și statistice, care „înghițea" ore de muncă prețioase salariaților. Bunăoară, dacă în vechea structură organizatorică exis? tau două servicii de desfacere — pentru intern și extern — cu activități similare, în noua organigramă
Viorel SALÂGEAN

Omul față în față 
cu el însuși.,.
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0 condiție a progre
sului lumii contem
porane—Cooperarea 
științifică interna-

(Continuare în pag. a III-a)

Începînd de Ia 1 iulie

Acordarea indemnizațiilor

Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. 
din octombrie 1967 cu privire la 
dezvoltarea construcției de locuiri- ; 
țe, îmbunătățirea administrării și 
întreținerii fondului locativ și noul 
regim al chiriilor prevede să se 
acorde anumitor categorii de sala- 
riați, pînă la aplicarea noilor ma
jorări de salarii, o indemnizație care 
să compenseze — total sau parțial 
— sporul ce rezultă din noua așe
zare a chiriilor.

Pe această bază, Consiliul de 
Miniștri a stabilit printr-o hotărîre 
indemnizația pentru chirie care se 
acordă începînd de la 1 iulie 1968 
angajaților organizațiilor de stat, 
titulari de contracte de închiriere.

Potrivit prevederilor Hotărîrii, 
indemnizația se acordă pentru di
ferența dintre chiria majorată la 
1 iulie a.c. și chiria anterioară 
astfel:

— Pentru titularii de contract 
de închiriere cu salariul tarifar lu
nar de încadrare pînă la 1 000 lei: 
100 la sută din diferența de chi
rie, dacă în familie nu este alt an
gajat decît titularul și dacă aces
ta are copii; 75 la sută din dife
rența de chirie dacă în familie mai 
sînt și alți angajați și dacă titu
larul sau alt membru al fa
miliei au copii; 50 la sută din

diferența de chirie dacă în fami
lie nu este alt angajat decît titu
larul care este căsătorit dar nu are 
copii.

Pentru titularii de contract de 
închiriere cu salariu tarifar lunar 
de încadrare de la 1 001—1 500 lei : 
75 la sută din diferența de chirie, 
dacă în familie nu este alt angajat 
decît titularul și dacă are co
pii ; 50 la sută din diferența de
chirie dacă în familie mai sînt și 
alți angajați și dacă titularul sau 
alt membru al familiei au copii : 
25 la sută din diferența de chirie 
dacă în familie nu este alt anga
jat decît titularul care este căsă
torit dar nu are copii.

Indemnizația se acordă la cerere 
și se determină pe baza salariului 
tarifar lunar al titularului de con
tract, iar în cazul cînd împreună 
cu acesta locuiesc și alți angajați 
sau asimilați, ori pensionari se ia 
în considerare salariul, respectiv 
venitul sau pensia cea mai mare. 
Hotărîrea reglementează, de ase
menea, dreptul de indemnizație al x 
celor care realizează venituri din 
alte surse decît salariul și pensia. 
Dreptul la indemnizație se acordă 
angajaților ale căror contracte de 
muncă au o durată de cel puțin 30

Luni, 17 iunie 1968, s-a deschis 
o nouă filă a tradiției șantiere
lor naționale ale tineretului, a 
cărei piatră de temelie a fost 
pusă în urmă cu douăzeci de 
ani.

Mii de tineri și-au început 
astfel prima zi de lucru la Bum- bești-Livezenl, acolo unde se construiește șoseaua modernă ce 
va însoți, pe defileul Jiului, ca
lea ferată construită de brigadi
eri în urmă cu 20 de ani, la 
Petrești si Ciorogîrla — puncte 
de lucru ale autostrăzii Bucu
rești—Pitești, la Comarnic — 
unde se construiește o nouă 
șosea, ia Baia Sprie — unde 
a început construirea unei șo
sele modernizate peste muntele 
Gutinul — și în alte locuri.

Prima zi a însemnat și primele rezultate — promisiuni ale unei 
activități tinerești, cleci rodnice.

★1948 : Bumbești —, Livezeni; 
Agnita — Boto'rca ; Salva — Vi- 
șeu...1968: Bumbești — Livezeni; 
București — Pitești; Cîmpina — 
Comarnic ; Baia Sprie — Sighet...

Drumuri... Drumuri pe care 
călătoresc secvențe de istorie și adinei semnificații, drumuri ce 
reunesc localități și generații. 
Drumuri în timp și drumuri în 
conștiința unui secol. Compri
mat, este drumul de 20 de ani de la Bumbești — Livezeni la... 
Bumbești — Livezeni...

Din nou careuri și tabere, din nou brigadieri, steaguri de bri
gadă și comandanți, focuri de 
tabără și cintece. Vechiul „Hei- 
rup" — care s-a păstrat azi 
doar ca simbol — nu mai spar
gem munții in pumni, avem 
pentru asta mașini — s-a făcut din nou auzit, ca ecou, pesle întinse colțuri de țară.

Luni, 17 iunie, careuri inau
gurale au deschis o nouă ediție 
a muncii patriotice pe șantierele naționale ale tineretului. Sînt de construit șosele, sînt de depănat 
canale de irigații, sînt de înăl
țat edificii.

Ieri, a doua zi după deschi
derea oficială a șantierului na
țional al tineretului, am fost la 
Petrești, acolo unde se înscrie 
pe cîmpia Bărăganului un sector 
al autostrăzii București—Pitești.

Întins pe cîțiva kilometri, șan
tierul oferă o ghirlandă vie de 
trupuri tinere, în plin efort. Au 
trasat, cu salopetele lor albastre, 
un brîu de muncă peste întin
derea cîmpiei. Finisează taluzvrt 
și. dislocă pământ, transportă 
pietriș și adîncesc șanțuri, fac 
tot ce le cere construcția magis
tralei.

E, de fapt, prima lor zi de 
lucru în plin. Ieri au muncit, 
doar cîteva ore, după-amiază. A 
fost doar o luare de contact. Dar 
o luare de contact de care mai
ștrii de sector, s-av d^larat

Mihai CARANFIL

(Continuare în pag. a Vii-a)
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Vă interesează autoru
sesizării sau faptele sesizate?

iCe trebuie să urmeze după o sesizare ? E limpede : cercetarea ei în vederea luării măsurilor pe care le reclamă. Ce înseamnă cercetarea unei sesizări — iarăși este tot atît de limpede : verificarea minuțioasă a faptelor semnalate, investigarea cu atenție a tuturor posibilităților existente pentru deplina elucidare a acestora. Cu alte cuvinte, pornind în cercetarea unei sesizări, interesează conținutul ei, problemele pe care le aduce în discuție. Cîteo- dată constatăm însă — mai abil sau mai prost mascată — o ciudată scădere a interesului față de obiectul propriu-zis al scrisorii, o estompare a lui pînă la dispariția totală, pentru a-i lua loopl intenția vădită, aparent inofensivă. de Identificare a autorului ei. Dintr-odată cei ce ar trebui să se ocupe de soluționarea scrisorii devin detectivi pe cont propriu care, mistuiți ca de o pa

timă,' vor să afle cu orice preț „cine a scris".„De curînd, a venit la întreprinderea de vinuri pentru export Focșani — ne relatează Mina Giurgea, salariată la această întreprindere — un delegat de îa Departamentul I.A.S., pe nume Oprea Istvan,

cificat că nu cunosc sesizarea și nici nu bănuiesc pe nimeni. A doua zi am fost chemată din nou la cercetări și supusă unui adevărat interogatoriu. După mai multe amenințări, directorul întreprinderii mi-a sugerat că e mai bine pentru mine și
PE MARGINEA SCRISORILOR 

SOSITE LA REDACȚIE

pentru a rezolva o sesizare. Cum a ajuns în întreprindere, împreună cu conducerea acesteia, a început să facă sondaje în rîndul salariaților pentru a stabili erre anume dintre ei ar fi autorul „vinovat". Fiind bănuită și eu, ara fost chemată să dau o notă explicativă în care am spe

pentru familie să recunosc că eu am bătut-o la mașină, deoarece are doi martori care sînt „siguri" de aceasta. Am fost amenințată apoi și cu alte „probe" : că știu să bat la mașina de scris, că s-au stabilit caracterele mașinii, că se vor cerceta amprentele imprimate pe hîrtia pe

care ei mi-au pus-o în mînă ș.a.m.d. Fiind suferindă, șocul provocat de acest Interogatoriu a fost așa de puternic îneît m-am îmbolnăvit grav, fiind Ia un pas de a-mi pierde viața".Cazul nu e izolat.„Din verificările efectuate se desprinde faptul că sesizarea a fost făcută de către Ion M. Nicolae — ne a- nunță într-un răspuns la o sesizare despre abaterile unui președinte de consiliu popular comunal Inspectoratul - miliției județului Argeș, deși, evident, nimeni nu l-a cerut așa ceva și nici sesizarea nu necesita astfel de „verificări". într-un caz similar, Uniunea județeană a cooperativelor de consum Dolj se arată atît de sigură îneît s-a grăbit să-1 expedieze și un răspuns celui ce totuși este doar bănuit că ar fi scris redacției despre neregulile de la un magazin din Poiana Mare. Mal mult, în acest răspuns

1 se reproșează că „sesizarea a fost făcută fictiv" (!?) și că n-a fost cunoscută de puterea locailă !Din păcate, asemenea anchete suplimentare, fără nici o legătură cu rezolvarea efectivă a scrisorilor, nu rămîn aproape niciodată fără urmări care se dovedesc a fi deosebit de grave și nocive atît în cadrul concret al ariei restrînse în care apar, cît și pe planul mai larg al luptei de idei, al schimbului de opinii din societate. Pentru că o dată descoperit, autorului sesizării 1 se rezervă tot felul de surprize. Desigur, sînt și situații cînd e necesar să știi cine a făcut o anume sesizare deoarece autorul său poate aduce elemente în plus, poate contribui într-o măsură directă la însuși pro-
D. TTRCOB

(Continuare in pag. a II-a)

în legătură cu inaugurarea șantierelor naționale ale tineretului, sm solicitat tovarășului Ion Iliescu, prim-se- cretar al C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele tineretului, să vorbească cititorilor „Scînteii" despre semnificația reluării tradițiilor muncii voluntar- patriotice a tineretului.— Ce a determinat 
Comitetul Central al V- 
niunii Tineretului Co
munist să adreseze ti
neretului tării chema
rea de a adăuga noi 
pagini de eroism în 
muncă epopeii începute 
cu două decenii în ur
mă ne șantierul de la 
Bumbești - Livezeni ? 
Cum a răspuns tinere
tul acestei chemări 7— După cum se știe, unul din obiectivele importante ale activității Uniunii Tineretului Comunist este de a contribui Ia educarea prin muncă si pentru muncă a tineretului, la pregătirea sa pentru o participare activă la viata socială, la întregul proces de ridicare socială, economică și culturală a patriei. Desigur. aceasta presupune acțiunea unui complex de factori educativi — influenta școlii, a colectivului de muncă. a' mediului în care evoluează, se dezvoltă tînărul.în tradițiile mișcării de tineret din tara noastră ocupă un loc important participarea largă a tineretului. încă din primii ani de reconstrucție economică după eliberarea tării.

la marile acțiuni de muncă patriotică. Conducerea partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, au subliniat deosebita însemnătate a reluării acestor tradiții și folosirii lor ca mi.iloc important de dezvoltare a conștiinței socialiste a tineretului.în spiritul indicațiilor partidului, organizația noastră pune un accent deosebit pe dezvoltarea acestor tradiții, pe îmbogățirea lor cu noi acțiuni de muncă ale tineretului. Și, cu satisfacție putem spune, ele au găsit un larg ecou în rîndurile tineretului. Este vorba de participarea activă a mii de tineri la acțiuni de masă desfășurate în toate județele pentru înfrumusețarea o- rașelor și satelor, pentru construirea unor o- ’ biective social-cultura- le, amenajarea de parcuri, baze și complexe sportive. Este vorba, totodată, do acțiunile tineretului în sprijinul dezvoltării a- griculturii, cu deosebire în condițiile lipsei prelungite de umiditate din acest an. cînd zeci de mii de tineri au răspuns cu elan la chemarea partidului, participînd la acțiunile de udare a culturilor, ca și la cele de amenajare și întreținere a sistemelor de irigații.Un puternic ecou a stirnit în rîndurile tineretului chemarea C.C. al U.T.C. în legătură cu a XX-a a- niversare a lucrărilor de pe șantierul de la

Bumbești-Livezeni, moment important în dezvoltarea acțiunilor de muncă patriotică ale tineretului nostru. Pentru a marca această a- niversare, Uniunea Tineretului Comunist, împreună cu Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, a inițiat organizarea unor tabere de muncă ale tineretului pe șantierele de interes national ale autostrăzii București — Pitești, șoselelor Bumbești — Livezeni, Bala Sprie — Sighet. Cîmpi- na — Comarnic, Aeroportului Otopenl. în taberele de muncă de pe aceste cinci șantiere vor lucra în cursul verii. organizați în brigăzi și echipe, peste 4 000 de tineri, în special elevi și studenti.Trebuie să relev că Comitetul Central și organizațiile județene ale .U.T.C. au fost nevoite să facă față unei adevărate avalanșe de cereri, neputînd să răspundă tuturor solicitărilor tineretului, întru- cît numărul cererilor depășește cu mult cerințele de asigurare a frontului de lucru. Ne exprimăm bucuria pentru elanul cu care tineretul a răspuns chemării Uniunii Tineretului Comunist și . sîntem convinși că cei care au fost selecționați de organizațiile județene spre a lucra în brigăzile organizate pe cele
Tudor OLARU

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

Președintele Consiliului de Miniștri 
a primit pe ministrul reformei

agrare al
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți dimineața pe minis
trul reformei agrare al Iranului, 
dr. Valiam Abdoll-Azim, care se 
află in țara noastră la invitația 
președintelui Consiliului Superior 
al Agriculturii.

A

prof. ing. dr. Mihai DRAGANESCU

Articolul , „Aplicarea 
justă a principiului so
cialist de repartiție", pu
blicat recent în „Scân
teia", . și intervențiile 
care au urmat, au adus sn atenția opiniei pu
blice unele aspecte ale 
vieții științifice, univer
sitare și academice, mai 
puțin discutate pînă a- 
cum în presă, dar cu 
implicații directe asupra nizeze. 
cadrului în care valorile 
și competențele se pot a- 
firma ou cel mai mare 
randament pentru socie
tate.

In condițiile contem
porane, cînd are loc un 
puternic proces de cu
plare între știință și 
producție, între învăță- 
mînt și producție, retri
buirea titlurilor și a cu
mulului de funcțiuni, a- 
pare anacronică, de na
tură să frâneze și nu să 
stimuleze activitatea de ' 
cercetare științifică și 
deci în flagrantă contra
dicție cu etica omului 
de știință.

Fără îndoială că elimi
narea cumulului va duce 
la o mai rapidă formare 
și promovare a unor ca
dre tinere, care nu vor

• mai fi tentate să-și ne- 
■ glijeze propria lor pregă- 
; tire profesională sau . să-și risipească energia ‘ în eforturi lipsite de fi- 

nulitate, după cum. va 
. determina și o concen- 
‘ trare a forțelor cadrelor 
’ mai vârstnice, pentru a 
> participa mai intens la 

,? rezolvarea problemelor,

conducând, în ultimă in- ; stanță> la afirmarea tu- I 
turor 
șoară 
toare 
lucru 
cesar 
industriei, a economiei 
care reprezintă reiul- >'> 
tanta talentelor pe care ?> 
societatea reușește să le << 
desfășoare și să le orga- SS

celor care desfă- 
o activitate crea- 
de valoare. Acest 
este imperios ne- 

pentru dezvoltarea

*

Înlăturarea cumulului, 
tolerat în mod justificat 
într-o anumită etapă, se 
impune astăzi în socie
tatea noastră devenită 
dinamică, bogată în ele
mente valoroase, capa
bile să conducă lucrări 
importante, și în echipe 
de lucru omogene, in 
care conducerea să poată 
fi acordată astfel îneît 
fiecare cercetător să-și 
poată valorifica însuși
rile. Menținerea unor 
autorități științifico-ad- 
ministrative prea extinse, 
prin cumularea multor 
funcții, poziții și retri
buții, nu este de natură 
să sprijine progresul ști
inței și nici valorificarea 
tuturor potențialelor 
creatoare și productive. 
Dispunem astăzi, după 
o muncă asiduă de peste 
20 de ani, în fiecare do
meniu, de acel ansamblu 
de valori și competențe 
care să creeze o rețea 
echilibrată de răspunderi 
și să permită o viață 
profesională sănătoasă.

(Continuare 
în pag. a II-a)

La primire a luat parte Nicolae. 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii. A fost 
prezent Soltan H. V. Sanandaji, 
ambasadorul Iranului la București, 
întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Marcel ANGHELESCUartist al poporului «

După o viață întreagă 
dăruită scenei, după ani 
fi ani de muncă neîntre
ruptă, de-a lungul cărora 
au străbătut țara în lung 
și-n lat, dînd viață sute
lor de personaje, activi
tatea celor mai buni din
tre noi a fost răsplătită, in afara aplauzelor pe 
care publicul ni le adre
sează seară de seară și 
care ne încălzesc inimile, 
prin titluri onorifice: 
artist al poporului, ar
tist emerit. Dar titlul do
bândit obligă. La fiecare 
spectacol, cînd de pe 
scenă simți alături de 
tine freamătul binecu
noscut al sălii, îți apare 
și mai limpede răspun
derea care îți revine în 
primul rînd fie, artistul 
de la care publicul aș
teaptă o artă cît mai au
tentică. De aceea con
sider că titlurile onori
fice la care m-am refe
rit ar trebui să repre
zinte doar o etapă pe 
drumul evoluției artisti
ce a fiecăruia.

A deține această dis
tincție impune în con
tinuare aceeași muncă 
susținută, aceeași dărui
re totală pentru a pă
trunde toate tainele 
meseriei, căci „ars longa, 
vita brevis". Iată de ce 
apreciez că însoțirea ti
tlului cu o indemnizație 
pe viață știrbea caracte
rul său stimulativ, pu
țind declanșa în unele 
cazuri automulțumirea, 
inerția, rutina, toate ad
versare neîmpăcate al»

dezvoltăriievoluției și 
artistice.

Pentru ca 
cei ce și-au închinat toa
tă energia lor slujirii 
Thaliei să se găsească 
într-o continuă stare de- 
emulație, dorind cu am
biție să realizeze mereu 
ceva mai bun, pentru 
ca „nemulțumirea crea
toare" să devină o stare 
de spirit comună la cît 
mai mulți, apreciez ca 
foarte utilă retribuirea 
fiecăruia în funcție de 
cantitatea muncii depu
se, de calitatea ei. Titlu
rile onorifice care încu
nunează activitatea celor 
mai buni dintre noi nu 
trebuie să constituie 
punctul final al unei ca
riere, ci punctul de 
plecare spre o nouă ti
nerețe spirituală.

Bineînțeles, aceleași 
principii trebuie să fie 
avute în vedere și în sta
bilirea pensiilor. Cei a 
căror activitate a consti
tuit 6 mîndrie pentru 
arta românească, cei 
care au dus mesajul 
spiritualității noastre pe 
toate meridianele lumii, 

, este firesc să beneficie
ze, atunci cînd se re
trag de pe scenă, de 
drepturi materiale mai 
bune, direct proporțio
nale cu meritele lor per
sonale. Acest fel de a 
discuta despre drepturile 
și îndatoririle noastre 
reprezintă cea mai eloc
ventă ilustrare a caracte
rului echitabil al orân
duirii socialiste.

fiecare din
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9 și împroprietă-

al

■ ■

E. Reg-
elogioase întîlnim și cu lucrările altor gînditori

rînduielilor io- Bălcescu și de români coincide

ace- 
isto- 

chiar 
noas-

„Questiondes. Principautâs danu-

pe țăranii

facă patriotii ro- 
puteau ei să închidă ochii 
învățămintelor care rezultau, 
dînșii. din priveliștea sfîșie- 
calamităților care de veacuri

9

Pasiune

0

si

Pe Dîmbo

Vințilă

(Urmare din pag. I)

pro-

pentru a face inși pentru a stabili

venit cu ac- 
dacă-mi dai

nos-că

i se va da curs întîrziere. Era nu numai de personal, ci și

o pri- Mariei deter- să se comer-

abuzive. nu poate serviciu ! asemenea

cu 
vor- 

Au 
po-

vita

strîns 
pen- 

: zîm-

120 de mii. Bineînțeles bani. Dumneavoastră, 
camera asta de mostre, 
rupt inima tîrgului. Ați 

dar la pozitiv.

directorului Alexandru cerîndu-i să tri-

de ilegalități să-și riposta în măsuri prompte împotriva celor ce se fac de săvîrșirea lor.

Autobaza de

ce ar să se

asta de 
cu un ca>nețel. 

exponatele și cu

Rubrică redactată de :
Stefan ZIDARITA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

STUDIUL ȘTIINȚIFIC AL REALITĂȚILOR
SOCIAL-ECONOMICE

Mijlocul secolului trecut, I străbătut de flacăra revoluției de la 1843, reprezintă o epocă de mari si aprige frămîntări sociale. Restructurarea radicală a societății românești sau perpetuarea stărilor existente erau, în ultimă instanță, cele două teluri ale claselor opuse care se confruntau pe plan economic si social- politic. Aceste probleme de însemnătate vitală pentru poporul român au făcut obiectul unor înverșunate dispute teoretice în rîndul gîndito- rilor din această perioadă.Aspirațiile firești ale poporului nu puteau fi înfăptuite, desigur, prin simpla condamnare etico-morală a unui regim anacronic, prin pledoarii sterile, patriotarde. Era necesară ridicarea maselor la conștiința misiuni’ lor istorice pe baza unui 
program de luptă temeinic ■ pregătit care să conțină în mod concentrat revendicările fundamentale ale acestora. Dar un astfel de program nu se putea limita la formule generale, izvorîte din intuirea momentului istoric și a doleanțelor maselor. Trebuia fundamentat științific, alcătuit pe baza introspectării realităților economice și sociale interne, privită în contextul vieții internaționale. Oameni de știință și revoluționari ca N. Bălcescu, Gh. Baritiu, M. Kogălniceanu. S. Bărnu- țiu, A. G. Golescu (Negru), Eftimie Murgu, Ion Ionescu de la Brad ș. a. si-au pus în zilele premergătoare revoluției cunoștințele în slujba de
monstrării necesității imperioase a înlăturării regimului feudal și a întronării unei orînduiri sociale lipsite de servituti. Caracterul militartt al concepției și activității lor izvorăște din convingerea că societatea nu este un organism încremenit, osificat, ci în continuă dezvoltare, că relațiile iobăgiste și starea abrutizantă a țărănimii. precum și dependența țării de puterile străine n-au existat din totdeauna, că va veni o vreme cînd poporul, cu forța lui uriașă, își va impune voința în rînduielile interne ale tării.în ideologia revoluționară de la 1848 apare clar ideea că mișcarea înainte a omului este impulsionată de lupta de clasă care îmbracă forme diverse și va dura atîta timp cît vor exista clase privilegiate, tiranie si despotism.Ion Ionescu de Ia Brad prezintă astfel revoluția ca rezultat inevitabil al conflictului social între clase cu Interese ireductibile, ca expresie a „durerilor de naștere ale libertății" : 
„Elementul revoluției — scrie el — 
este lucrăret pretutindenea, căci vre- 
tutindenea se află bogati și săraci, 
burghezi și muncitori, proprietari și țărani".Este revelator că unele idei ale revoluționarilor români, între care si ideea luptei de clasă, sînt apropiate de viziunea fondatorilor comunismului științific. Acest fapt, i-a ' făcut pe unii cercetători să afirme că apropierea punctelor de vedere s-ar explica prin influenta „Manifestului Comunist" care apăruse în anul 1848. Fără a exclude această posibilitate, care pînă în prezent n-a depășit stadiul supozițiilor, consider că izvorul ideilor înaintate ale mi- litanților pașoptiști nu trebuie căutat neapărat în influențe, ci în primul rînd în studierea riguroasă a 
realităților social-economice din ță
rile române.Pentru a înțelege aceste realități ei au analizat cu ardoare istoria, fră- mîntată a neamului nostru, tradițiile de luptă ale poporului, instituțiile sale social-politice. faptele eroice să- vîrslte de, strămoși. Si aceasta o făcea nu pentru a reînvia formele 
economice apuse, ci pentru a ex
plica prezentul și a descifra direc
țiile de dezvoltare a societății ro
mânești.Alcătuită pe baza studierii poeziilor și a tradițiilor populare, a legilor și actelor originale ale vremii, a inscripțiilor și monumentelor, a scrierilor care zugrăvesc o- biceiurile private, istoria — în concepția lui Bălcescu — trebuia „să 
scoată în evidentă poporul român cu 
instituțiile, ideile, simțămintele și o- 
biceiurile lui în deosebite veacuri". Iar Kogălniceanu, exprimînd eași idee, arată că „trebuința 
riei patriei este neapărată 
pentru ocrotirea drepturilor 
tre". ®în ideologia pașoptistă faptul istoric este folosit ca argument în favoarea năzuințelor de libertate socială si națională a maselor populare. Folosindu-se de datele oferite de istorie, Kogălniceanu demonstrează. de exemplu, că țăranul nu s-a aflat întotdeauna în stare de dependentă fată de boier, iar existenta acesteia nu este o dovadă trăiniciei regimului : firmatia ideologilor i „sclavia este tot atît i lumea" si de aceea lupta de emancipare

feudal. La moșierimii de veche ca este zadarnică • a țărănimii, Kogălniceanu, într-una din scrierile dinaintea revoluției, arăta : „Scla
via este veche, însă nu atît de veche 
cît și lumea; ea a început numai 
cînd arta producției a luat destulă 
dezvoltare, spre a da omului mai 
mult decît îi trebuia neapărat pen
tru viețuirea lui. Cînd acest prisos 
nu era încă, sclavia n-a putut fi, 
pentru că nime nu avea interes a 
avea sclavi. Oamenii care cei din
ții au avut ideea de a pune mina pe 
semenii lor și a-i șerbi spre a-și 
atribua o parte din productul mun
cii lor au făcut dar o spoliație, un 
furtișag; ei au jignit proprietatea 
cea mai sfîntă adică munca altuia. 
Deci spoliatia și furtișagul sînt ori
gina sclaviei". Aceeași teză o dezvoltă și Bălcescu cînd dezminte subterfugiile teoretice ale reprezentanților moșierimii care încercau să a- credlteze ideea dreptului absolut al boierului asupra pămîntului: „Istoria — scrie Bălcescu — stă de față, a- tît trecută cît și contemporană, ca 
să acuze cea mai mare parte din 
posesiunile de fată ca rău cîștigate 
si ca să ne spuie toate vicleniile, 
toate mijloacele rușinoase ce au întrebuințat unii ca să se facă 
prietari".Analizînd faptele trecutului tru istoric, Bălcescu dovedește principala cale de formare a marii proprietăți funciare a constituit-o deposedarea treptată și îndelungată a țăranului liber de pămîntul său de către boier. Căile de apariție a marii proprietăți feudale, conchide Bălcescu, pot fi multiple, însă originea ei, în ultimă analiză, o constituia spolierea de veacuri a țără
nimii de către boierime.

conf. univ. dr. 
Ion BULBOREA

în fata tabloului sumbru situației deplorabile a țărănimii, revoluționarii pașoptiști au de
monstrat cu argumente științifice că singurul mod de soluționare a problemei sociale în favoarea țărănimii era desființarea servajului, a rela
țiilor iobăgiste. în documentata sa lucrare „De L’abolition du servage 
dans Ies Principautes Danubiennes", referindu-se la mișcarea națională de la 1848 îndreptată împotriva regimului feudal. A. G. Golescu arăta : 
„Ce trebuia să 
mâni ? 
în fata 
pentru 
toare a 
se abătuseră asupra patriei ? O pu
teau ei face, mai ales atunci cînd 
întreaga Europă mergea în aceeași 
direcție si chiar Austria ștergea, la 
ea acasă, ultimele rămășițe ale scla
vajului ? Fără îndoială, nuDispariția procesului de înfeuda- re a țăranului presupunea anumite condiții istorice favorabile. în optica pașoptiștilor regimul feudal în comparație cu sclavagismul reprezenta o nouă robie — însă, după cum arăta Bălcescu, „cu toate acestea un 
progres în fond". Dar, „printr-o lege 
necesară, ca acest rău să piară tre
buia să se generalizeze". Așadar, a- bolirea sistemului feudal are loc în virtutea anumitor legi obiective, nu este consecința simplei dorințe a u- nor personalități luminate.Anul revoluționar 1848 era considerat de către ideologii pașoptiști punctul culminant al crizei feuda
lismului. anul în care forțele progresiste în mod obiectiv puteau să pună capăt unui regim social nefast. să deschidă perspective eliberării sociale si naționale a poporului român. „România — spâne Ion Ionescu de la Brad — a făcut re
voluția aceasta politică și socială si 
România o va consolida spre ade
vărata mîntuire a poporului".Revoluția avea menirea să elibereze poporul de nedreptatea apăsătoare la care era supus de clasa feudală care-1 tinea în stare de înapoiere și abrutizare. „Dacă despotismul — sublinia G. Baritiu în anul încleștării revoluționare — ar mai ține po
poarele sub a sa epitropie, ele n-ar 
ajunge la maturitate nici într-o mie 
de ani".Revendicările antifeudale ale maselor trebuiau explicate, demonstrate ' cu argumente științifice nu atît pentru convingerea oficialităților sau a claselor de șuș. cît pentru clarifica
rea perspectivelor, pentru mobiliza
rea maselor la un act de mare anvergură și răspundere în fața istoriei. Asa se face că toate programele revoluționarilor din cele trei tari române prevedeau. într-un fel sau altul, desființarea servitutilor feudale si emanciparea clăcasilor. At.’t 
„Punturile națiunii române transil
vane". program adoptat de Adunarea de la Blaj la 4/16 mai 1848, 
„Prințipiile noastre pentru refor
marea patriei”, adoptate de revoluționarii moldoveni la 12/24 mai 1848. cît și Proclamația revoluționară de 
la Islaz din 9/21 iunie 1848 prevedeau

desființarea iobăgiei rirea țăranilor.Ideea desființării băgiste susținută de alți revoluționaricu punctul de vedere al lui Marx referitor la soluționarea problemei agrare în anii 1848/1849 în țările răsăritului european : „Aceste țări — scria Marx — nu pot fi izbăvite de 
barbaria patriarhală feudală decît 
cu ajutorul unor revoluții agrare 
care să-i transforme 
iobagi sau clăcași în proprietari de 
pămint liber".Argumentația științifică este folosită constant și convingător de gînditorii pașoptiști pentru demon
strarea necesității făuririi statului 
național unitar român. Această idee rezultă atît din lucrări mai amDle, de sinteză, ca „Istoria Românilor 
sub Mihai Vodă Viteazul", opera V’"'ii lui Bălcescu. „Histoire de la Valachie, 
de la Moldavie et des Valaques 
Transdanubiens", a lui Kogălniceanu, cît și dintr-o serie de studii și articole publicate în diferite reviste și ziare ale vremii — „Poporul suve
ran", ..Gazeta de Transilvania", 
„Bucovina" etc.Sentimentul de profundă dragoste pentru propriul popor promovat de revoluționarii români era în consens cu principiul respectului si înțelegerii cu celelalte popoare. Tocmai a- ceasta a făcut ca opera lor să fie a- preciată atît în tară, cît și peste hotare. să reprezinte o contribuție la 
dezvoltarea culturii românești și prin 
aceasta la îmbogățirea tezaurului 
culturii universale. Acum nu mai este o noutate că opera lui Bălcescu 
„Question âconomique des Princi
pautes danubiennes", apărută la Paris în 1850, fără a se indica autorul, a fost cunoscută și folosită de Marx în Capitalul prin intermediul lui Elias Regnault. Utilizarea de către Marx a unor informații și concluzii ale lui Bălcescu, pentru explicarea situației economice din țările române, este un indiciu că fondatorul comunismului științific aprobă conținutul ideilor bălcesciene exprimate în studiul amintit. Lucrarea lui Bălcescu era cunoscută și democraților revoluționari ruși. Revista Sovremennik nr. 4'1858. condusă de Cernîșevski. face referiri directe în acest- sens. Valoarea științifică a lucrării este relevată și de alți gînditori. J. Michelet, spre exemplu, referindu-se la această lucrare, consacrată îndeosebi dezbaterii problemei agrare. spune : „Nu cunosc pînă acum nimic mai bun în această temă, nimic mai instructiv, decît a- ceastă broșură intitulată economique biennes".Aprecieri privire la revoluționari. Astfel, unele scrieri ale lui Ion Ionescu de la Brad-sînt ci-tate la loc de . cinste de G. jLejean.. J. Michelet. N. P. Comene. nault etc.Folosirea cu pasiune a armelor științei a constituit un mijloc, imbatabil în mîinile revoluționarilor pașoptiști pentru înfăptuirea nobilelor idealuri de care erau animați. Numai așa se putea dovedi în fața lumii 
justefea, caracterul legitim, al luptei poporului român împotriva tiraniei sociale și naționale, căci „știința — cum scria Kogălniceanu — nu stă 
niciodată alături de tiranie, pentru 
că știința iubește libertatea".

In aceste zile pe litoral

(Urmare din pag. I)

Este însă necesar de 
remarcat că uneori cu
mulul a favorizat o a- 
numită legătură între 
învățămînt și produc
ție, între cercetare și 
producție, legături care 
cor trebui reînodate sub
altă formă. Va trebui să 
se admită o mai mare 
mobilitate a schimbului 
de cadre dintre cerce
tare, învățămînt și pro
ducție, schimb care 
poate fi relativ bine or
ganizat într-o societate 
socialistă. Fără acest 
schimb, învățămîntul 
riscă să piardă contac
tul cu realitatea indus
trială, cu realitățile so
ciale și să evolueze pe 
traiectoria școlii îndrep
tate asupra ei însăși.

Alături de schimbul 
de cadre între cercetare, 
învățămînt, producție și 
administrație, un rol și 
mai important îl vor a- 
vea legăturile contractu
ale între organizațiile e- 
conomice și cele de cer
cetare, grija pe care in
dustria va trebui s-o 
aibă în stimularea efor
turilor cadrelor din în
vățămînt și cercetare

pentru pregătirea specia
liștilor necesari și pen
tru elaborarea de lucrări 
valorificabile în practi
că ; în același timp, este 
necesar ca atît în cerce
tare, cît și în învățămînt 
să existe preocuparea 
de a susține cu multă 
energie activitatea so- 
cial-economică. Înțelege
rea interacțiunii proce
selor de cercetare, e- 
ducare și producție, 
trebuie să ducă la for
marea unui sistem coor
donat cu multă grijă.

Măsurile privind îm
bunătățirea activității e- 
conomice, perfecționarea 
cercetării științifice, ca 
și noua lege a învăță- 
mîntului, 
tot 
de

vor permite 
mai multor oameni 
valoare să-și facă 

deplin datoria față 
profesiunea lor, față 
colectivele în carede ____

lucrează și față de socie
tate în ansamblul ei. Cu 
aceste gînduri mă alătur 
celor care au ținut să-și 
exprime dorința ca o 
serie de probleme ale 
vieții profesionale și 
științifice să fie rezol
vate în spiritul echității, 
al principiului socialist 
de repartiție.

Adunare populară consa 
erată aniversării revoluției 
de la 1848Marți după-amiază, la Opera de stat din Timișoara a avut loc o adunare populară închinată a- niversării a 120 de ani de la revoluția de la 1848. Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești și de tineret, oameni de știință și cultură, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, stu- denți și elevi.Conf. univ. dr. Traian Bunescu, președintele Comitetului județean Timiș pentru cultură și artă, a conferențiat cu acest prilej despre importanța istorică a revoluției de la 1848 din Țările Române. Actori ai teatrelor din Timișoara au prezentat apoi un poem literar-muzical omagial, în care sînt evocate momente istorice ale revoluției de la 1848.

Municipiul Ploiești a intrat în rîndul localităților conectate la sistemul telefonic automat interurban. S-a creat astfel posibilitatea unor comunicații directe, reciproce, fără intervenția operatoarelor din centrale, cu orașele București, Brașov, Mamaia, Constanța, Eforie și Mangalia. Cu abonații din Ploiești se poate obține legătura formînd mai întîi prefixul 971 și apoi numărul de telefon al celui solicitat.(Agerpres)

cesul de rezolvare a ei. Dar nu e mai puțin adevărat, că sînt destule sesizări a căror rezolvare nu este legată cîtuși de puțin de cunoașterea autorilor lor. în aceste condiții, încercarea de identificare a celor ce semnalează diferite deficiente se transformă într-un act fățiș de intimidare și persecuție, devine un abuz grosolan, a cărui gravitate este cu atît mai mare cu cît „detectivii" improvizați— în mod inerent — pot cădea în propria lor cursă, mergînd pe piste false, și astfel le cad victimă oameni complet nevinovați.în cursul anului trecut,— relatează loan Tocaciu. sudor la Transporturi auto Tîrnă- veni — în autobaza noastră au fost cercetate mai multe sesizări despre diferite nereguli și, așa cum era și firesc, cei vinovați de abaterile constatate au fost sancționați. Unii dintre aceștia însă nu s-au împăcat cu o astfel de situație și au trecut la ofensivă. începind să caute cu înverșunare pe cei ce au făcut sesizările. Potrivit concepției că fapta devine incriminatorie din momentul cînd este scoasă ia i- veală. iar vinovatul este cel care o dă în vileag și

nicidecum cel care o săvîr- șește, s-au întreprins anchete împotriva presupușilor „reclamagii". Printre ei am căzut și eu, fiind ales, probabil, siderentul că una mi-am exprimat deschis părerile în cele maipe con- întotdea-
întoarcă împotriva mea ? Prin prisma drepturilor pe care orice cetățean le are de a-și spune părerea atît în chestiunile care-1 privesc direct, cît și în cele mai felurite probleme de interes obștesc, asemenea încercări de depistare a

tatea de cercetare și soluționare a sesizărilor este incompatibilă cu tratarea lor arbitrară, după bunul plac al unuia sau altuia. Nimănui nu-i este îngăduit să le ignore și să le „rezolve" după cum îl taie capul sau după cum îi dic-

Vă interesează
autorul sesizării?

diferite probleme aceste păreri nu se potriveau întotdeauna cu cele ale unor șefi ai mei. Din senin, m-am văzut astfel pus într-o situație de-a dreptul penibilă. Mă întreb. și este normal să se întîmple așa. de ce să fiu eu acuzat pe nedrept ? Și, la urma urmei, chiar, dacă as fi făcut eu o anumită sesizare, de trebui ca aceasta

celor ce sesizează organelor de stat si de partid neajunsurile observare de ei apar ca încălcări flagrante ale legalității care ar trebui combătute și sancționate cu cea mai mare asprime.Cercetarea oricărei sesizări trebuie să aibă drept unic scop aflarea adevărului.Implicînd o înaltă responsabilitate civică, activi-

teaza interesele și cu atît mai mult să persecute sub o formă sau alta pe cei ce critică și semnalează stări de lucruri nesatisfăcătoare.Maria Cojocaru, salariată la cofetăria „Oltenia" din Craiova, a fost obligată în cursul anului trecut de către responsabila unității, Maria Florescu, să contribuie cu diferite sume de bani la „completarea" unor lipsuri care apăreau ca din
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a a B

de pomană
foileton da Nicută TÂNASE

dormim ? Ne străduim, to
varășe, să găsim metode 
noi, trimitem oameni în 
străinătate pentru perfec
ționare. E drept, camera 
asta de mostre ne-a costat 
cam peste o jumătate de 
milion, am comandat 
mobilier, vitrine. E deser
vită de 20 de persoane...

— Ați făcut un lucru 
grozav. Dacă ați avea și 
muzică aici... Intr-adevăr, 
faceți un comerț civilizat. 
Și nici n-ați cheltuit prea 
mult. Comerțul cere sacri
ficii. Poate chiar mai mult 
decît ăsta care l-ați făcut. 
Eu cunosc o întreprindere 
care cheltuiește cu reclama 
produsului ei un milion de 
lei pe an și ea, întreprinde- 

■ rea, produce marfă numai 
de 
tot 
cu 
ați 
rupt-o, 
Multe, multe, foarte multe 
felicitări.

In sfîrșit, s-a terminat 
odată pentru totdeauna cu 
haosul din aprovizionare, 
cu îngrămădeala, cu hara
babura din depozite.

Lăsînd piuitul aici la 
I.C.R.T.I. și nemaiavînd al
tul de rezervă am pornit-o 
așa prin Galați. Cu timidi
tatea mea am îndrăznit să 
intru în vorbă cu un ges
tionar. Cînd i-am t 
mina și l-am felicitat 
tru realizarea lor mi-a 
bit în colțul gurii:— De chestia aia 
camera de mostre îmi 
bești ? E o aiureală, 
păpat banii statului de 
mană.

— Cum îți permiți 
vorbești așa despre o me
todă modernă, civilizată ?

— Mă faci să rid. Sala 
aia și cei 20 de oameni cure 
o păzesc, precum și lumina 
aia fluorescentă, ard gazul 
de pomană.

— Ești retrograd. Te-ai 
obișnuit cu vechea metodă.

— Dar care-i noua me
todă ? îmi spui și mie ? Noi, 

. .. gestionarii, nici nu mai dăm
gura căscată: “(Impasibil. să.. .. pe.acolo. Au făcut-o n.unyzi. nu rămîi cu gura' căscată — 
la o astfel de realizare). 
E colosală expoziția asta, 
la ce folosește ?

— Nu e expoziție.
— Dar ce ?
— Cameră de mostre.
— Pentru ce-ați des- 

chis-o ?
— Cu asta luăm piuitul 

la toți. In această cameră 
de mostre au acces numai 
gestionarii. Gestionarii ma
gazinelor din Galați, Brăi
la, Vrancea...— își petrec concediul 
de odihnă aici ?

— Eh!... Gestionarii vin 
aici, în camera 
mostre, 
Consultă 
trecînd prin fața lor 
merceologul de serviciu fac 
comanda. „Îmi dai o sută 
de bucăți din articolul ăsta, 
o mie din ăstălalt, din ăsta 
350 ș.a.m.d. Intr-un cuvînt, 
gestionarul, cunoscîndu-și 
clienții și mai ales gustul 
lor, comandă exact ce are 
nevoie.

Formidabilă idee! Dacă 
mai aveam un piuit la 
mine cu siguranță că mi-l 
lua și pe ăla..— Cine a venit cu 
ideea asta ? Cum de nu 
l-ați popularizat pînă 
acum ? Cum de nu s-a ex
tins metoda asta în toată 
țara ? Dumneata știi că eu 
umblu des prin I.C.R.T.I.- 
uri șt ce văd acolo... Ges
tionarul care vrea să ia 
marfă intră prin depozite, 
răscolește, pierde timp, se ceartă cu șeful depozitului. 
Cu metoda asta a dumnea
voastră....

— Dumneata crezi că noi

De cite ort plec pe teren 
iau în servietă și piuituri 
de rezervă. Să fie acolo. 
O deplasare „mănîncă" 
unui gazetar zeci de piui
turi. Intri într-o fabrică, 
ți-arată unul o inovație 
care aduce economii de 
milioane, gata, ți-a luat 
piuitul. Dai o raită prin 
altă întreprindere, mai lași un piuit. In această 
privință. C.S.P.-ul n-a fost 
deloc zgîrcit cu noi. Avem 
la dispoziție cite vrem. Nu 
se fac restricții.

Cînd am plecat acum la 
Galați abia în tren mi-am 
dat seama că în loc de piui
turi de rezervă mi-am bă
gat in servietă, distrat 
fiind, aragazul cu 3 ochiuri. 
Aragazul, chiar dacă ar 
avea și patru, și douăspre
zece ochiuri, nu poate su
plini în nici un caz un 
piuit.

Daci cineva face o mare 
ispravă și în loc de piuit 
îți ia aragazul îl poți da în judecată. Pentru luare 
de piuit nu există lege. 
Mai marele comerțului 
gălățean m-a întîmpinat în ----= r>_: [ui frază agară. Prima 
fost:

— Bine-ai 
celeratul ! Și 
voie vreau să te conduc 
undeva. Nu-ți spun unde, 
dar să fii sigur că o să-ți 
iau piuitul.

— Du-mă repede, că am 
numai unul la mine.

M-a urcat într-o mașină. 
Și mașina a stopat pe 
strada Coșbuc în fata unei 
clădiri cu 8 etaje pe fron
tispiciul căreia era o 
firmă : „Întreprinderea co
merțului cu ridicata pen
tru textile și încălțăminte".

Mi s-a luat piuitul de 
la intrare. Ce să mai dis
cutăm. Imaginați-vă o ex
poziție cu mărfuri cum nu 
întîlnești nici la tîrgurile 
de mostre: mobilier nou, 
oameni în halate albe, 
curățenie, nici cea mai im
pertinent,ă muscă nu în
drăznește să intre aici.

— Coloșii, .am zis eu cu

senin in gestiune. Era procedeul ei obișnuit de a stoarce bani de la subalterne care — chipurile — aveau posibilitatea să-i recupereze din „ciupeli". La ultimul inventar, i-a pretins Măriei Cojocaru 1 000 lei. Aceasta a refuzat si S sesizat cazul întreprinderii. Mitroi, . „„ ...mită în unitate un revizor* contabil ventarul dacă într-adevăr există sau nu lipsuri în gestiune. Era convinsă că sesizarea ei va fi interpretată așa cum se cuvine și că fără nici o vorba doar interesul ei .de interesele generale ale întreprinderii. Dar eroare ! Directorul a lăsat sesizarea la o parte și a început să se ocupe de autoarea ei. Drept care, fără nici o cercetare contabilă, a dispus ca Maria Cojocaru să achite banii „lipsă" 1 Dar nu s-a mulțumit numai cu atît. La cîteva zile, i-a desfăcut contractul de muncă. Acesta era. de fapt, răspunsul său la o nouă sesizare pe care tocmai mise din partea Cojocaru. Abuzul a minat-o pe aceasta adreseze Direcției ciale județene și organelor

| DIVERS
Protejați 
lanurile!Se știe că în acest an (cu condiții climatice nefavorabile) s-au făcut eforturi susținute pentru obținerea unei recolte corespunzătoare. Cum apărăm ceea ce am obținut 7 Campania de recoltare este abia la început și — totuși ! — peste 100 ha păioase au fost incendiate. Pagube mari s-au înregistrat la I.A.S. Chiriacu, județul Ilfov, la cooperativele agricole de producție din Roșiori de Vede, Bîldana (Ilfov) șl Ploeștiori (Prahova). Cauza frecventă o constituie lipsa sitelor parascîntei de la locomotive șl autovehicule, neglijența fumătorilor, jocurile copiilor cu focul. Neatenția provoacă pierderi considerabile, ca în cazurile relatate. De prisos să mai amintim că în apărarea avutului obștesc sîn- tem interesați cu toții.

După doi ani de activitate didactică desfășurată în Guineea, în cadrul schimburilor culturale româno-guineeze, profesorul de științe biologice Valeriu Hogaș din Lugoj s-a reîntors în țară a- ducînd o bogată colecție de fluturi și insecte rare. Pasionatul colecționar lugojean a adunat peste 13 000 de exemplare, aparținînd unui mare număr de specii, de la cele de dimensiuni minuscule, pînă la cele uriașe. O colecție reprezentativă de fluturi și insecte a fost predată Muzeului de științe naturale „Grigore Antipa" din București. Biolog și cetățean.
Aplicați 
legea!

așa, de ochii lumii. Tot din 
depozite ne aprovizionăm. 
Ba mai rău au încurcat 
lucrurile. Ne duceam acolo, 
ne uitam în vitrine, coman
dam și ziceam 150 de cos
tume de haine care ne plă- . 
ceau. făceam comanda și 
în locul costumelor ne tre
zeam cu grape ori lopeți. 
Vedeam în vitrina camerei 
de mostre niște costumase 
de copii. îi spuneam mer
ceologului să ne trimită 
vreo 200 de bucăți și în lo
cul costumașelor de copii 
ni se aduceau costume de 
scafandri. Ne-am lăsat 
păgubași. Am trecut la ve
chea metodă.

— Mă îngrozești. Mi s-a 
luat un piuit de pomană. 
Pentru ce o sală mobilată 
de pomană, pentru ce-și pieră 20 de oameni timpul 
aici. în sala asta ? Dacă...

— Pentru luat piuitul la 
cei care vin de la centru.

Mi-am luat piuitul înapoi 
și trecînd pe la întreprin
derea forestieră Vrancea 
am rămas din nou fără el. 
I. F. Vrancea, conform unor 
comenzi primite de la 
C.A.P.-urile din împreju
rimi, a executat 1 100 650 
bucăți araci pentru vie. 
Beneficiarii au refuzat să-i 
ridice. Nu corespundeau 
„stasului". 1 100 650 de 
araci în care s-au investit 
muncă și mai ales lemn 
zac din anul 1965 și au 
început să putrezească.

I. F. Vrancea se spune 
că a trimis o iscoadă la 
camera de mostre din 
Galați. Vor să facă și ei 
una. Pentru luat piuitul.

locale de partid. Alexandru Mitroi n-a dat înapoi nici de astă dată. Cinic și lipsit de scrupule, el a pășit pe calea mistificării realității, a învăluirii potlogăriilor într-un păienjeniș de falsuri și minciuni care să facă imposibilă anularea măsurii sale abuzive și implicit pedepsirea lui și a tuturor celorlalți vinovați. Și așa s-a întîmplat. Pe baza unui material care nu corespunde realității, întocmit de către conducerea I.A.P.L. Cofetarul, Direcția comercială Dolj a respins contestația Măriei Cojocaru. S-a încercat a- ducerea cauzei în fața organelor de jurisdicție a muncii, dar întrucît petiționara este vînzătoare gestionară problema nu poate fi soluționată decît de organele administrative 1 Așadar, deși s-a constatat că a devenit victima unor acte Maria Cojocaru fi reintegrată înEste evident căabuzuri trebuie să fie în mod necondiționat reparate. Dar numai aceasta nu este suficient. Este necesar ca astfelgăsească ferme și tuturor vinovați

Printr-o adresă, șeful Ocolului Silvic Mînăstirea Cașin (Bacău) ne solicită : „Vă rugăm să confirmați dacă vreunul din semnatarii rubricii „Faptul divers" a avut o convorbire telefonică, cu ocolul nostru, în problema confiscării (de către ocol) a unor cantități de material lemnos de la doi cetățeni din Breț- cu, județul Covasna. Aceste relații ne sînt necesare pentru solutionarea contestației introduse de sus-numiții la judecătoria Tg. Secuiesc". Răspundem : Nu, nu am avut nici o convorbire. Ci- • neva, un om incorect, ca să nu-i spunem altfel, a vorbit în numele •'nostru. AdiPițîHd că am fi cunoscut cazul și am fi telefonat, ne-am fi interesat, firește’, dacă și cum a fost aplicată legea.

Zilele trecute, pe gura de văr
sare în Dîmbovița a apelor rezi
duale, de la podul Cotroceni, a 
năvălit un val negru. Intr-o ju
mătate de oră, apele rîului au de
venit ca și păcura ce le invadase ; 
o peliculă de smoală, șerpuind 
printre talazurile înverzite, îm
prăștiind în aer un miros înțe
pător de hidrocarburi. De la po
dul Cotroceni pînă la Operetă, 
rîul nu mai e rîul pe care-l știam, 
ci o apă neagră, hidoasă. De unde 
a apărut acest șuvoi (tone de ți
ței nears) care a dus, cu sigu
ranță, la distrugerea faunei, și 
așa destul de săracă în biata „apă 
dulce", la vicierea atmosferei 
orașului și la crearea pericolului 
unui incendiu ? Se poate afla. O 
cerem cu insistență.

| Carte
| poștală
I
I
I
I
I
I
I
I
| Anticipație

Am fi dorit să o adresăm Direcției generale a poștelor din ministerul de resort. N-am găsit I însă pe piață o carte poștală demnă de această instituție. Știm : recent au fost puse în vînzare 400 000 exemplare de cărți poștale, ilustrate cu reproducerea „Atacului de la Smârdan", pictură ce-i aparține lui N. Grigo- rescu — și alte 400 000 exemplare ilustrate cu reproducerea „Anemone" de Ștefan Luchian. Dar, spre surprinderea cumpărătorilor, semnăturile celor doi mari pictori sînt inversate. (Opera unuia este atribuită celuilalt — și invers). Răsuflăm totuși ușurați, gîndin- du-ne că cei care au dat la tipar aceste cărți poștale nu inițiază și editarea unor albume plastice. Ce-ar mai fi I
Pe cîteva străzi din cartierul bucureștean Vitan (vezi strada Foișorului) au apărut cohorte de omizi. Nu le mai ajung pomii — au început să intre și în casele cetățenilor. Totuși, măsurile de protecție în- tîrzie. Sperăm că acest semnal va fi recepționat repede de cei ce răspund, în sectorul respectiv, de protecția plantelor. Și atunci, omizile vor fi în pom 1
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NA1NTEA
TIMPULUIBACAU (corespondentul „Scînteii"). Constructorii care înalță barajul de la Poiana Uzului sjnt înaintea graficului cu două săptămîni. Indeplinin- du-și planul pe primul semestru al anului cu 15 zile mai devreme, ei au raportat executarea unui volum de exca- vații de peste 320 000 mc pă- mînt. Deși graficul inițial prevedea începerea betonării în luna iulie, pînă în prezent constructorii au turnat în corpul barajului mai mult 27 000 mc beton. 11 din 33 blocuri ale află în diferite strucție.Prin intrarea unei stații de răcire a apei și a agregatelor folosite la prepararea betonului, precum și prin depășirea capacității proiectate la stația de sortare a agregatelor, ritmul de beto- nare a sporit la 600 mc fată de numai 300—400 mc cît se realiza în luna trecută. Astfel au fost asigurate condiții ca pînă la sfîrșitul acestui semestru să se realizeze peste 54 la sută din prevederile planului anual.

Problema cocsului mărunt

este necesară și indicată faptului că costul cocsu- importat este mare, iar de transport ridică cu sută prețul de revenire.

mai poate să solutionarea

de cele barajului se faze de con-în funcțiune a

Îmbunătățirea structurii

iși așteaptă rezolvarea
Poate că pentru cei neinițiați în siderurgie problema creșterii producției de cocs mărunt, care se utilizează în procesul de aglomerare a minereurilor de fier, pare minoră și lipsită de semnificație. In realitate însă, ea are o mare însemnătate pentru economia națională. Această problemă a’ mai fost ridicată recent în „Scînteia", în articolul : „Cînd se vor satisface cerințele de cocs mărunt ?“ Insistăm asupra ei întrucit este vorba de o importantă chestiune economică, trecută de mult timp de Ministerul Industriei Metalurgice în rîndul problemelor amînate an de an, din care cauză se cheltuiesc impor- aco-

ÎN CONSTRUCȚIE LÎNGA 
ROVINăRI

La Rogojelu, în vecinătatea localității Rovinari, a început construcția unei centrale termoelectrice cu o putere instalată, în prima etapă, de 400 MW. Amplasată în zona carierelor de lignit dintre rîurile Jiu și Tismana, viitoarea centrală urmează să primească combustibilul direct de pe benzile de transport. Termocentrala va fi echipată cu două grupuri de cîte 200 MW fiecare, primul dintre ele urmînd să fie pus în funcțiune hi cea> de-a doua jumătate a anului 1971.(Agerpres)

tante fonduri valutare pentru perirea deficitului.Cu atît mai mult nu fie lăsată să treneze problemei adusă în .discuție, cu cît cerințele de cocs mărunt cresc o dată cu intrarea în funcțiune a instalațiilor de aglomerare de la Combinatul siderurgic Galați. Sporirea în scurt • timp a producției de cocs mărunt ar reduce deficitul, cu toate avantajele economice ce decurg de aici. Ea este pe deplin posibilă, întrucît există o bază disponibilă de materii prime indigene — în principal cărbuni e- nergerici din Valea Jiului — care poate fi valorificată pentru fabricarea acestui combustibil. Producerea lui în tară și datorită lui mărunt cheltuielile circa 40 laPosibilitățile de obținere a cocsului mărunt din cărbuni energetici au fost cercetate cu cîțiva ani în urmă în cadrul Institutului de energetică al Academiei, fiind fundamentate, după studii teoretice și experimentale, două variante. într-o primă perioadă. între 1959—1960, s-a cercetat — în fază de laborator și pilot — utilizarea cuptoarelor clasice orizontale de cocsificare. Experimentările efectuate la stația pilot de cocsificare Lupeni au dus la concluzia că se poate obține cocs mărunt cu caracteristici chimico-tehnice situate în limitele unui bun combustibil pentru aglomerare. Procesul tehnologic stabilit e similar celui de la uzinele de cocs de la Reșița și Hunedoara, cu simplificarea accentuată a pregătirii șarjei.

Intr-o etapă următoare (1961-1962) s-a studiat procedeul de fabricare prin utilizarea cuptoarelor verticale continui și discontinui — fază de laborator. pilot și semiindustrială. In această variantă s-au cocsificat direct cărbuni energetici din bazinul Văii Jiului, cu granulatia 0—10 mm. Experimentările au fost efectuate la uzinele „Carbochim"-Cluj și „Victo- ria“-Călan, iar pe baza lor au fost definitivate procesul tehnologic și tipul de cuptor. Caracteristicile cocsului mărunt obținut prin acest procedeu au fost similare celui obținut • în cuptoare orizontale. Studiile și rezultatele obținute au fost examinate, discutate și omologate în cadrul consiliului tehnic al Direcției tehnice din Ministerul Industriei Metalurgice. Mai tîrziu, în anii 1963-1964, au început, la Institutul de cercetări me-
puncte de vedere

talurgîce (I.C.E.M.) al Ministerului Industriei Metalurgice, cercetări pentru obținerea cocsului mărunt prin fluidizare : ajunse în stadiul industrial, cercetările se desfășoară totuși în continuare pentru îmbunătățirea caracteristicilor cocsului mărunt și a indicilor tehnico-economici de utilizare a acestuia drept combustibil în procesul de aglomerare a minereurilor de fier.Datorită unor caracteristici chimi- co-tehnice diferite, utilizarea cocsului obținut prin fluidizare la aglo- meratoarele de la Hunedoara și Reșița a dus la un indice de echivalare cu cocsul mărunt folosit în mod curent de 1.3-1.5 — ceea ce înseamnă realmente un consum mai mare pentru fabricarea aglomeratului. Rezultatele obținute pînă în prezent atestă, deci, că prin fluidizare nu se pot atinge indicii calitativi ai cocsului mărunt obținut pe alte căi, iar indicii de consum și prețul de- cost sînt nefavorabili față de variantele cu cuptoare orizontale sau verticale. O concluzie similară s-a desprins și anul trecut. în urma unui studiu tehnico-economic efectuat de Institutul de proiectări metalurgice.Cu toate aceste concluzii, ministerul de resort a hotărît să se urmeze tocmai această cale neeconomică pentru dezvoltarea producției de cocs mărunt. Probabil că s-a pornit de la premisa că utilizarea procede-- ului fluidizării antrenează investiții mai reduse, putînd să fie folosite cu modificări relativ importante unele instalații existente la Călan și realizate cantități însemnate de cocs mărunt pentru acoperirea parțială a deficitului încă din anul viitor. S-a scăpat însă din vedere că cocsul produs aici costă în prezent în jur de 1 000 de lei tona, față de aproximativ 620 de lei tona cît ar costa cocsul mărunt produs în cuptoare ceramice — preț estimat pe baza cercetărilor. La toate acestea se adaugă și faptul că instalația nu este încă pusă la punct, provocînd necazuri în exploatare. Avînd în vedere că și consumul de cocs mărunt obținut prin fluidizare este cu 30—50 la sută mai mare, fată de cocsul mărunt o- bișnuit. sîntem de părere ca lucrările care se fac azi la Călan să fie

(Urmare din pag, T)de structură ele au fost comasate, creîndu-se compartimentul de desfacere. în privința simplificării for- mularisticii contabile, este suficient să relatăm că în sectorul producției _ prin desființarea secțiilor și eliminarea lucrărilor cu dublă sau triplă înregistrare — numărul documentelor economice întocmite s-a redus de la 76 la 26 formulare. Cum eficiența tuturor acestor schimbări se verifică prin rezultatele practice, trebuie să amintim că și acest dificil examen a fost promovat de colectivul uzinei. In 5 luni din anul curent, „Danubiana", fără investiții și forță de muncă suplimentare, a depășit toate prevederile indicatorilor de plan, cu 5—6 procente, iar Ia livrările destinate exportului cu peste 25 la sută.Se ridică însă o întrebare : constituie această organizare internă a uzinei „Danubiana" forma cea mai bună posibilă la ora actuală — in strînsă conformitate cu prevederile acțiunii de experimentare ? Răspunsul îl găsim, in parte, într-o situație întocmită de comitetul de partid din uzină, cu ocazia unei analize minuțioase a desfășurării acțiunii de experimentare. Iată citeva spicuiri. Deși s-a redus vizibil numărul de compartimente, s-a constatat, însă, în unele sectoare o anumită inconsecvență în aplicarea măsurilor stabilite de conducerea uzinei. Așa, de pildă, s-au comasat serviciile teh- nic-structură, tehnic-construcții și proiectări în cadrul sectorului de concepție, dar practic se menține vechea structură organizatorică, la care s-a mai adăugat un... șef de sector. Se apreciază că sub paravanul perfecționării structurii organizatorice, „în ansamblu", a apărut, în acest caz, o structură supradimensionată, care nu schimbă în ultimă instanță situația existentă mai înainte. De asemenea. în uzină se observă

o tendință de creștere, atît ca non- dere cît și în mărimi absolute, a personalului tehnic și administrativ, comparativ cu cel direct productiv. Și aceasta, în condițiile în care personalul tehnic și administrativ are un grad de ocupare evaluat la numai 80 Ia sută în rezolvarea sarcinilor preconizate de regulament, per- petuîndu-se neconcordanța dintre atribuțiile fiecărui salariat și lucrările efective pe care Ie are de executat.De fapt, așa cum ne-a spus directorul general al uzinei, dr. ing. Tănase Volintiru, tocmai acest aspect se află la ora actuală in centrul atenției conducerii uzinei, a comitetului tfi de direcție. . In uzină, se simte încă lipsa unui sector de analiză tehnico-economică, care prin investigațiile și studiile operative efectuate ar putea să desprindă o serie de tendințe ale diferitelor fenomene economice și tehnice. Utili-' tatea și oportunitatea lui, dovedite în alte întreprinderi — de pildă. în cele din industria ușoară — nu mai poate fi ignorată. Este în interesul uzinei să studieze atent și alte aspecte de natura celor relatate anterior. a căror luare în considerare ar fi menită să perfecționeze actuala organizare internă a întreprinderii.Partidul și statul au declanșat acțiunea de experimentare, tocmai pentru a stimula puternic inițiativa și spiritul de responsabilitate în activitatea productivă. Este o mare cinste pentru cele 71 întreprinderi de a fi cuprinse în această experimentare, pe baza rezultatelor lor putîn- du-se formula concluzii realiste și măsuri energice la nivelul altor unități economice. De aceea, nimic nu trebuie precupețit cînd este vorba de ducerea riguroasă la îndeplinire a acțiunii — nici din partea conducerilor de întreprinderi și a organizațiilor de partid și nici din partea ministerelor tutelare.

4socotite ca provizorii, temporare, fiind necesare noi eforturi pentru definitivarea indicilor tehnico-economici la producția și utilizarea cocsului mărunt din cuptoare ceramice, care asigură recuperarea investițiilor suplimentare în 3—4 ani.Pe parcurs, au mai apărut și alte „soluții" pentru rezolvarea problemei deficitului de cocs mărunt. Una dintre acestea, însușită se pare cu multă ușurință de unii specialiști, este utilizarea cocsului de petrol drept înlocuitor al măruntului de cocs. Cocsul de petrol este un produs care conține foarte puțină cenușă (sub 1 la sută) și sulf (sub 0,8 la sută). Aceste caracteristici, împreună cu volatilele de 9-12 la sută, îl fac să fie de departe superior oricăror cărbuni utilizați la fabricarea cocsului metalurgic. Arderea în instalațiile de aglomerare a unui asemenea material credem că este în cel mai rău caz o soluție lipsită de răspundere, o erezie tehnică și economică. Anul trecut au fost folosite cîteva zeci de mii de tone de cocs de petrol în acest scop, reprezentînd în mod evident o pierdere în valorificarea acestui produs. O cantitate importantă de cocs de petrol se prevede să fie folosită în același scop și anul acesta. După părerea mea. dacă există un excedent de producție de cocs de petrol, el ar putea fi valorificat în condiții superioare la fabricarea cocsului metalurgic pentru turnătorie și furnale, dar în a- cest domeniu s-au depus puține e- forturi în vederea găsirii modalităților de aplicare în practica industrială.In lumina faptelor prezentate aici succint, socotesc că sporirea producției de cocs mărunt comportă luarea unor măsuri judicios analizate, prin consultarea largă a specialiștilor, prin fundamentarea soluțiilor viabile tehnic și economic, verificate în practică, pentru evitarea arbitrarului și risipei. Soluționarea acestei probleme, după cum am arătat, nu mai suferă amînare. Pentru a păși hotărît pe drumul asigurării din producția indigenă a cerințelor de cocs mărunt. în condiții economice favorabile, cred că e necesară producerea la cocseria Reșița a unei cantități convenabile de cocs mărunt — prin aplicarea rezultatelor cercetărilor efectuate în- jdW^njuL 19uPd toarelor orizontale — cafe sa fie apoi utilizată experimental la aglomerare. Pe baza rezultatelor experimentării, se poate trece apoi la proiectarea și construcția unor instalații noi de cocs mărunt. Pentru această soluție există suficientă experiență în utilizarea. proiectarea si construcția talatiilor necesare.Asigurarea cu cocs mărunt a talatiilor de aglomerare, pînă construcția unor capacități noi. trebui analizată multilateral cu cluderea diverselor posibilități si legerea soluției optime. în funcție de necesitățile economiei naționale, de resursele de materii prime și de rentabilitatea produsului. în același timp, utilizarea optimă a cocsului de petrol .în industria metalurgică ar trebui amolu analizată. în vederea luării măsurilor corespunzătoare, care în nici un caz să nu ducă la irosirea unei însemnate resurse materiale a economiei naționale.
Dr. ing. Ion NISTORșef de sector la Institutul de energetică al Academiei

Ca urmare a căldurilor mai mari decît în alți ani și a lipsei de umiditate, în unele județe, recoltarea cerealelor din această vară începe mai devreme și durează mai puțin, deoarece ritmul de coacere e mult mai rapid. In multe locuri, culturile sînt dezvoltate neuniform atît din punct de vedere al producției de boabe, cît și al înălțimii și densității lanului. în același timp, nevoia de furaje grosiere pentru animale fiind mai mare, este necesară colectarea și valorificarea întregii cantități de pleavă și paie obținută. Recoltarea cerealelor la timp și fără pierderi obligă, așa dar, conducerile de unități a- gricole, pe fiecare mecanizator, să cunoască bine particularitățile fiecărui lan în parte, astfel ca să poată stabili perioada optimă de strîngere a recoltei și condițiile de lucru specifice.In aceste zile, mecanizatorii trebuie să verifice cu cea mai mare atenție combinele, presele de balotat paie și mijloacele de transport. Controlarea etanșeității combinelor și a mijloacelor de transport este una dintre cele mai importante operațiuni în scopul reducerii pierderilor. A- ceastă operație trebuie făcută de urgență și cu maximă răspundere în toate întreprinderile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare. Pentru verificarea etanșeității combinelor, ele se așează orizontal pe o platformă, sub combină se întind prelate pentru colectarea eventualelor boabe ce ar cădea pe locurile neetanșate. In combină, pe la melcul principal, se introduc 100 kg de boabe, combina fiind în funcțiune timp de 60—70 de secunde, la reglajul corespunzător culturii. Combina va putea fi introdusă în lan cu condiția ca boabele strînse de sub ea în urma operației de control să nu depășească 18 grame. Dacă această cantitate e mai mare, este obligatorie etan- șarea tuturor locurilor pe unde se scurg boabele.înainte de a se introduce combinele în lan, specialiștii trebuie să analizeze cu atenție starea culturii, iar începerea recoltatului cu combina să corespundă cu ajungerea la maturitatea deplină a boabelor. Epoca optimă de recoltare este de 6—7 zile de la sfîrșitul fazei de coacere în pîrgă, după care pierderile la recoltare cresc peste limita admisă.

Mijloacele de lucru vor trebui dirijate ținînd seama de coacerea lanurilor, astfel .ca toate parcelele să fie recoltate în perioada optimă. Cercetările întreprinse au stabilit , că pierderile la recoltarea cu combina variază chiar în cadrul perioadei optime. Cele mai mici pierderi intervalul de 2—3 mijlocul perioadei de recoltare, cînd se treieră bine, iar paiele
sînt în zile în optime spicele

fi

<< CAPACITATEA PROIECTATĂ
ATINSĂ ÎNAINTE DE TERMENLa cea mai tînără filatură de bumbac a întreprinderii textile din Galați, intrată în funcțiune la începutul acestui an-cu o capacitate de 2 000 tone, au fost atinși, cu o lună mai devreme față de normative, parametrii proiectați. Filatura realizează fire de bumbac de tip polinozic și mixt, folosite pentru tricotaje și diverse țesături de calitate. (Agerpres)

sînt cu paiul scurt, impun ca tăierea să se facă la o înălțime de circa 7 cm. In acest scop, mecanismul de ridicare-coborîre al aparatului de tăiere trebuie să funcționeze corect, verifi- cîndu-se la fiecare combină ca acesta să coboare pînă la 7 cm, pe toată lățimea lui, fată de o suprafață plană. Dacă nu se realizează acest lucru, înseamnă că platforma de tăiere este deformată sau orificiile de

EXEMPLAR

RECOLTAREA
CEREALELOR!

Cuvîntul specialistului

De aici zile, folo- com-nu se sfărîmă. rezultă că, în aceste trebuie concentrate și site la maximum toate binele și mijloacele detransport pe acele parcele care sînt în perioada optimă de recoltare.Condițiile specifice acestui an, cînd multe lanuri

reglare a roții din brazdă sînt insuficiente. Pentru remedierea acestor neajunsuri, se va îndrepta platforma de tăiere și se va suda un adaos de tablă cu încă un orificiu de reglare a roții din brazdă.Pentru a evita fie rămî- nerea unor cantități

■ Of!

boabe netreierate în spice, fie spargerea boabelor, e necesar ca aparatul de treier la combine să fie reglat corespunzător ori de cîte ori este nevoie. Dimineața, cînd cerealele sînt puțin umezite, se micșorează distanța dintre bătător și contrabătător ; spre prînz, cînd cerealele se treieră mai ușor, este necesară mărirea spațiului dintre bătător și contrabătător ; spre seară reglajul e asemănător celui de dimineață. Atunci cînd se constată pierderi de boabe libere în paie și pleavă, trebuie reglat aparatul de treier în așa fel ca să nu toace prea multe paie ; scuturătorul trebuie și el reglat ca să nu se înfunde. Curentul de aer de la ventilator trebuie să elimine de pe site . impuritățile ușoare, fără a antrena boabe în pleavă, asigurînd în același timp o puritate corespunzătoare a cerealelor. In acest scop, se impune să fie reglat cu grijă oblonul de la capătul sitelor.Pentru a se asigura cantități sporite de furaje, este necesar să se strîngă toate cantitățile de pleavă și paie. Pleava se colectează în saci, saltele, buncăre. în acest scop, combinele vor fi echipate cu dispozitivele corespunzătoare, care se vor verifica din timp pentru ca să funcționeze corect. Strîngerea la timp a paielor și eliberarea terenului în vederea lucrărilor ulterioare depind în cea mai mare măsură de folosirea, cu productivitate maximă, a preselor de paie. In unele unități agricole în care nu există suficiente prese se pot folosi colectoarele de paie. E necesar ca munca să fie în așa fel organizată îneît, paralel cu recoltarea, să se facă și eliberarea terenului de paie și depozitarea lor în șire.Pentru mărirea productivității la transportul cerealelor este indicat să se folosească agregate de cîte două remorci pentru un tractor. Atunci cînd transportul se face Ia distanțe mai mari, se folosesc autocamioanele și autotractoarele, care au viteze de deplasare mărite. Mijloacele de transport este bine să fie prevăzute cu posibilități de basculare pentru ca descărcarea să se facă într-un timp mai scurt și fără muhcă manuală.Urgentarea recoltării se impune nu numai pentru a elimina orice pierderi, dar și din cauză că terenurile de pe care se strînge acum recolta trebuie să se însă- mînțeze cu o a doua cul- țură sau să fie pregătite în vederea cultivării lor cu grîu. Pentru a nu se pierde din umiditatea existentă în sol în momentul recoltării și a efectua arăturile de vară în condiții cît mal bune, este necesar să se asigure eliberarea cît mai rapidă a tarlalelor de paie, iar apoi să se treacă cu toate forțele la lucrările de pregătire a terenului în vederea însămînțării.Cunoașterea și aplicarea în practică a măsurilor arătate mai sus vor asigura recoltarea la timp, și fără pierderi a cerealelor pă- ioase. sarcină de mare însemnătate a tuturor oamenilor muncii din agricultură.
Dr. ing. Toma DRAGOȘ directorulInstitutului de cercetări pentru mecanizarea agriculturiiLa I.A.S. Drumul Subțire, județul Ialomița, concomitent, cu recoltatul se face ji eliberarea terenului de paie pentru a putea fi arat și semănat cu plante furajere

nu este o campanie sezonie-La Uzina de produse sodice Ocna Mureș

Ceea ce atrage în mod deosebit a- tenția în activitatea Uzinei de produse sodice' Ocna Mureș este ritmul constant, de „ceasornic", al procesului tehnologic. Ritmicitatea producției, îndeplinirea sistematică a planului la toți indicatorii, fără asalturi dăunătoare și stagnări, se înscrie la această întreprindere a industriei chimice ca o realizare de prim ordin în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii.— Intr-adevăr, astăzi, aceasta, este caracteristica activității întreprinderii. ne-a relatat tov. Vasile. Cristea, contabilul șef al uzinei. Pînă a se ajunge însă la acest stadiu au fost învinse dificultăți în diverse domenii ale producției și situației economico^ financiare. Anul trecut, de pildă, uzina noastră avea șase produse nerentabile (bicarbonat de sodiu farmaceutic, clorură de calciu, carbonat de magneziu farmaceutic și tehnic, oxid de magneziu farmaceutic și tehnic) cu o pierdere planificată de 717 000 lei. în acest an, prin efortul propriu de rentabilizare, în cadrul organizării științifice a producției și a muncii, pierderile planificate au fost înlăturate. La aceleași produse care, anul trecut, au adus uzinei pierderile amifitite. s-au obținut beneficii în valoare de 260 000 lei. Un substanțial spor de rentabilitate s-a înregistrat și la alte produse, cum ar fi soda caustică, prin creșterea ponderii calității superioare.Discutînd și cu alți factori de răspundere din uzină, pe baza confruntării datelor la fața locului. în secțiile ei, ne-am convins că aici, acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii a găsit un teren fertil de afirmare, de studii și analize temeinice. Nu mai insistăm asupra faptului că aplicarea măsurilor stabilite a decurs conform graficelor, că în prima etapă a acțiunii, de pe urma celor 7 măsuri valorificate s-au obținut economii de aproape 1 milion lei. Să vedem, în schimb, cum au fost concepute studiile și analizele — așa cum ne-a înfățișat pe larg tov. Ilie Morovan, inginer șef adjunct cu problemele de producție, șeful colectivului pentru organizarea superioară a producției:

— Mai întîi, studiile și, analizele au cuprins acele sectoare în care se înregistrau rămîneri în urmă și care trăgeau înapoi activitatea de ansamblu a uzinei. Am considerat că este normal să procedăm așa, asigurînd între toate compartimentele un „e- chilibru" bine determinat în ce privește organizarea, pentru ca apoi să trecem la măsuri de mare amploare,

dus mai ieftin și deci rentabil. In genere, la fel s-a acționat și în cazul celorlalte 5 produse amintite...După cum am înțeles, rentabilizarea și amplificarea gradului acestuia au deschis o nouă perspectivă în perfecționarea activității uzinei din Ocna Mureș. Rind pe rînd, au fost luate la... scărmănat toate sectoarele. Tov. Victor Cordea, inginer șef adjunct. ne-a vorbit despre activitatea de reparații și întreținere a utilajelor și despre felul în care se desfășoară organizarea științifică în sectorul mecanic-șef. Am reținut cît

Nu a scapat de sub „focul" analizei și studiilor nici sectorul organizării muncii, măsurile aplicate urmărind îmbunătățirea gradului de o- cupare a muncitorilor și tehnicienilor efectiv în producție. Așa s-a trecut la organizarea judicioasă a locului de muncă, reorganizarea unor secții și a serviciilor tehnico-admi- nistrative. Prin măsurile finalizate, economiile la prețul de cost se ridică la 1 milion lei, redueîndu-se totodată numărul salariaților cu peste 75 de oameni.Demnă de relevat este, deci, la uzina din Ocna Mureș atît temelni-
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cu și mai mare vigoare. Totul s-a petrecut „din mers" și nu întîmplă- tor s-a insistat asupra celor 6 produse nerentabile.— Cunoaștem că aceste produse au fost rentabilizate. V-am ruga să înfățișați măsurile aplicate pentru rentabilizarea lor.— S-au făcut studii, care au dezvăluit faptul că în uzină existau resurse pentru a rentabiliza produsele respective, Trebuia doar să găsim soluțiile și măsurile cele mai eficace, ceea ce s-a și făcut. De pildă, una din ele se referă la îmbunătățirea randamentului de tie a oxidului de magneziu, plicarea răcirii suspensiei la carbonatare. Aplicînd-o, s-a un oxid de magneziu alimentar si tehnic cu o puritate mai mare și, ceea ce este mai important, un pro-
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timp se irosea, mai înainte, cu operațiile proprii acestui sector. Pentru a elimina acel du-te-vino costisitor, s-a stabilit asigurarea în fiecare atelier a unui stoc minim de piese de schimb, pe 150 de repere, din cele mai solicitate. Asemenea măsuri de raționalizare a activității în acest domeniu, de normalizare a ei, s-au aplicat și la executarea unor lucrări de întreținere și mici reparații, economisindu-se pe ansamblu circa 100 000 lei anual.

cia studiilor și analizelor, cît și amploarea acestora, diversificarea lor. Conducerea uzinei n-a alergat după rezultate spectaculoase, de scurtă durată, ci a îndrumat studiile și a- nalizele, orientarea lor — de la ușurarea muncii, la cele ce aduc economii, care se reflectă nu numai în u- zină, ci și dincolo de perimetrul ei. De exemplu, aplicînd măsura de recuperare în procesul de producție a căldurii rezultate prin arderea gazelor de combustie de la bateria de căldări, s-a obținut sodă caustică solzi, mai economică și mai ușor de manevrat de către întreprinderile beneficiare.„Așa am înțeles noi să procedăm în cadrul acțiunii inițiate de partid și de stat, ne-a spus tov. ing. Aurel Lazăr, directorul uzinei. Organizarea științifică a producției și a

munciiră, care să se desfășoare de la data de... pînă la... Pentru noi, această acțiune este nelimitată în timp, fiind permanentă ca și activitatea de producție. Uzina funcționează continuu. Iar organizarea științifică a producției și a muncii acționează ca un vast complex de pîrghii, care ne permite să producem din ce ân ce mai mult și mai ieftin. De pe acum s-a elaborat un grafic de măsuri și studii, defalcat pe ani și trimestre pînă în 1970. Acest grafic este urmărit cu strictețe. In uzină s-a pus la punct un sistem informațional bine organizat. Un grafic centralizator — dispecer culege la fiecare oră date din sectoarele de activitate, cunoscîn- du-se de către conducerea uzinei pulsul viu și ritmic al producției. Acest sistem informațional ne permite să intervenim rapid acolo unde angrenajul „de ceasornic" al uzinei cunoaște dereglări. Pe această bază, în ultimul timp producția uzinei a variat, de la o zi la alta, numai cu 20 tone. Acestea au fost limitele maxime, remareîndu-se constanța atingerii lor, zi de zi".Din ancheta noastră am mal desprins că graficul de măsuri stabilit, cu termene precise de realizare pînă în 1970, nu este bătut în cui. Așa ne-a declarat inginerul-șef adjunct cu problemele de producție. Pe parcurs, în urma unor temeinice confruntări, se renunță la acele măsuri care se dovedesc a nu avea efectul scontat și se abordează altele, cu eficiență certă. De exemplu, în luna decembrie anul trecut s-a completat planul inițial cu două măsuri noi, cu o eficiență de 140 000 lei. In luna ianuarie 1968 s-au înscris în plan alte trei propuneri, aflate în curs de realizare și care vor aduce economii uzinei de 130 000 lei. în martie, încă trei măsuri au fost trecute în planul de organizare științifică a producției și a muncii. „Grosul" măsurilor vizează perseverent, pînă în anul 1970, reducerea consumurilor specifice, îmbunătățirea condițiilor de muncă în locurile nocive, mecanizarea și automatizarea unor procese de producție, extinderea normării științifice a muncii. Ele sînt o dovadă a ritmului constant în care se desfășoară aici acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii.
Ștefan DINICAcorespondentul „Scînteii*
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• Domnul Topaze : GRADINA PARCUL HERĂS
TRĂU — 20,30.
• Caut o nevastă : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18 ; 18,15 ; 20,30.
• Balul de sîmbătă seara : PROGRESUL — 11 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30.
O Pentru un pumn de dolari șl Pentru cîțlva dolari 
în plus : LIRA — 15,30 ; 19,30.
• O fată fericită : FERENTARI — 15,30 ; 18.

Concertul de închidere al stagiunii orchestrei simfonice a Radloteleviziunii a fost condus de dirijorul francez Michel Ganot și a cuprins uvertura Carnavalul roman de Berlioz, Concertul pentru trei piane șl orchestră, K.V. 242, de Mozart, Preambul, Interludiu și Marș de Zeno Vancea, și suita Tablouri dintr-o expoziție de Mussorgsky Ravel. Artistul oaspete face parte dintre acei stăpîni ai baghetei pentru care orchestra poate străluci tocmai prin ceea ce are ea mal de preț: calitatea de timbru. Adevărat magician al acestei calități, Michel Ganot farmecă și uimește, multe dintre momentele interpretărilor sale purtînd pecetea unor autentice redescoperiri ; cel mai. bun exemplu l-am avut odată cu interpretarea extrem de atentă a tripticului de Zeno Vancea, un adevărat succes.Piesa solistică a programului a fost încredințată pianistelor Victoria Ștefă- nescu. Viorica Diaconu- Zorzor și Suzanel SzOreny. Concertul pentru trei piane de Mozart, fără să fie o capodoperă a genului, are darul să ne atragă spre urmărirea eternei grații mozartiene. Pianistele s-au achitat conștiincios de a- ceastă sarcină, cu atît mai mult cu cît concertul însuși nu prezintă dificultăți de natură tehnică. Dirijorul a înnobilat simplitatea partiturii cu acea știință a accentelor ce poate păstra interesul nostru în zona autenticei vibrații emotive. Poate tocmai pentru relevarea acestei valori de esență pur muzicală, tînă- rul dirijor francez și-a început programul cu uvertura Carnavalul roman și l-a terminat cu Tablourile dintr-o expoziție. De fapt, lumea Infinită a muzicii trăiește tocmai prin capacitatea ei de a comunica, iar calitatea de artă a unei interpretări stă, fără putință de tăgadă, în limpezimea intimă a mesajului ei, mesaj condiționat în egală măsură atît de compozitor cît și de Acest crez pare fost demonstrat, clipă, de către oaspete. Desigur, tea să afirmăm că Michel Ganot a evoluat sub semnul desăvîrșlrii, dar, refe- rlndu-ne la ultimele stagiuni, nu credem ca orchestra simfonică a Radio- televiziunii să fi avut de multe ori o sonoritate atît de puternică, atît de colorată, atît de amplă și de variată cum am întîlnit-o în interpretarea Marii porți 
a Kievului.încheierea stagiunii orchestrei simfonice a Radio- televiziunii prilejuiește însă și o privire retrospectivă ; avem dreptul și chiar obligația să ne întrebăm prin ce s-a remarcat recenta stagiune a orchestrei simfonice de Studioul de concerte de strada Nuferilor?Observatorului 1 se impune atenției faptul după efortul depus pentru susținerea aparițiilor sale în cadrul ultimei ediții a festivalului internațional „George Enescu”, orchestra

a continuat lenta sa ascensiune, prefigurată încă din stagiunile trecute. Senzația de ansamblu s-a rotunjit, precizia atacurilor și frumusețea tonului au depășit — de cele mai multe ori — pragul asimptotic al dorințelor, iar interpretările pe care le-am putut audia au probat existența unei formații profesioniste ale cărei caracteristici pot convinge, prin profilul fiecărui orchestrant care o formează, specialiști de o competență recunoscută. Desigur, ameliorarea stilului orchestrei s-a desfășurat mai mult în suprafață decît

cu interes maturizarea a- cestei formații.Totuși dacă am avut atî- tea elemente pe care aprecierea noastră nu le dezminte, poate că tocmai acea dobîndire a unui stil personal si a unei tradiții au determinat si apariția unor semne de întrebare. Cum putem aprecia faptul că într-o stagiune completă, din întreaga literatură muzicală universală — nu mă refer acum la muzica contemporană — orchestra nu a îmbogățit repertoriul cunoașterii noastre directe de muzică decît cu o primă audiție: Simfonia a Vl-a
la Încheierea stagiunii 
SIMFONICE A RADIOTELEVIZIUNII

în adîncime, mal mult în liniile sale mari decît în detaliu și nuanță, dar nu e mai puțin adevărat că tradiția, personalitatea unei orchestre nu se cuceresc decît cu greu și, pe acest drum ascendent, orchestra simfonică a Radiotelevi- ziunii va mai primi de multe ori aplauzele noastre.în stagiunea care a trecut au existat și inițiative salutare : Inițiativa „Tribunelor”, cea a „tinerilor compozitori”'șl a „tinerilor interpret!” și chiar dacă cei care au evoluat se vor detașa ulterior în viața noastră muzicală, faptul de a li se fi acordat încredere depășește cercul unui profesionalism închis și rigid — de ce nu a procedat nica ? marii însoțit Generozitatea, încrederea și chiar riscul inteligent, artistic. au caracterizat a- ceastă stagiune în care iubitorul de muzică' a avut deseori înalte satisfacții la Radio și aici poate că cel mai bun exemplu este oferit de cele nouă prime audiții de muzică simfonică românească (în afara celor prezentate în cadrul tribunei sus-amintite), dintre care cel puțin patru de primă importantă (Variati- unile bizantine pentru violoncel și orchestră de Paul Constantinescu, Concertul pentru vioară șl orchestră de Wilhelm Berger, Poarta sărntulul de Tiberiu Olah și Studiile pentru orchestră de Liviu Glodeanu) — lucrări ce luminează peisajul stagiunii. De asemenea, soliștii români, printre care Radu A'dulescu. Stefan Ruha, Mihai Constantinescu. Aurelian Octav Popa Dan Grigore. Radu Lunu, Invitat! ai Radioteleviziunii, au evoluat cu tresele de noblețe ale artei lor pe care am primit-o de fiecare dată cu Interes și bucurie oriunde ne-ar fi dat să-i în- tîlnim : la Radio, la Filarmonică sau pe discuri.Orchestra Radio se află pe drumul recunoașterilor înalte, publicul urmărind

de Mahler (celelalte două prime audiții. Concertul pentru trei piane de Mozart, și Simfonia I de Vivaldi, neputînd conta, cu oricîtă bunăvoință, printre performanțele de prestigiu ale orchestrei)? Cum putem a- precia, mai apoi, că în cadrul primelor audiții de muzică contemporană am putut audia lucrări complet lipsite de cel mai consistent interes, cum a fost, de pildă, Simfonia I de Wilhelm Walton, Simfonia a Il-a de Charles Ives și, mai ales, Concertul pentru jazzband și orchestră de Rolf Lieberman? O primă audiție a unui Hindemith frumos (Nobilissima Visione) și un "Varese, care trebuia oricum ascultat (Arcana), n-au putut echilibra dorința noastră atît intelectuală cît și afectivă pentru lucră-

rile cu adevărat reprezentative ale muzicii contemporane. După cum am dori ca orchestra să prospecteze cu mai multă îndrăzneală și tezaurul valorilor clasice încă neeîn- tate sau puțin cunoscute;Semnele aceleiași păreri de rău le semnalăm și în ceea ce privește interpretarea : cu excepția concertului lui Aldo Ciccolinl — eveniment ce se memorează — interpret!! invitați — și publicul nostru a dovedit că știe să aprecieze cu exigentă — fie Magda Tagliaferro, fie Witold Mal- cuzynski sau Boegner nu i decît valori sensibil egale cu ceea ce am fi putut primi, și nu trebuie să fim modești în această privință, de la soliștii noștri. Nu cred că Malcuzynski îi este cu mult superior, să spunem, lui Alexandru Demetriad. Dintre dirijori, s-a impus Roman Matsov (U.R.S.S.), o personalitate de valoare. De altfel, șefii de orchestră pe care cronicile i-au consemnat, printre care și cunoscutul compozitor francez Andrâ Jolivet, cu toate că au adus cu ei si nume celebre, nu ne-au arătat substanțial mai mult decît ne arată șefii noștri de orchestră. Aci, la capitolul neajunsurilor, ar mai fi trebuit atrasă atenția asupra factorului de cultură pe care trebuie — în sensul cel mai larg — să-l reprezinte orchestra. Unde au dispărut concertele populare și educative, de ce nu se televizează concertele simfonice decît uneori și atunci numai cîte o singură parte? Iată întrebări al căror răspuns îl așteptăm practic în stagiunea ce urmează.
Mircea M. ȘTEFANESCU

• Căderea imperiului roman — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20.
• Domnișoarele din Rochefort : REPUBLICA — 9 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, GRADINA DOINA
— 20,30.
• Un dolar găurit t LUCEAFĂRUL — 9 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA — 9 ; 11,15 
16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA — 8 ; 10 ; 12,15 
16,45 : 19 ; 21,15.
• Prin Kurdistanul sălbatic : BUCUREȘTI — 8 ; 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
O Inimă nebună... nebună de legat : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2435 — orele 19,30), CAPITOL
— 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20, STADIONUL DINAMO —
20.30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Hlroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRADINA CAPITOL — 20,30.
• Jurnalul Annel Frank : CINEMATECA — 10 ;
12.30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : FESTIVAL — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30, ARE-  Ț _ 20 S0. FEROVIAR

21,15, EXCELSIOR -
i , 20,15, MODERN —
21,15.

XXjIJ , lU|Ov , IU , XO,U 
NELE LIBERTĂȚII
14.15 ; 16,30 ; 19 ; *
13.15 ; 15,30 ; 18
14 ; 16,30 ; 18,45 ; I___
• Obsesia t 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.
• Sfîrșltul agentului W4C : LUMINA — 8,45—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.

O Ea va rîde : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 14 ; 18,15 ; 
20,30, FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O sută unu dalmațieni : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
© Căutațl idolul : UNION — 14 ; 16 ; 20, GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,30.
• Zilele filmului de animație : UNION — 18.
o El Dorado : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Eddie Chapman, agent secret : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 10 ; 15 ; 17,45 ; 20.
• Sînt șl eu numai o femele : DACIA — 8,45—16,45 
în continuare ; 18,45 ; 21.
O Bomba de la ora 10,10 ; BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20,30.
O 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, RA
HOVA — 15,30 ; 18 ; la grădină 20,30.
© Singur pe lume : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,45 ; la 
grădină — 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 ; 20.
O Zoltan Karpathy : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; la gră
dină — 20,30.
© Praștia de aur : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O O lume nebună, nebună, nebună : VIITORUL — 
16 ; 19,30.
© A trecut o femeie : GRADINA EXPOZIȚIEI — 
20,30.
© Oscar t VOLGA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.

10,00 — Curs de limba franceză — lecțiile 11
11,00 — Curs de limba rusă — lecțiile 11 

(Emisiuni în reluare).
12,00 — T.V. pentru specialiștii din industrie : 

matizări în industria chimică.
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.15 — Curs de limba germană — lecția a 18-a.
17.45 — Fotbal : Rapid-Lokomotlv Sofia (Finala

Campionatului internațional feroviar).
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletin meteorologic — Publicitate.
20,00 — Muzică populară românească cu Elisabeta 

Ticuță, Maria Butaciu-Dragu, Nicolae Flo
rian și orchestra condusă de Traian Tîrcolea.

20.15 — Transfocator : Etajul V. apart. X — Anchetă
pe tema construirii apartamentelor perso
nale.

20.45 — Studioul tînărulul Interpret : Formația
„Coral”.

21,00 — Avanpremiera.
21.15 — Telecinemateca : Nicolai Cerkasov și filmul

său „Alexandr Nevskl”.
23.15 — Telejurnalul de noapte.

s Filarmonica de stat Enescu 
(la Ateneu — ora 20) : Concert ex
traordinar dat de formația „The 
New York Chamber Soloists”.
• Opera română : Cavaleria rusti
cană ; Paiațe — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : My 
Fair Lady — 19,30, (la Teatrul de 
vară din Parcul Herăstrău) : Lo
godnicul din lună — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ale carnavalului 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 19,30, (sala Studio) : Femei sin
gure — 20.
• Teatrul Gluleștl (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale”) : Visul unei nopți de iarnă
— 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase” (grădina Boema) : Boema 
Palace — 20.

Marți după amia
ză s-a deschis „Sa
lonul umoriștilor 
’68", organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Uniunea 
Artiștilor Plastici, în sălile de expo
ziție ale Ateneului 
Român din str. 
Franklin. Reluînd o 
veche tradiție, a- 
cest salon, al cărui 
act de naștere da
tează din anul 1922, 
caricaturiștii de as- 

își spun cuvîn- 
prin interme- 
celor aproape 

de desene ex
puse.

La vernisaj, care 
a avut loc în pre
zența a numeroși 
iubitori ai genului, 
a luat cuvîntul cri
ticul de artă Petru 
Comarnescu, care 
a subliniat, printre 
altele, interesul 
creatorilor pentru 
acest salon, mani
festat printr-o lar- 

participare — 
de expozanți — 
marea varietate 
teme abordate.Foto :M. Andreescu

Teatrul Național din Cluj — care a prezentat cu aproape trei decenii în urmă, pentru prima dată în tara noastră, o piesă a dramaturgului a- merican Eugene O’Neill, a avut inițiativa montării, în stagiunea aceasta (concomitent cu Teatrul Național din Iași), a unei noi piese în premieră pe țară.Scrisă în 1940, „cu lacrimi și cu sînge... cu adîncă milă și înțelegere și dorința de iertare”, „Lungul drum al zilei către noapte’' este într-ade- văr piesa unei „vechi dureri” de sorginte autobiografică. O dramă a efortului șl eșecului personajelor sale— corespunzînd în parte tatălui, mamei, fratelui și scriitorului însuși — în încercarea de „a fi stăpîni pe suflet”, de a trăi conform esenței lor superioare, nobilei lor aspirații, de a înlătura zgura, de a nu plăti tributul greu al unei dezumanlzante metamorfoze, al unei cumplite alienări. Cu o non- • dere aici mal evidentă chiar decît în alte piese ale dramaturgului, concepției antice a destinului îi ia locul o alta, care caută motivația grandoarel si decăderii omului în relațiile și conflictele sociale, în datele lui psihologice și biologice. A- cest teren ostil sau numai nefavorabil este cel ce a făcut necesară lupta pe care o duce fiecare din „chinuiții Tyrone” cu „infernul din ei”, infern consolidat încetul cu încetul, uneori pe neobservate, dar nu ignorat. Fiecare dintre Tyroni, îndeosebi părinții, semnificînd o existentă tragică, este victimă a unor împrejurări, condiții traumatizante (sărăcia teribilă din tinerețe creînd obsesia azilului de bătrîni, patima cumpărării la nesfîrsit de pămîn- turi — James ; Izolarea forțată de mediul copilăriei și adolescenței, viata zbuciumată prin hoteluri, absenta unui cămin stabil și liniștit— Mary, devenită soție de actor; complexele de inferioritate, slăbiciunea si conștiința culpabilității morale — James junior ; puternicul șoc produs la descoperirea că are o mamă morfinomană, tuberculoza — Edmund). Fiecare dintre ei are însă și vina de a nu opune sau de a nu fi opus suficientă rezistență. Și fiecare, chiar dacă își ignoră aparent sau îsi neagă cu înverșunare păcatele o vreme, este — în ultimă instanță —• înnobilat de asumarea vinovăției și responsabilității, de recunoașterea implicațiilor și consecințelor nefaste pe care actele sale le-au avut asupra celorlalți. „Eroarea. dragă Brutus, nu e în stele, ci în nol...“, replica shakespeareană pe care o rostește pentru a se acuza James Tyrone, actor ce și-a trădat din avariție talentul, ar putea servi ca motto al piesei. Dușmanul cel mai periculos al păstrării adevăratei identități a omului, pare a spu-

ne O’Neill, este refuzul luptei, fuga de realitate, setea de iluzie. Mary este în primul rînd un simbol al voinței anulate, irecuperabile.Pe parcursul desfășurării ei, drama confine și note de compasiune, dar cel mai adesea e o necruțătoare, violentă și crudă dezvăluire, o necurmată săpare în adine, o explorare din ce în ce mai revelatoare a structurii eroilor și a raporturilor lor de familie. Deși sonda-

de capacitatea de a crea nuu. dar cu variații de o atmosferă încordată, crearea unei contribuie nu regizorală de accentul special banală replică (mai ales cînd s-a intervenit în sensul

conti- intensitate, apăsătoare, atari at- numai vi- ansamblu, pus peOr, la mosfere ziunea ci și fiecare atunci scurtării textului), pe fiecare mărunt gest domestic, pe valoarea fiecărui amănunt. (O’Neill însuși face
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LUNGUL DRUM

CĂTRE NOAPTEde Eugene O’NEILL
jele adîncurilor sufletești ale eroilor se limitează la a releva condiția lor tragică — finalul fiind întunecat ca noaptea care se lasă -- piesa rămîne un elogiu al omului, al dorinței lui de autodepășire și degajă un sentiment de măreție.Lipsită în genere de elemente deosebit de spectaculoase, de foarte mari surprize, conținînd o progresie lentă bazată pe fine detalii psihologice. realizată prin numeroase repetiții și reveniri, „Lungul drum al zilei către noapte” e departe de a fi partitura unui spectacol ușor.Succesul depinde de capacitatea regizorului și actorilor de a ține trează emoția spectatorului tocmai printr-o atentă potențare și dozare a realităților sufletești investigate, a tristeții existențiale degajate de amara experiență. Succesul depinde

o mulțime de minuțioase precizări în acest sens).Chiar si prin prisma unor atari numeroase și dificile exigente, spectacolul matur și echilibrat al Naționalului clujean, realizat de regizorul Crin Teodorescu (în decorurile sobre ale lui Liviu Ciulei — sugerînd voit un anumit conformism, o fragilă stabilitate, o atmosferă cenușie si descurajantă), reprezintă o reușită.Calitatea lui remarcabilă este dată în primul rînd de valoarea deosebită a forțelor actoricești puse în joc. Este vorba mai ales de cei doi protagoniști, interpreți ai bătrînilor Tyrone. Gratie talentului lor se realizează adesea acea nuanță inefabilă („dincolo” de privire, de gest, de inflexiunea vocii), acea atmosferă de un farmec particular, specific pieselor lui O’Neill, fericita comu-

nicare între personaje. Deosebit de expresivă. Silvia Ghelan, una dintre cele mai înzestrate actrițe de dramă din teatrul nostru, stăpînește excelent stările care alcătuiesc gama rolului atît de complex al lui Mary (duioșia maternă, minciuna, negația încăpățînată, furia neputincioasă, iluzionarea prin drog, delirul straniu), trecînd cu subtilitate de la una la alta, conferind o unitate particulară personajului atît de contradictoriu. în rolul soțului afectuos și cînd e acuzator, al tatălui nefericit, culpabil fată de toți prin zgîr- cenie și mai ales în ipostaza actorului ratat din propria vină. Valentino Dain s-a contopit adesea pînă la identificare cu James Tyrone, se- cundîndu-și cu sobrietate și inteligentă partenera, contribuind la viabilitatea și autenticitatea cuplului. Judecind în lumina unor foarte te exigente, ceea ce am dori de la cei doi actori ar fi un, suplimentar de depășire a pentru detaliu, un efort de interiorizare pe linia unei mai rafinate nuanțări a dialecticii vinovăție — suferință, vis — amintire — realitate (în ce o privește pe Mary), pe linia deplinei precizări a profilului lui James (conceput cînd pe dominanta „căldură”, cînd pe cea „forță”, menită parcă să se substituie nuanței de brutalitate reținută cu care-1 înzestrează autorul).Un efort în direcția aprofundării complexității personajelor, cizelării compoziției rolurilor credem că ar trebui să facă interpreții celor doi tineri, în primul rînd George Motoi (James-junior), cam inegal, tentat uneori de poza facilă a detracatului si cinicului, frustrîndu-șl într-o măsură personajul de nota lui violentă, de răutatea pînă la cruzime care-1 caracterizează chiar și în relațiile cu cei pe care îi iubește — și care îi alimentează propria dramă interioară, reprezentînd „demonul său autodevorant”. în ceea ce-1 privește pe Ștefan Sileanu, foarte tînăr actor, aflat la începutul carierei sale, cu toate ne- împlinirile, dă dovadă adesea, prin jocul său lucid și expresiv, de putere de înțelegere a esenței personajului (Edmund), realizînd momente de autentică tristețe și disoerare. încheiem remareînd că un spectacol pe o partitură atît ca a acestei piese are perspectiva de a se suda superior strălucire suplimentară, ce actorii își trăiesc rolurile de-a lungul reprezentațiilor. Certitudine pe care ne-o întărește înalta profe- sionalitate a echipei care a realizat „Lungul drum al zilei către noapte" la Naționalul clujean.
Natalia STANCU

înal- încă efort grijii

aa side uluitoare lui O’Neill crește, de a primi o pe măsură

Opțiunea pentru un anume mod de a-ți valorifica timpul liber, mai cu seamă în concediu, e o problemă de educație, de temperament și preferințe, iar opiniile culese oferă indicii evidente că oamenii remarcă în programul instituțiilor de cultură un gol care nu afectează manifestările culturale ca număr, ci ca diversitate a conținutului lor, ca gen de prezentare. adesea neatractiv și stereotip. Din acest punct de vedere, audițiile muzicale, vizionările tv., jocurile de șah și remi nu depășesc cadrul obișnuit al posibilităților cultu- ral-distractive pe care oamenii le au și la propriul lor domiciliu. E firesc ca aceste mijloace să fie incluse în ansamblul activității de concediu, dar important e ca rpanifestările culturale, incluzînd domeniile științei, artei și literaturii să întrunească ponderea esențială și să poarte amprenta noutății, să intereseze prin originalitatea și competenta susținerii lor. Au existat și există în acest sens unele inițiative. La Călimănești, de exemplu, excursiile prin O.N.T. se propun pe itinerarli ingenios alese. Nu putem omite „Studioul de muzică ușoară și poezie” de la Casa de cultură din Predeal, organizat cu sprijinul Universității populare din București și al cenaclului de pe lîngă Consiliul municipal al sindicatelor Brașov ; la Borsec — „Serile culturale complexe” ; „Microenciclopediile alfabetice” — la Sinaia. Majoritatea acestor acțiuni se pot însă cita doar în urma unei selecții dintr-o îndelungată perioadă de timp — 5—6 luni, în unele stațiuni chiar un an. Avînd în vedere însă durata unei serii de odihnă, programul cultural prezintă dezavantajul „golului” de care aminteam.O anchetă întreprinsă în stațiunile de pe Valea Oltului și Valea Prahovei, la Tușnad, ne-a relevat faptul că sînt din ce în ce mai puțin organizate manifestări care să solicite la desfășurarea lor participarea nemijlocită a oamenilor. Nu s-a reușit încă să se imprime întîlnirilor cu conferențiari caracterul unui dialog viu cu auditoriul.Stereotipia obositoare a unor manifestări, reluarea lor întocmai, ca text și prezentare, motivînd că vile- giaturiștii sînt mereu alții, s-a înrădăcinat în practica muncii culturale. Desigur, sînt lucruri și fapte ce nu suferă în timp modificări. Dar se pot îmbunătăți si îmbogăți modalitățile de popularizare a lor. uzînd de filme documentare, diafilme, fotografii, expoziții, eventual aducerea în discuții a unor elemente noi. Mijloacele audiovizuale sînt extrem de rar folosite. Ștefan Radu, inspector la Direcția difuzării filmelor, ne informa că „în depozitele oficiilor cinematografice inter- județene sînt numeroase filme docu- mentare-științifice și de popularizare a frumuseților patriei care dacă ar fi cunoscute și cerute de activiștii culturali ar completa fericit acțiunile cultural-educative”. La rîndul nostru precizăm că nu numai activiștii culturali dar nici oficiile cinematografice nu manifestă vreo preocupare în această direcție, dezinteresul pentru proiectarea filmelor de acest gen fiind reciproc. Există și posibilitatea concretă de repartizare la cinematografele din stațiuni — în tot cursul anului — a unor filme în premieră, altele cu un conținut mai adecvat zilelor de odihnă, însă „dispozițiile C.S.C.A. — ni s-a spus — nu îngăduie aceasta decît în lunile de vară”.Există și tendința de îmbogățire a programului cultural doar cu sprijinul organelor centrale care a creat în rîndul unor activiști culturali o psihologie — dacă o putem numi astfel — a așteptării, un climat favorabil inerției și justificărilor. Se așteaptă planificarea direct de la București a unor spectacole, a filmelor, a conferențiarilor... Și planificarea se face adesea fără consultarea prealabilă a activiștilor culturali. Or, este o opinie unanim recunoscută că. mai cu seamă în stațiunile de tratament, conținutul manifestărilor sportive și artistice echilibrul lor tematic trebuie să se hotărască pe plan local.Directorul științific al institutului de balneologie și fizioterapie, Nico- lae Telechi, dr. în științe medicale, e de părere că „în asemenea stațiuni, la alcătuirea programului cultural trebuie să-și aducă aportul și serviciile medicale balneare. Nu se poate ignora că cei ce sînt spectatori în sălile de cinematograf, la teatru, parteneri de excursii, sînt de fapt pacienți ai serviciilor medicale. în plus, programul cultural trebuie să se distingă prin diversitate, să întrunească adeziunea unui public divers ca vîrstă, ca pregătire și preferințe. Nu pot oferi rețete, în a- ceastă privință. Personal recomand oricare manifestare dominant relaxantă, care să nu creeze impresia unei direcționări obligatorii a preferințelor vizitatorilor".Analiza obiectivă a stadiului și

ambianței în care se realizează inițiativa în domeniul cultural nu acuză exclusiv activiștii culturali din stațiuni. Ceea ce ni se pare eronat e lipsa atenției din partea comitetelor județene pentru cultură și artă, consiliilor județene ale sindicatelor, comisiilor pentru educație fizică și sport. Multe dintre neajunsurile ce se mențin în instituțiile de cultură aparțin acestor organe județene care au fost pînă acum aproape absolvite de sarcinile specifice ce le revin în organizarea activității din stațiunile balneoclimaterice. Arareori s-au organizat în stațiuni din inițiativa comitetelor pentru cultură și artă județene festivaluri folclorice sau de muzică ușoară, serbări cîm-
ANCHETĂ 
CULTURALĂ

IN STAȚIUNILE 
DE ODIHNĂ

ii: șuo-*penești, manifestări cultural-sportive care să valorifice condițiile peisajului montan.Amplificarea programului cultural se poate realiza și ca urmare a unei colaborări interjudețene între comitetele pentru cultură și artă. Astfel, de la Cluj, dată fiind apropierea și legătura directă, s-ar putea deplasa la Vatra Dornei spectacole ale Teatrului Național, oameni de artă și cultură ; stațiunile de pe Valea Oltului prezintă avantajul vecinătății unui centru cultural cum e Sibiul. ■ îndrumarea comitetelor județene pentru cultură și artă trebuie să se exercite tinîndu-se seama de publicul și profilul stațiunilor. Activitatea instituțiilor culturale din aceste lo- ' calități se asimilează însă greșit cu cea a caselor de cultură municipale și orășenești. Remarcăm și o seamă de aspecte care vizează asigurarea u- nor condiții materiale mai bune de desfășurare a muncii culturale (la Călimănești, cu toate că au fost a- probate si fonduri bănești, se tergiversează de multă vreme nmenaja-

rea clubului și parcului „Ostrov"). Faptul că unele cluburi din stațiuni — cele de pe Valea Oltului și Vatra Dornei — sînt subordonate serviciilor medicale balneare, celelalte co-. mitetelor pentru cultură și artă, precum si unele probleme privind personalul de specialitate, ca număr șl pregătire, mențin, de asemenea, o situație confuză între activiștii culturali. în ceea ce privește profilul și perspectiva muncii lor.Pe de altă parte se constată că stațiunile cu caracter permanent cunosc pînă în pragul sezonului estival perioade consecvente de monotonie pentru ca apoi să intre în așa-nu- mita „dinamizare”. Evident că a- ceasta e necesară dar. din păcate, unilaterală. Astfel, planul manifestărilor cultural-artistice pe* litoral, pentru actualul sezon, prezintă erorile anilor trecuți : trimiterea masivă a unor spectacole, fără o selecție ca gen, repartizarea lor neechilibrată ne toată perioada verii.Unilateralitatea nu este numai tematică, ea puțind fi constatată și la zonele către care se îndreaptă sprijinul organelor centrale. Fără a nega utilitatea asigurării unor programe de calitate îndeosebi în anumite zone (litoral și Valea Prahovei), nu putem fi totuși de acord cu exagerările. Astfel, dacă pe litoral în trei luni s-au programat în jur de 450 de spectacole, ceea ce înseamnă unul și chiar două pe zi în fiecare stațiune, la Borsec în întreg anul 1967 au fost prezentate numai 10, la Tușnad — 21, în stațiunile de pe valea Oltului cîte 32. Dar și cei care vin în stațiunile de tratament și odihnă, la munte, solicită cu îndreptățire spectacole bune, de o înaltă valoare educativă, instructive, cu un bogat conținut de idei, întîlniri cu oameni de stiintă și cultură.Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă în colaborare și cu alte organe centrale — Consiliul Central al U.G.S.R., C.N.E.F.S.. O.N.T.. Ministerul Sănătății — poate să intervină oportun pentru a imprima activității culturale din toate stațiunile un caracter diversificat și specific, pe măsura cerințelor actuale ale oamenilor, a nivelului și orizontului lor intelectual. E un deziderat care îșl așteaptă împlinirea.
Octavian NICAȚĂNDĂRICĂ LA ZURICH

„Un teatru al reveriei

si al bucuriei7
■>

„Săptămînile festive 
din iunie" de la Zu
rich. manifestare tra
dițională. înscriu anul 
acesta, ca de obicei. în 
program spectacole ale 
ansamblului local de 
la Schauspielhaus. ca și acelea ale oaspeți
lor care-i dau im ca
racter 
„Deutsche 
din 
tean, 
gov 
„The . ________
din Neiv York. „Royal 
Ballet" din Londra și 
Opera din Stuttgart. 
Doi soliști români — 
Ludovic .Spiess și Ton 
Buzea — care apar 
respectiv în rolul ti
tular din „Don Car
los" și în „Puterea 
destinului", au recoltat 
pîn’ă acum nu numai 
aplauzele publicului, 
ci si elogiile presei.

„Zurcher Juni Fest- 
woche 1968“ prezintă 
însă și o inovație : un 
festival în festival. 
Este vor'-a de primul 
Festival internațional 
al teatrelor de mario
nete, la care participă 
România. Cehoslova
cia, Franța și Italia. 
El s-a impus — dună 
cum înseși ziarele el
vețiene subliniază — 
prin participarea în
tru totul remarcabilă a 
Teatrului „Țăndărică". 
al cărui spectacol cu 
„Cele trei neveste ele 
lui Don Cristobal”, a- 
daptare de Valentin 
Silvestru după piesa 
lui Frederico Garda

Lorca, în regia Mar
garetei Niculescu, este 
considerat un adevă
rat eveniment artis- 

„Păpușile sînt 
simpatice si scrie Annette 

în ..Neue. 
Punerea în

international : 
Theater" 

Berlinul răsări- 
teatrul Vahtan- 

din Moscova. 
Open Theatre"

tic. 
fon-te 
drăaute, 
Freitag 
Presse". 
s„enă este atrăgătoare. 
Nu se caută 
ieftine, se face 
pvr. întreaga, 
este vorbită în 
română, dar nici nu 
observi. Atît de pro
fund te afli sub 
păpușilor, îneît și fără, grai și 
mimică înțelegi 
fect tot ceea ce 
tea vor să spună".

Ziarul „Die Tat“ 
chină la rîndu-i 
articol teatrului 
mânesc de nă.nuși. 
cînd o paralelă cu .... 
samblul francez „Yves 
Joly", autorul începe 
prin a. spune că ..nu 
s-ar fi putut obține 
un mai puternic con- 

d"cît, opv-’n- 
du-i-se Teatrul „Țăn
dărică" din București, 
de reputație mondia
lă". Piesa este „o farsă 
ascuțit caricaturizată", 
realizată „cu o mare 

' autenticitate". scrie 
cronicarul.. El relevă 
„sensibilul dublu joc 
om-marionetă și totuși 
perfecta lor 
dialectică, 
destul de 
care însă 
depășesc 
făcînd o excepție 
la regula obișnuită'

trast

se efecte 
teatru 
mesă 
l’mba

Ch-'<7.r fără ncr- cces-
în- 
vn 
TO- 
Fă- 
an-

puritate 
încercare 

dificilă pe 
românii o 

cu succes, 
de

Pentru „Die Tat." 
Teatrul „Țăndărică" își 
are rădăcinile „în arta 
populară, în maeștrii 
picturii suculente". Di
versității „mișcărilor 
emoționale" i se adau
gă „puterea de con
vingere a măștilor" 
continuată cu aceea a 
„minunaților 
si cîntăreți". 
„Țăndărică", 
autorul, este 
tru îneîntător. un tea
tru al reveriei si al 
bucuriei".

Cel mai important 
ziar elvețian, „Neue 
Zurcher Zeitung", 
care consacră, de ase
menea, un articol 
Teatrului „Țăndărică", 
nu rămîne în urma 
confraților săi în pri
vința elogiilor. El des
coperă păpușilor ro
mânești „posibilități 
de mimică uluitoare", 
după cum relevă ..gri
ja acordată compozi
ției muzicale a lui 
Stefan Niculescu și 
alegerii vocilor", după 
cum pe actori-mînui- 
tori îi apreciază pen
tru pasiunea si strălu
cirea lor". Pentru cro
nicarul ziarului — în
tocmai ca si pentru 
cel al lui „Neue 
Presse" — limba nu 
constituie un impedi
ment. Dimpotrivă, ea 
„se transformă intr-un 
fel de mimică acustică 
ce însoțește interpre
tarea, ceea ce face să 
sporească farmecul 
spectacolului".

vorbitori 
Teatrul 
încheie 

„un tea-

Horia LIMAN
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OMUL FATĂ IN FATĂ CU EL fMSUȘl

a degradării umane
ffîn-

VALENȚELE SOCIALE

con- ima-Institutului de al Ministerului Ușoare. Dacă aș deveni un mili-

comitetului de uzinei „23 Au- ultimă analiză
l

începutul secolului trecut, în vreme ce Napoleon plănuia invadarea Angliei, un om ciudat a fost prezentat împăratului. Purta cu el macheta și schițele unei invenții epocale. Dar întrevederea s-a terminat repede; orgolios și dominator. Napoleon l-a ridiculizat pe inventator cu o glumă nimicitoare. Inventatorul se numea Fulton, iar invenția sa — vaporul cu aburi. Mai tîrziu, cînd Napoleon era condus spre insula Sf. Elena, corabia cu care călătorea s-a întîlnit eu un „steamer", un vas cu aburi. Biografii povestesc că împăratul detronat a urmărit pînă în zare fumul vaporului, cu o privire în care se puteau citi ciuda, tristețea și nostalgia. Era, însă, prea tîrziu. în Europa începea să domnească „regele abur" pe care orgoliosul împărat nu știuse să și-1 facă aliat.Dar cîte idei geniale nu au apărut contemporanilor lor ca niște plăsmuiri fantastice, neverosimile ? Și totuși, mai devreme sau mai tîrziu, marile idei au devenit universale, s-au transformat într-un bun al întregii omeniri. De ce ? Pentru că imaginația e un „combustibil special" al ființei omenești, o formă de energie unică, una din marile resurse ale geniului u- man înnoitor. Se poate spune că, aidoma miraculoasei forțe regeneratoare a naturii, care provoacă ciclul anotimpurilor, pe planul spiritului imaginația constituie impulsul vital, regenerator, al gîndirii.IMAGINAȚIE — FANTEZIE ! Noțiuni comple- mtare, imaginația și fantezia sînt oare apanajul exclusiv al artiștilor și sa- vanților, oameni dotat! de la natură cu acest har dispensabil tuturor ce explorează artei sau ale științei ? Dar ceilalți, oamenii obișnuiți, „muritorii de rînd", sînt oare lipsiți de imaginație 7— Imaginația însoțește orice activitate a omului, consideră ing. Marin Enache, secretar al comitetului de partid de la Uzinele „23 August".— Chiar șl în cea mal rudimentară muncă ?— Da. Chiar și un muncitor necalificat își poate ușura efortul găsind, descoperind, în baza experienței. desigur, soluții care să simplifice, să faciliteze munca sa.— într-un asemenea caz se poate vorbi însă de imaginație ?— Bineînțeles, chiar dacă ea acționează oarecum inconștient — afirmă dr. E. Fischbein, șeful sectorului de psihologie pedagogică de la Institutul de psihologie al Academiei. De altfel, toate datele mal recente ale cercetării psihologice demonstrează că gîndirea e o modalitate de experimentare mintală. Iată deci că gîndirea e jalonată de imaginație, întrucît experimentarea mintală presupune analogia, adică o- perarea cu imagini diverse, sinteza unor date sau informații, imaginarea unor soluții înainte de verificarea practică. In concluzie, orice om posedă capacitatea de a Imagina, de a inventa, într-o proporție mai mare sau mai mică, în funcție de aptitudini native dar și de educație.— Așadar, imaginația poate fi educată. Cum ?— Există o întreagă metodologie care-și găsește a- plicarea în primul rînd în școală. Un profesor care pune accentul pe transcrierea în caiete și pe reproducerea mot-â-mot a explicațiilor date de el în clasă nu educă nici gîndirea și nici imaginația elevilor. Mai grav, există aici pericolul plafonării. Am încercat să verific capacitatea de gîndire creatoare, asociativă a elevilor dintr-o școală, punîndu-le cîteva întrebări de matematică. Nu întîmplător, au răspuns mal bine, mai inteligent, cei cu note mai mici la matematică. Nu tor, zic, pentru că profesorul respectiv ținea la mare preț memorizarea stearpă, „tocirea" formulelor. Educația șablonardă, cultivarea clișeelor de gîndire poate paraliza imaginația nativă. Și e păcat. Trebuie să păstrăm și să cultivăm acest bun, să nu călcăm în picioare această iarbă fragedă care, în fond, înseamnă prospețime, receptivitate.— Aminteați de pericolul plafonării. Am cunoscut un șef de instituție care făcea crize de nervi dacă în discuțiile cu subalternii aceștia nu-și notau cuvînt cu cuvînt cele spuse de el. Ce părere aveți despre continuarea notițelor la adulți ?— Depinde. Dacă e vorba de o hotărîre. de o dispoziție de serviciu care trebuie să fie clară, lipsită de ambiguități, atunci notarea cît mal exactă devine necesară. Cînd însă aceasta devine o „metodă de lucru", cînd subalternii își notează pînă și figurile de stil ale șefului numai pentru a-i mîngîia orgoliul, atunci e vorba de un gen de relații obtuze în carq subordonarea administrativă e dublată de o subordonare spirituală nocivă. Nocivă pentru că ea tinde — și uneori reușește — să amorțească spiritul de inițiativă, să a- nihileze punctele de vedere personale.Ajunși aici ni se pare firesc să ne punem întrebarea : ce funcție are imaginația în viața de toate zilele 7 Unii spun că — mal

ales în activitatea practică — imaginația strică. Ba chiar, se găsesc oameni care îi ironizează, îi tachinează pe cei ce vin cu idei noi, îndrăznețe, înainte de a încerca să le înțeleagă raționamentele, de a judeca în ce măsură aceste idei sînt valoroase sau nu.— Dacă-mi propuneți o asemenea temă de discuție dați-mi voie să fiu puțin sentimental, ne spune ing. George Cojocaru, director tehnic al proiectări Industriei putea aș tant, un misionar al imaginației... De ce ? Pentru că înțeleg imaginația ca un element de forțare a llmi-

cadrul dat. Uzînd de imaginație omul reușește să-și reprezinte situații sau, fe- ■nomene chiar dacă acestea ies din cadrele obișnuitului, din sfera cunoștințelor și reprezentărilor noastre tradiționale. Un exemplu: pînă acum doi-trei ani sistemul halelor industriale blindate era privit cu neîncredere. De ce? Pentru că în acest sistem hala e complet închisă, fără ferestre. Dar o instalație specială de iluminare și aerisire creează condiții optime de lucru și de igienă a muncii. în chip paradoxal, cei ce se opuneau acestei soluții invocau tocmai condițiile de muncă : „Cum o să-i bă-

ca un obiectiv esențial, eficiența maximă a tuturor și a fiecăruia, adică finalizarea, realizarea ideilor. Altfel, imaginația poate eșua în absurd și în ridicol, adică în visare stearpă, în elucubrații stupide. Mă gîndesc la acei „inventatori" puerili, desprinși complet de realități, convinși că au descoperit sau că vor descoperi mult visatul perpetuum mobile. Și cîtă energie se poate consuma pentru asemenea încercări sterile. Deci, o diție sine qua non a ginației : eficacitatea.Imaginația, invenția, direa creatoare sînt calități care se naso moarte dacă nu-și găsesc un cîmp de

ALE LUI
HOMO INGENIUS

in- celor teritoriile

întîmplă-

telor existente la un moment dat într-un domeniu sau altul de activitate.— în ce sens ?— în sensul că imaginația aduce viitorul, adică îl prefigurează și astfel stimulează acțiunea. în clipele de intimitate cu sine însuși omul se folosește de imaginație pentru a-și crea un program intim de perspectivă. E, într-un fel. o proiectare a voinței, un punct de atins, o „cifră de plan". Or, prin asta imaginația angajează. Angajează omul într-o viață de ardere continuă, o viată sinusoidală, dacă vreți, pentru că ea este marcată de mari satisfacții dar. și de mari nemulțumiri, nemulțumiri care generează viitoare salturi înainte. Fără imaginație — capacitatea de a vedea „peste", dincolo, mai departe de lucrurile mărunte, de treburile obișnuite, cotidiene — viața devine liniară, orizontală, mediocră. Pretențiile se plafonează, ambițiile scad.fdșeaj. ___ ._____ .voința se anemiază, omul începe să-și uite idealurile, devine terestru, atît de terestru încît viața i se pare monotonă, cenușie. Și, implicit, aportul lui la -viața socială, contribuția lui în activitatea profesională se reduc fonat" el și exact.— Ce rol joacă imaginația în profesia dv. ?— Spre deosebire de artă, în activitatea de proiectare imaginația are un efect strict economic. înseamnă căutarea și găsirea soluției optime pentru a obține ceva mai bun. De aici și necesitatea certitudinii rezultatului. Pentru că e ușor să schimbi, să inovezi, dar e foarte greu să schimbi în bine.— Cînd se trece la elaborarea unui nou proiect există tendința de a se inspira din proiecte similare anterioare ?— Absolut — Nu e aici de gîndire ?— Nu cred.rea

simțitor. „E un pla- — se spune despre termenul e riguros

întotdeauna, o comoditate

*

După păre- mea imaginația e o punte între trecut și viitor.— Dar dacă această consultare a trecutului se întemeiază pe mentalitatea : „să vedem cum am făcut acum un an, doi sau trei și dacă a ieșit bine, repetăm soluția" ?— Da, în cazul acesta inspirația din trecut poate fi un confort, confortul inerției tradiționaliste, comoditatea rutinei. Da. există și în activitatea noastră semne de obtuzitate, se for- o crustă, să te tragi anterioară, ci pe por-mează uneori Trebuie să știi din carapacea dar nu oricum.tile prin care ajungi pe un drum mai bun. spre un nivel superior.— Ați întîlnit vreodată un om care să se teamă de imaginație ?— V-am spus că terie de proiectare zăm pe certitudini.de anume doză Ei da, mai cărora le e
în mane ba- Dar în- proiectsăși noțiunea conține în ea o de neprevăzut, există oameni teamă chiar și de un coeficient minim de neprevăzut. Și aooi, imaginația înseamnă fapte, transformare, modificare. „De ce să modific o situație existentă. confirmată în practică, despre care am nea că e bună ?“ treabă ei. Da. a ieri, mai e încăDar mîine 7 „Pînă mîine, om trăi și-om vedea" — răspund ei. Azi însă în condițiile industriei moderne. orice amînare costă si costă adeseori foarte scump. Formula „văzînd si făcînd" a devenit de mult anacronică. Trebuie modificată : „prevăzînd și făcînd" !— Stabiliți un raport între previziune și imaginație ?— Evident, pentru că tocmai imaginația poate sparge șabloanele existente la un moment dat. ea înlătură plafonarea, lărgește

certitudi- — se în- fost bună bună azi.

găm pe oameni în cavou...?" La prima vedere se părea că e o observație dictată de bunul simt, dar în realitate izvora dintr-Q atitudine conservatoare și, în ultimă analiză, din incapacitatea o situație mai bună.— Plasați, nația dintre nou și vechi ?— Desigur. Pentru noul este, prin definiție, țelul imaginației, pentru că fantezia se opune, de regulă, clișeelor, șabloanelor, tuturor situațiilor anacronice.— De unde și caracterul combativ al imaginației...— Evident. Uneori imaginația e hrănită tocma'i de dorința de a învinge o piedică, de a depăși o frînă. Asta nu înseamnă, care cumva, că trebuie create în mod deliberat piedici pentru a stimula imaginația ! Dar, culmea !, asemenea piedici sînt uneori mascate în spatele . un op fraze frumoase despre : „gîndire proprie, îndrăzneață". Sînt oameni care spun astfel de fraze ca pe o placă și însăși placa devine o frînă, acuză ridicolul situației. Iar dacă omul mai este și șef! Tocmai de aceea mă gîndesc, în primul rînd. la atitudinea conducătorului, fie că e șef de echipă sau șef de Instituție. Rolul acestuia mi se pare determinant. El trebuie să fie un fel de dirijor care, o dată creat un climat realmente propice gîndirii creatoare, să-l poată stimula și orienta către finalizare.— Puteți sugera o metodă practică de „dirijare" ?— Cred că totul trebuie să pornească de la — să-l zicem — un inventar — inventarul persoanelor dotate cu asemenea calități. De obicei, la efectuarea unui astfel de inventar se descoperă că oamenii respectivi sînt puși uneori tocmai acolo unde imaginația nu constituie o calitate ci un defect. Un poet pus într-o muncă de arhivar o să încurce hîrtiile ; un inginer de concepție trimis să lucreze efectiv po șantier nu va da rezultate.— Și totuși avem nevoie de toți și de parte.— Bineînțeles, principiul: omul locul potrivit.

de a imagina nouă, inedită.așadar, imagi- pe terenul disputeică

aplicație, dacă nu capătă confirmarea realizării practice, eficiente. Tocmai de aceea, nimic nu poate educa mai bine gîndirea ingenioasă, nimic nu poate da aripi mai puternice' și mai sigure fanteziei creatoare decît realizarea, transpunerea lor în fapt.Inginerul Mihai Nica, de la uzinele „23 August" din Capitală, ne-a relatat istoria unei inovații care, după calculele anticipative ale cabinetului tehnic, poațe aduce uzinei economii în valoare de aproximativ 2 milioane lei. Dar documentația inovației s-a oprit la serviciul metalurg-șef care a dat referate defavorabile.— Eu am și turnat aproape 300 cutii de unsoare după noul sistem cu maselote reduse — ne mărturisește inginerul. Știu că procedez ilegal dar, înțelegeți că nu pot altfel. Nu pot să mă întorc la vechea metodă de vreme ce rezultatele noului sistem — economii de metal, absenta rebuturilor, __ calitatea pieselor confirmată de C.T.C. — sînt pozitive. Dacă se întîmplă ceva, eu plătesc pagubele. Am avut ideea. am și realizat-o după cum m-am priceput, dar am pretenția ca alții să facă măcar „efortul" de a înțelege.Deci, pînă unde poate merge prudenta ? Pînă la refuzul evidentei ?— Nu vreau să mă refer strict la cazul inovației propuse de inginerul Nica pentru că am întîlnit și

alte situații in care Imaginația e folosită tocmai pentru a găsi motive de frînare a... imaginației, a- firmă ing. Marin Enache, secretarul partid al gust". în este o atitudine refractară față de nou.— Sîntem cu toții de a- cord că cu cît o idee e mai îndrăzneață cu atît se impune mai greu, trebuie să lupți pentru ea. Dar cît ? Sînt oameni care luptă pînă-n pînzele albe, sînt însă alții care, în funcție de temperament, se descurajează, se opresc la jumătatea drumului. Nu toți oamenii dotați, cu imaginație, cu talentul de a da ceva nou, au și forța de a lupta pînă la capăt pentru realizarea ideilor lor.— E necesară, evident, o atmosferă, o atitudine receptivă care să transforme orice idee constructivă în- tr-un bun. într-un țel al tuturor. Astfel s-ar scurta considerabil timpul scurs între apariția unei Idei și realizarea ei în practică, iar eficiența economică ar fi substanțială.— Toată lumea acceptă acest principiu. Dar în practică ?— Afirmația e confirmată de propria noastră experiență. Mă refer 1£ punerea în funcțiune a secției de aparataj unde înlăturarea unor deficiențe și erori de proiectare a constituit tema unei discuții generale cu toți muncitorii și tehnicienii secției. Opiniile, sugestiile, propunerile au demonstrat capacitatea lor de a gîndi creator, de a imagina soluții simple dar eficace. S-a rezolvat o problemă concretă, foarte însemnată. Dar cîștigul e dublu : schimbul liber de idei, ascultarea tuturor punctelor de vedere și, mai ales, punerea în aplicare a sugestiilor bune, încurajează spiritul de inițiativă, mobilizează oamenii la realizarea țelurilor în care își regăsesc propriile lor propuneri. Acesta este, de fapt, principiul călăuzitor al activității noastre inspirat de indicațiile partidului, care oferă tuturor un cîmp larg de manifestare a inițiativelor, a ideilor valoroase menite să perfecționeze continuu viața economică și socială a tării.Descătușînd toate forțele și valențele umane, socialismul asigură condiții optime de înflorire a personalității, creează cadrul de valorificare deplină a potentelor ficărui om, făcînd posibilă fuziunea ideală între „homo faber" șl „homo ingenius", între omul făurar și omul gînditor, omul însuflețit de un spirit viu, cercetător, care transformă instrumentele gîndirii proprii, fantezia, inventivitatea, într-un puternic factor de progres individual și social.

Adunați în ședință, membrii Comitetului executiv al Consiliului municipal București au avut un sentiment extrem de penibil. Aceeași senzație de jenă, chiar de rușine, o avem și noi acum, cînd scriem aceste rînduri.De fapt, pentru întîmplările urîte pe care vom fi nevoiți a le înfățișa mai jos, ar trebui să se rușineze vinovății. Dar există oameni care nu cunosc rușinea. La ce ar fi bună rușinea sau omenia ? Aduce vreun spor de salariu, vreo primă ? Există oameni care lasă aceste sentimente pe seama vecinilor, colegilor, societății. Cu repulsie societatea se vede nevoită să intervină. Nu e plăcut să te a- mesteci în gospodăria și familia altora : dar dacă își etalează gunoiul în stradă, n-ai încotro.Marinache Carmen Popescu, om trecut de patruzeci de ani, era pînă mai deunăzi șeful serviciului stare civilă din cadrul Consiliului municipal București. E vorba de serviciul care întocmește documentele fundamentale ale existenței omului și care e legat, prin însuși menirea sa, de familie și apărarea vieții de familie.Ceea ce i se reproșează lui M. C. Popescu — de către vecinii revoltați, de către colegii de muncă, de către noi, care am controlat autenticitatea tuturor plîngerilor și sesizărilor — este faptul de a-și lovi mama. Moralmente și fizicește. O femeie în vîrstă de 85 de ani. A lovit-o nora și chiar fiul ei.Există justificare pentru asemenea acte ?Să cităm înseși cuvintele lui Marinache Popescu, nu vorbele urîte care i-au scăpat din gură într-un moment de nervozitate, ci acelea așternute în scris de el însuși, din proprie inițiativă, cuvinte pe care a avut răgazul să Ie schimbe și să le potrivească după cum credea mai bine, într-o scrisoare adresată ziarului, prin care cerea imperios „să se împiedice calomnierea mea". Conform părerii lui, o seamă de oameni „folosesc diabolic fecțiuni ale mamei mele, de a mă compromite... cu a compromite oameni care cat prin munca lor și care au făcut eforturi pentru a ajunge unde sînt".După cum se vede, Marinache Popescu nu este un om total insensibil : el are unele părți foarte sensibile, are un foarte ascuțit sentiment al carierei. Că și-a lovit mama sau nu, la asta nu găsește necesar să se refere : la el, totul se învîrtește în jurul eforturilor pe care le-a făcut „pentru a ajunge unde se află",'toată chestiunea se rezumă la faptul că „anumiți oameni urmăresc de ani de zile înlocuirea mea din actuala funcție".Să vedem puțin cine sînt acești diabolici uneltitori. Ștefan Mihăiles- cu este un vecin din același imobil. Nu lucrează în același loc de muncă cu Marinache Popescu, n-are de ce rîvni la slujba lui. Nu e decît un simplu membru de partid, un simplu om revoltat de cele ce a constatat:— De multe ori, o găseam pe bă- trînă noaptea, vara sau iarna pe o ’ bancă în parc, cu semne de lovituri

mea", seamă unele de- cu scopul scopul de s-au ridi-

pe mîini, pe picioare, cu vînătăi pe față. îmi amintesc că o dată am adă- postit-o la noi timp de două zile și două nopți. Fiul ei nu s-a interesat de ea în tot acest timp.Ion Neagu, responsabilul grupei de partid din bloc :— își obligă mama, prin faptele sale inumane, să vagabondeze, să mă- nînce și să doarmă pe la unii sau la alții. Asistă senin cînd soția și nepoata sa îl lovesc mama, ba mai mult o lovește el însuși.Alexandrina Baciu, o altă vecină :— Eu una n-aș fi putut crede că se poartă astfel. Dar n-am avut încotro, a trebuit să cred, am văzut-o pe bătrîna Safta cu vînătăi pe față, pe gît, sau cu capul spart.Mărturii ca acestea pot continua mult și bine. Chiar și oamenii indicați de M. C. Popescu ca persoane dispuse să-i ia apărarea, au subliniat unele defecte de caracter ale bătrî- nei, asupra cărora vom reveni, dar au socotit neomenesc „tratamentul" aplicat de fiul și nora ei.Popescu locuiește într-un apartament bun, pe strada Județului nr. 15. El ședea cu mama lui pînă în 1966. Din toamnă, după ce el s-a căsătorit, bătrîna n-a mai avut viață. în martie, prin diferite manopere și cu a- jutorul relațiilor de care nu ducea lipsă, M. C. Popescu a izbutit s-o exileze pe bătrînă într-o boxă insalubră din strada Schitul Darvarl nr. 12. Dulapul cu mîncare, frigiderul, au devenit brusc fortărețe blindate în calea mamei bătrîne : contra sumei de 200 lei, care trebuia să-i asigure hrana pe o lună întreagă, fiul iubitor a refuzat să-i mai dea de mîncare.Safta Popescu a început să mănînce pe unde apuca. Vecinii s-au sesizat. Marinache Popescu a simțit în jurul lui o rumoare de indignare. Nu l-ar fi deranjat, dacă n-ar fi depistat aci și o amenințare pentru „cariera" lui : după cum afirmă în scrisoare, e vorba de un „război psihologic" îndreptat împotriva lui. Ca armă de apărare a prea cinstitei sale cauze, blîndul fiu a început să-și împroaște mama cu noroi : „femeie imposibilă, egoistă. A conviețui în continuare cu ea, însemna să mă sinucid ; or asta n-o intenționez". Cu un admirabil simț de conservare a prețioasei sale vieți, M. C. Popescu, evacuîndu-și și lovin- du-și mama, n-a ezitat s-o acuze de vagabondaj, hoție de mîncare, furtul unui curcan „la Călărași" etc.Există oameni care la o anumită vîrstă manifestă ciudățenii. S-ar putea ca bătrîna, după ce și-a crescut fiul cu sacrificii, să aibă defecte de caracter adîncite de vîrstă. Dar oamenii, de obicei nu fură mîncare cînd nu sînt flămînzi, nu vagabondează în căutarea unui adăpost omenesc și călduros, atunci cînd îl au. Poate că bătrîna făcea toate astea numai dintr-o ciudățenie, fără ca foamea și nevoile s-o împingă la căutarea hranei ? Răspunsul ni-1 chiar atitudinea ei : a mers prin cini și a combătut zvonurile că ei s-ar purta prost cu ea. A fost neroasă, l-a apărat pe fiul care o lovea : la 85 de ani ai ei, cu toate ravagiile pe care vîrstă le aduce orga-

fiecare îndar după potrivit la urmărind.

dă ve- fiul ge
Paul DIACONESCU

Ne aflăm sub un umbrar cîfiva prieteni și, dintr-o vorbă în alta, se încheagă un colocviu amical despre decizie și indecizie, mai a- les despre neputinfa de a hotărî acolo, unde și cînd se cere hofărîre. Unul dintre noi, un istoric, îi asemuiește pe indeciși cu generalul roman Fabius Cunc- tator care l-a scos din minfi pe Hanibal tot evitînd să dea bătălia cea mare. Un literat protestează, amintind că vestitul comandant antic temporiza în virtutea unui scop, nu pentru că îi lipsea puterea de a hotărî. Medicul consideră că e vorba de afecfiuni secrete și propune cîteva denumiri : apatie (insensibilitate, dezinteres, indiferentă), agnozie (imposibilitatea de a pricepe ceea ce-ti reclamă un cetăfean intrat în biroul tău), alexie (dificultate sau chiar imposibilitate totală de a prinde sensul cuvintelor scrise în- tr-o cerere, memoriu, sesizare). Magistratul observă că acestea sînt hibe ale u- nor centri din creier; cum el nu crede că poate exista o relație între nehofărîre și conștiință, ipoteza respectivă ar fi eronată.La acest punct se iscă o controversă acidă ; majoritatea opinăm că există o

atare legătură și încă lesne de perceput, chiar cu ochiul liber.
u n contabil dinfr-un sanatoriu din Ardeal mi-a povestit uluitoarele peripeții ale cererii sale de a fi mutat dintr-un judef 'n altul. A depus cererea la Ministerul Sănătății acum patru ani — căci pentru trecerea unui contabil din județul Brașov să zicem în judeful Neamț trebuie să , se ob)ină aprobare direct de la forul central. Timp de patru ani a urcat și coborî! scările, a trimis depeșe, n-a primit răspunsuri, a intrat în zeci de audiente inutile, a fost chestionat, examinat, cercetat, respins, reexaminat, îndemnat să aștepte, uitat, rătăcit printre hîrtii, sfătuit să spere, să se lase, să se pregătească, să vină, să plece, să mai încerce, să nu mai încerce, să stea liniștit. A ajuns la un moment dat și la unul din adjuncfii ministrului. Acesta a dat pozifie să se rezolve imediat. dis- cazul

de Valentin SILVESTRUȘi s-a mai scurs un an.Am refăcut și eu o parte din itinerarul scarificat pe care l-a parcurs solicitantul. Ciudățenia cea mai izbitoare era că fiecare din factorii apți a rezolva o cerere atît de simplă și omenească mărturisea că el n-are nimic 
contra. Un inspector — Va- silescu, dacă nu mă înșel — mi-a demonstrat, cu o logică remarcabilă, că el e a- 
coperit. Șeful unei direcții de resort a declarat că, din partea sa, petiționarul are 
fot sprijinul moral. Tovarășul din colegiul ministerului, căruia i-am relatat întîmpla- rea ca pe un halucinant subiect de foileton, a apreciat relatarea și a fost de acord că merită să fie publicată înfr-o revistă umoristică. Dar nici unul din cei cu care m-am întîlnit nu i-a venit ideea — în timp ce-l căina pe omul cu cererea — să-i și... soluționeze această cerere. Jalba e și azi în situa-

douăfia de acum o mie sute de zile: nu e nici aprobată, nici respinsă. Cazul în sine e evident... un caz. Uimitor e însă contextul, pătat la diverse nivele de a- ceastă absolut inexplicabilă tară volifională. Conștiința celui căruia i-a trecut pe- tiția prin mînă poate fi socotită oare integră — dacă avînd puterea să hotărască, rămîne în doi peri ? Căci în spatele cererii e un poate un destin.
O familie locuiește înghesuită într-o odaie. Un vecin se mută din apartament și eliberează o altă odăifă. Familia cere „extindere de spafiu". Vin, succesiv, trei inspectori, patru comisii, diverse persoane care se interesează „dezinteresat" de chestiune, hu cumva, doamne ferește I să se cadă în vreo rătăcire. Scrisoarea exasperată către presă a celui cu pricina îmi

om,

prilejuiește o întîlnire cu șeful sectorului de spafiu locativ. Cunoaște „problema". De ce nu aprobă extinderea? .Răspunsul e iarăși de domeniul fantasticului :— Situația e de așa natură că cererea poate ff 
aprobată, e legală; dar dacă n-o aprob, sînt tot în lege, nu pot li tras la răspundere.Mă gîndesc ce se în- tîmplă dacă o asemenea persoană poartă răspunderea unei mari întreprinderi și vine un moment cînd trebuie să hotărască. îi privesc cu luare-aminte capul puternic, mă uit în ochii-i albaștri și-l întreb din nou :— In astfel de cazuri, cînd o imperfecfie a unei dispoziții te lasă — te obligă — pe dumneata să hotărăști, singur și atotputernic în fata unei hîrtii : după ce criterii dai decizia ? După ce stea de pe firmamentul zilelor noastre se orientează conștiința dumifale ?Șeful spațiului ridică din umeri și răspunde decis :— N-am eu timp de filozofii de-astea, noi sîntem

oameni practici. Cererea ră- mîne la dosar. Se va vedea, ipă două zile, omul cu extinderea a fost... extins. Adică exact ladata cînd a fost instalat un șef nou al sectorului. Acesta privea probabil, din cînd în cînd, și la stele și încă într-un chip cît se poate de practic. Celălalt făcuse filozofie fără să știe — dacă e să-l credem pe Diogen Laertios : scriind „Despre viețile și doctrinele filozofilor" el îi pomenește pe pi- ronieni, zicînd că mai erau numiji „zetetici" sau „căutători" din pricină că erau mereu în căutarea adevărului și nu țineau să-l găsească; „sceptici" sau „cercetători", deoarece umblau mereu după o soluție și nu găseau nici una ; „efectici" sau „reținuți în părere", din cauza ,stării de spirit la care se opreau după cercetarea lor, anume abținerea; și, în sfîrșit, „aporetici" sau „nedumeriți" fiindcă rămîneau cel mai adesea într-o totală nedumerire....Aici am întrerupt pentru moment colocviul nostru a- mical despre calificarea pa care timpul și societatea noastră o dau nehofărîrii iresponsabile a celor în veșnică dilemă : o maladie a conștiinței cetățenești.

nismului și adesea și puterii de judecată, s-a dovedit infinit superioară, infinit mai rațională șl mai ome- noasă, decît fiul ei.N-a izbutit însă să ascundă adevărul acuzator. Consiliul municipal al Bucureștiului a fost sesizat. Secretarul comitetului de partid l-a chemat, cu un an și jumătate în urmă, șl l-a întrebat care e situația. Popescu a pus placa obișnuită : ciudățeniile maică-si, faptul că el are mult de muncit, că o să ia „măsuri" etc. Cu moartea în suflet, a mărit „alocația de hrană" a maică-si cu „circa" o sută de lei... Tovarășii de la Consiliul municipal, îngrijorați de situația penibilă creată, au propus în final să-i dea un apartament cu o cameră în plus, ca să aibă unde să-și țină mama. M. C. Popescu a refuzat.— După un timp, cînd noi credeam chestiunea rezolvată — spune secretarul comitetului de partid — ne parvine o nouă serie de sesizări, înștiin- țîndu-ne că situația nu s-a schimbat în bine, ci s-a înrăutățit. Ancheta a stabilit că M. C. Popescu ne-a înșelat atunci cînd ne-a spus că și-a rezolvat omenește situația familială. Considerăm că profilul său moral este incompatibil cu funcția ce o deține în cadrul instituției noastre.A-l menține ca șef al stării civile ar fi însemnat compromiterea instituției. M. C. Popescu a fost trecut într-o muncă mai măruntă, dar e foarte îndoielnic că ar fi învățat ceva. Lucrurile acestea nu se învață din măsuri administrative, orlcît de îndreptățite ar fi acestea : în zase- menea cazuri, e vorba de o îndelungată atrofiere-a nervului moral.
★Nu există familie lipsită de tensiuni și cusururi. Insă majoritatea oamenilor reușesc să mențină micile neînțelegeri într-un echilibru decent.Cum să ne explicăm însă saltul de la micile frecușuri normale la manifestări ca înfometarea, lovirea, Izgonirea unui om bătrîn într-o viață de singurătate șl lipsuri ? Să ascultăm ce ne spune pensionara M. Paș- canu :— De Crăciun sau de Anul Nou, soții Popescu aveau invitați. Bătrîna venea la mine, că le era rușine cu ea, că nu e prea cultivată.Credem că cititorul a întîlnit în viață asemenea cazuri, poate nu împinse pînă la paroxism, ca aici, dar tributare aceleiași concepții. Safta Popescu a rămas văduvă și a avut de crescut patru copii, din care doi i«-,au. murit în-- accidente. De pe urma muncii ei, fiul a putut să crească și „să ajungă unde este". Subit, mama, din ajutor, se transformă — în mintea lui — într-un obstacol.Oamenii cu psihologii întortocheat» atribuie întotdeauna și celorlalți propria lor psihologie. M. C. Popescu ar fi extrem de mirat dacă cineva i-ar spune că tovarășii săi de muncă l-ar fi stimat văzînd că își ține în casă mama — o femeie simplă de la țară — că nu se rușinează s-o prezinte cunoscuților, că se arată dispus să facă mici sacrificii de la cheltuielile de „reprezentare" ale hainelor lui și ale soției sau ale mașinii, ca să-și petreacă omenește mama de-a lungul ultimilor ani ai vieții. Lui 1 s-a părut mal avantajos să-și ascundă mama într-un subsol anonim ; viața 

e pentru el o luptă de poziții, iar vecinii care manifestă în jurul său sentimente omenești nu sînt decît „mîini care scot castanele din foc" în favoarea celor ce vor să-i ia locul.O altă femeie bătrînă, F. D., solicită serviciului de asistență socială din sectorul 8 un ajutor bănesc. E împinsă de foame la această cerere. Analizînd situația, serviciul respectiv descoperă că bătrîna are un fiu care cîștigă, împreună cu soția sa, peste 3 000 lei lunar. Aveau spațiu în apartament, dar au exilat-o pe mamă într-o cămăruță de 1,20 metri pe 2 și l-au luat de acolo pînă și becul:— La anii ei, tot n-are nevoie de lumină I ne spune nora.Fiul, economist la o instituție centrală, nu numai că n-o împiedică pe soția lui să-i lovească mama, dar îi încurajează în aceeași direcție pe cei doi băieți; în vîrstă de 12 și 15 ani. Peste trei decenii un reporter va da probabil peste unul din acești doi băieți și se va mira nespus cum de persistă trăsăturile de cruzime în societatea anului 2 000. Pînă atunci însă, îi întrebăm pe cititorii noștri : Ce să facem în asemenea cazuri penibile ? Bătrîna F. D. ne Imploră să nu publicăm în ziar numele fiului ei. O face și din dragoste pentru fiul și nepoții el — chit că aceștia n-o merită — și, cine știe, dintr-un calcul logic : dacă fiul ei va avea neplăceri la slujbă și poate și o scădere a veniturilor, vinovată va fi scoasă tot ea, bătrîna, iar efectul cel mai neplăcut tot asupra el se va face simțit.Spuneam că în oricare familie se pot ivi disensiuni șl că nimănui nu-i place să se vîre în viața altora. Ne așteptăm ca familia și capii familiei să găsească, cu tact și fermitate, mijloace pentru ca fiecare copil să crească normal, bătrînii casei să aibă o e- xistență demnă, conflictele minore și micile asperități de caracter să nu degenereze în gangrene urît mirositoare, care infestează viața publică. Dar dacă există oameni fără rușine, care nu reacționează decît la con- strîngere, putem să-i lăsăm să „lucreze" nestingheriți sub ochii noștri, să tăcem cînd vedem pumnul care se abate cu ură peste un obraz de om bătrîn ?Sînt cazuri penibile, neplăcute, despre care am prefera să nu tre buiască să scriem: există atîtea subiecte frumoase și interesante. Dai nu poți rămîne pasiv. Ii întrebăm pe cititorii cu bogată experiență de viață : ce cazuri cunosc ei ? Cum trebuie procedat în asemenea situații ? Cunosc ei cazuri în care s-a obținut o îndreptare ? Ce mijloace s-au folosit ? Ceea ce ne interesează, mai presus de toate, este să evităm crearea unor asemenea plăgi, să descurajăm, prin ostilitatea opiniei publice, morbul nesimțirii, al carierismului miop și neomeniei.
M. SOLIMAN
N. SCUTARU
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ancheta „Scînteiî”

O CONDIȚIE A PROGRESULUI
LUMII CONTEMPORANE

„Partidul și guvernul acordă o atenție deosebită cooperării 
economice, tehnico-științifice și culturale cu toate țările, 
fructificării avantajelor participării active a României la 
diviziunea internațională a muncii11

NICOLAE CEAUȘESCU

COOPERAREA ȘTIINȚIFICA
O Cooperare științifică înseamnă 

unirea capacităților creatoare ale oa- 
menilor de știință pentru a deschide 

H mai repede și mai larg porțile Necu
noscutului și a obține beneficii maxi- 

® me în dezvoltarea materială a tuturor 
p țărilor, a întregii omeniri. în prezent, 

cooperarea științifică îmbracă cele 
H mai diverse forme ca schimburi de 

specializare, elaborarea în colabora- 
» re a proiectelor și folosirea instala- 

țiilor, întrajutorare în domenii de im
portanță majoră etc.

® La Viena s-au desfășurat, în primă
ri vara aceasta, lucrările Conferinței in

ternaționale asupra cooperării științifi- 
ce în Europa, organizată de Federația 
mondială a oamenilor de știință, la care 

® au participat peste 100 de personali- 

tați științifice de prestigiu, precum și 
observatorii unor organizații interna- 
ționale. Ziarul nostru a solicitat opi- 

_ niile cîtorva dintre participanții pree
minent! la acest înalt for al oamenilor 

H de știință.
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Factori obiec
tivi acționează 

convergent 
prof. Cecil F. POWELL 

(Anglia)laureat al Premiului Nobel, președintele Federafiei mondiale a oamenilor de știinfă
„Sporesc considerabil schimburile rodnice între popoare, schimburi în care oamenii de știință din diferite țări, prin esența creatoare ce-i caracterizează, au de jucat un rol major. Realități de- importanță crucială pledează în. acest sens. E vorba, în primul rind, de ritmul „exploziv" in care se dezvoltă știința. La fiecare 12 ani, numărul slujitorilor ei se dublează. Se apreciază, de altfel, că azi sînt în viată 85 la sută din totalul oamenilor de Știință care au trăit vreodată în întreaga istorie a genului uman.Factorul cel mai evident, care determină azi nevoia absolută de cooperare în știință, îl constituie saltul calitativ produs în însuși modul de desfășurare a investigațiilor, în chiar procesul creator al omului de știință. Cercetătorul solitar, izolat în laboratorul său de frămîntările si necesitățile lumii exterioare, sau grupurile de savanți, strînse în jurul catedrei școlii științifice care-i reunea, n-ar fi putut nici măcar visa la grandioasele transformări realizate de revoluția științifică actuală. în bună parte, acestea se datorează accelerării ritmului de obținere a rezultatelor cercetării, prin intensificarea legăturilor de cooperare științifică.Pe de altă parte, în dezvoltarea ramurilor tradiționale ale industriei și în crearea altora noi, un factor de seamă îl constituie aprofundarea necontenită a cunoștințelor. Constatăm că științei i se consacră mereu mai multe minți, dintre cele mai luminate, pe care le generează umanitatea. E greu de închipuit azi în ce măsură se va amplifica acest proces — chiar peste numai cîteva decenii. Un indiciu îl constituie totuși faptul că dacă în prezent țările înaintate cheltuiesc pentru promovarea cercetărilor fundamentale cam trei miimi din produsul lor national brut, în curînd această proporție se va dubla. După unele păreri — spre care înclin și eu personal — ținînd seama de realitatea evidentă că știința devine un instrument hotărîtor al progresului, cu timpul, în țările puternic industrializate, alocațiile globale pentru știință vor ajunge pînă la 50 la sută din buget. Firește, nu știu cînd anume se va ajunge la aceasta și nici care vor fi adaptările sociale importante implicate în acest proces. Dar orie» ne-asr rezerva viitorul 

mai îndepărtat, o perspectivă certă, după părerea mea, rămine creșterea globală a activității de cercetare științifică și deci substanțiala sporire a mijloacelor materiale alocate investigațiilor, mai ales celor deosebit de importante, prioritare.O altă trăsătură caracteristică a stadiului actual al dezvoltării științei este aceea că aprofundarea tainelor materiei necesită tot mai des aparaturi extrem de fine, complicate si costisitoare, care devin prohibitive pentru posibilitățile materiale ale unui singur stat — oricît de bogat ar fi acesta — astfel îneît cooperarea devine utilă și în acest sens. în fizica particulelor, de pildă, încă de acum zece ani cercetările au atins punctul unde necesitățile depășeau, resursele în oameni și bani ale diferitelor țări din Europa occidentală, care — în acest domeniu — au înțeles să colaboreze în cadrul Centrului european de cercetări nucleare (C.E.R.N.), de la Geneva. în primul său deceniu de activitate, rezultatele obținute au demonstrat succesul acestei idei. Deiparte de a constitui un impediment, faptul că diverșii săi cercetători provin din numeroase țări s-a dovedit a fi o sursă de mare forță. încă mai înainte, și din motive similare, a fost creat Institutul unificat de cercetări nucleare de la Dubna. Se constată că folosirea unor metode tot mai complicate și în alte discipline științifice determină, pentru mobilizarea resurselor corespunzătoare, noi și noi acțiuni de cooperare științifică internațională.Există preocuparea de a coordona eforturile astfel îneît să adaptăm instalațiile noastre de investigație la talentele disponibile pe plan internațional și să nu risipim banii și mîna de lucru. Semne încurajatoare arată că o colaborare mai largă se înfiripă atît în jurul centrelor de cercetare naționale, cît și al celor internaționale.Deocamdată, s-au făcut, de fapt, doar primii pași în acest sens. Dar ei ar trebui să fie repede urmați de alții, căci toate părțile au mult de dat și mult de cîștigat. în afara avantajelor reciproce deloc neglijabile, un astfel de mod de cooperare științifică este pe deplin corespunzător marii tradiții științifice ai cărei slujitori și discipoli sîntem cu toții".

Aprofundarea
tainelor Uni

versului
acad. Aleksandr PROHOROV 

(U. R. S. S.)laureat al Premiului Nobel
„Ideea colaborării internaționale a oamenilor de știință și a savanților a devenit un imperativ al timpurilor noastre. Nu este vorba doar de unirea eforturilor depuse de aceștia pentru finalizarea cercetărilor prezente și viitoare, oricît de impresionantă ar deveni amploarea lor, ci de o necesitate obiectivă izvo- rîtă din trăsăturile caracteristice ale progresului științei și tehnicii contemporane.S-au obținut realizări într-adevăr considerabile prin extinderea și aprofundarea studiilor asupra Universului. Omenirea pune atomul în slujba nevoilor sale. Electronica, cibernetica, automatizarea și telemecanica se dezvoltă rapid. ,Toate ramurile științei sînt implicate în această nouă etapă în care fizica — domeniul de investigație științifică de care mă ocup — deține un loc proeminent.în momentul de față, fizica particulelor elementare și problema Universului sînt cele mai importante domenii de cercetări fundamentale în fizică. Trebuie să fim gata să reexaminăm noțiunile noastre privind spațiul și timpul, așa cum am fost nevoiți să o facem în legătură cu, dezvoltarea teoriei relativității. Deși nu pot fi încă aduse fapte suficient de convingătoare, se pare că microcosmosul si Universul sînt foarte îndeaproape înrudite. O deosebire ar consta în aceea că experiențele cu particulele elementare pot fi desfășurate în laboratoare, dar nu putem efectua experiența cu Universul și, probabil, nici „măcar" cu propria noastră galaxie. Desigur, mă feresc să proclam : „Nu vom fi niciodată în stare". Este știut doar că, în trecut, chiar cei mai mari oameni de știință au săvîrșit greșeli încercînd să facă preziceri. Trebuie să fim foarte atenți în afirmațiile noastre, chiar dacă ele azi par indiscutabile. Se poate afirma însă că, pe scară mai mică, lucruri de acest fel ar putea fi realizate, de pildă, în sistemul nostru solar. Cred că va veni timpul cînd omenirea va

In folosul

întregii
acad. Nicolae

omeniri
TEODORESCU

„Constatăm cu toții că, în prezent, se accentuează tot mai mult tendința de a ridica barierele artificiale care, după cel de-al doilea război mondial, stăteau în calea colaborării între oamenii de știință aparți- nînd unor țări cu sisteme sociale și economice diferite. Dar pentru a obține un randament optim al acestei conjugări de eforturi științifice, interesele cauzei comune reclamă e- laborarea unor principii generale — invariante, cum se spune în limbaj matematic — care să faciliteze promovarea largă și eficientă a rezultatelor cercetării moderne. Astfel, un imperativ inexorabil al zilelor noastre, pentru a se ajunge la rezultate fructuoase în orice domeniu 

trebui chiar să se ocupe de problema remodelării sale.Astăzi, crearea teoriei generale a relativității și dezvoltarea extrem de rapidă a astrofizicii, care folosește instrumente optice și radiotelescoape pu- 'ternice, permit studierea Universului pe o bază științifică. O problemă care se ridică în legătură cu a- ceasta este dacă el va ră- mîne constant și imuabil. Se vădește că ecuațiile lui Einstein despre gravitate nu dau răspunsuri constante. în plus, galaxiile observabile prin telescoa- pele noastre (și putem observa sute de milioane de galaxii) sînt mai mult sau mai puțin uniform distribuite pe firmament. Aceasta înseamnă că densitatea medie a materiei în Univers este și ea distribuită mai mult sau mai puțin uniform, pe de o parte, si nu este stabilă, pe de altă parte. Ea trebuie fie să se extindă, fie să se contracte. Potrivit evaluărilor, în urmă cu circa zece mii de milioane de ani, materia atinsese densități uriașe, însoțite de temperaturi superridicate. în asemenea condiții, ar trebui să aibă loc reacții nucleare intense, formîn- du-se particule și antiparticule. O concluzie posibilă la un astfel de model ar fi formarea unei mari cantități de heliu. Totuși, experimental, acest fenomen nu este coroborat de fapte.Iată cîteva exemple de sarcini grandioase, din- tr-un singur domeniu, în care cooperarea științifică internațională este chemată să aducă soluții ce depășesc posibilitățile unei țări. Lista acestor obiective poate fi cu ușurință completată cu exemple și din alte ramuri ale științei. Contactele între state se extind, în ciuda unor serioase dificultăți. Se ivesc noi domenii de colaborare și noi metode de realizare a unor acorduri. Tendințele spre stabilirea unei înțelegeri reciproce, inclusiv în domeniul cercetărilor, au devenit astăzi o necesitate vitală. Există toate condițiile obiective pentru promovarea acestor tendințe. De partea lor este viitorul." 

al. colaborării — deci inclusiv în cooperarea științifică — este egalitatea partenerilor. într-adevăr, nu pot colabora la soluționarea unei probleme comune, • urmărind țeluri comparabile, oameni de știință care nu se află la niveluri comparabile. Un prim deziderat al cooperării științifice internaționale ar fi deci ca, în prealabil, fiecare țară să a- tingă un nivel minim corespunzător de dezvoltare, ceea ce, practic, este realizabil doar în cadrul unui sistem național de cercetare. Orice cooperare științifică internațională care urmărește scopuri realiste trebuie să pornească, după părerea mea, de la asigurarea unui astfel de sistem în 

țările partenere. Numai în aceste condiții colectivele științifice alcătuite pe. a- semenea baze, precum și celelalte forme ale cooperării, pot dobîndi rezultate care, prin calitatea lor, se vor înscrie printre realizările științei contemporane.Promovînd știința la rangul unui important factor de producție, revoluția Științifică și tehnică actuală scoate în evidență caracterul social al cercetării, al cărui criteriu de apreciere devine gradul în care se face utilă societății. în consecință, cooperarea științifică internațională vizează, alături de satisfacerea necesităților fiecărei țări partenere, și soluționarea marilor probleme ale umanității, care-și pot găsi rezolvarea numai îmbinînd eforturile oamenilor de știință din diferite țări.Ce necesități majore ale timpului nostru se înscriu pe această listă de priorități ?Omenirea are nevoie să cunoască și să exploateze noi rezerve de materii prime energetice. Este adevărat că folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, deși de tradiție recentă, a dus la rezultate ce pot fi numite, pe drept cuvint. senzaționale. Dar, trecute prin prisma analizei științifice, acestea vădesc și unele lipsuri care atîrnă greu în balanță : resursele de acest gen nu sînt inepuizabile, energia obținută pe această cale costă încă mai scump decît pe căile clasice, nu toate țările o au la dispoziție și încă nu s-au găsit mijloace pentru a fi utilizată acolo unde nevoile sînt cele mai acute. Nu poate fi ignorat faptul că, avînd în vedere necesitățile industrializării, „setea" omenirii și consumul de energie sporesc exponențial. Devine tot mai acută necesitatea unor noi surse energetice. Printre alte surse neconvenționale s-au intensificat, în ultimul timp, cercetările de magnetohidrodinamică, vi- ' zind obținerea directă a energiei electrice din cea termică. Puține țări își pot permite însă cheltuielile pe care le necesită astfel de investigații. Chiar și o țară ca Anglia s-a văzut recent nevoită — din considerente de ordin financiar — să renunțe la investigațiile îndelungate și costisitoare întreprinse în acest domeniu. Iată tot atîtea probleme în care cooperării științifice internaționale i se deschid vaste orizonturi.De asemenea, medicina trebuie să-și extindă considerabil obiectivele și mijloacele materiale în lupta împotriva bolilor și în primul rind împotriva cancerului și a maladiilor cardio-vasculare, flageluri ale omenirii contemporane care cosesc cel mai mare număr de victime. Sînt obiective precise, de importanță atît de evidentă, îneît reclamă prioritatea cooperării față de multe altele cu o acuitate mai redusă. Dezvoltarea biologiei moleculare, constituind un salt calitativ prin trecerea de la studiul fenomenelor macroscopice Ia cele microscopice (care se petrec în celule), promite să revoluționeze cunoștințele noastre despre organismele vii în aceeași măsură ca și succesele repurtate de fizică la nivelul microscopic. Dar biologia moleculară necesită echipament de investigație complex, fonduri cel puțin tot atît de mari ca și fizica modernă, eforturi comune de concepție — deci factori care o desemnează ca un obiectiv important al cooperării științifice internaționale.Toate industriile mari poluează apa, distrugînd prin reziduurile vărsate în rîuri multe din speciile florei și faunei acestora. Totodată, pe măsură ce se ridică nivelul de igienă a popoarelor, sporesc și necesitățile acestora, în privința consumului de apă potabilă. Concomitent se constată poluarea atmosferei marilor metropole, viciată de multitudinea surselor de emanații nocive. Iată alte urmări nedorite ale civilizației moderne care reclamă pentru combaterea lor eficientă cooperarea savanților din mai multe țări.Oamenii de știință au elaborat o serie de proiecte complexe privind marile baraje, amenajările hidrotehnice ale teritoriilor. îm

bunătățirea climei, pentru a permite desfășurarea vieții sociale în condițiile unei dezvoltări industriale fără precedent. Pe de altă parte, doresc să amintesc de problemele adaptării organismului uman la ritmul vieții moderne, de studierea riguroasă a concepției despre orașele și satele viitorului, care va trebui adaptată noilor necesități, sau de probleme conexe ca, de pildă, circulația în orașe, structura locuințelor, amplasarea edificiilor publice, a spațiilor verzi, a locurilor de distracții. Toate acestea țin nu numai de urbanistica fiecărei țări, necesitînd o

Programe de 
amploare pla

netară
dr. Louis ZIEGLE

(Franța)Divizia UNESCO de politică științifică
r •. , ,A J i' 4', ’„Ca organism al O.N.U. pentru educație, știință și cultură, UNESCO a inițiat, încă din 1963 (cînd la Geneva a fost convocată o conferință internațională consacrată acestui scop), un program destinat regiunilor lumii mai puțin dezvoltate, prin aplicații ale științei și tehnicii contemporane. Programul amintit constituie o contribuție la Planul de cinci ani de acțiune mondială, grupînd diferitele acțiuni desfășurate în sistemul O.N.U. pentru a ameliora sănătatea, alimentația. transporturile și industria țărilor în curs de dezvoltare, precum și pentru a le dota cu o infrastructură științifică și tehnică națională.Două sînt principiile care au călăuzit elaborarea a- cestui program UNESCO. ,în primul rînd, necesitatea de a implanta știința ca element al vieții sociale și culturale din țările mai puțin dezvoltate, realizîndu-se condițiile prealabile unei activități științifice proprii. S-a urmărit, apoi, ca guvernele din țările respective să poată controla dezvoltarea științifică și tehnică a acestora, dîndu-li-se ajutor în stabilirea și planificarea unei politici științifice naționale, adaptate specificului structurii lor sociale și economice. UNESCO consideră că, pentru a beneficia pe deplin de rezultatele științei, țările în curs de dezvoltare nu au nevoie doar de simplul transfer al tehnologiilor elaborate în țările științific avansate, sau de utilizarea rezultatelor unor cercetări efectuate în alte țări. Pentru ca progresul științific să devină un element motrice al dezvoltării sociale și economice, așa cum a fost în trecutul istoric în țările astăzi industrializate, statele în curs de dezvoltare trebuie să dispună de un potențial științific propriu.Printre condițiile prealabile ale creșterii științifice autonome a unei țări se numără, în primul rînd, constituirea unei comunități științifice naționale de cercetători și tehnicieni. In acțiunile sale, integrate planurilor generale de dezvoltare a învățămîntului, UNESCO depune eforturi deosebite în acest sens, fă- cînd apel la cooperarea internațională pentru a organiza — cu ajutorul țărilor avansate din punctul de vedere al activității științifice — cursuri înaintate de perfecționare a inginerilor din țările în curs de dezvoltare. Cu concursul O.N.U. se construiesc, în acest scop, școli superioare de tipul institutelor politehnice.UNESCO contribuie, de asemenea, la stabilirea unor instituții de cercetare. Programele de investigații științifice pe care le susține sînt însoțite totdeauna de măsuri pentru formarea cadrelor în disciplinele corespunzătoare. Cele mai 

amplă și bine coordonată cooperare științifică internațională. Oricît de multilaterale și dezvoltate sînt în prezent contactele și colaborările dintre diversele categorii de savanți aparținînd unor țări cu sisteme sociale și economice diferite, în perspectiva viitorului, cînd va apare necesitatea obiectivă ca aceste forme de conjugare a eforturilor să fie mult mai riguros științific coordonate și planificate, devine clar că aceasta este o sarcină pe măsura numai a unei societăți care este ea însăși structurată pe baze riguros științifice — societatea comunistă."

... ;n£; iițjmulte dintre marile pro-, grame internaționale lansate de UNESCO țin in mod deosebit seama de problemele ce se pun țărilor în curs de dezvoltare, pentru o utilizare superioară a resurselor lor naturale. Poate fi amintit, în acest sens, programul de studiere 
a zonelor aride ale lumii.Se știe că deserturile o- cupă o parte considerabilă a suprafeței globului pă- mîntesc: 25 milioane km p, ceea ce reprezintă 16 la sută din întreaga suprafață a continentelor. Zestrea de terenuri cultivate a omenirii este astăzi de 1,3 miliarde ha, dar ea poate fi practic dublată, căci, potrivit unor calcule recente, prin irigarea deserturilor și a stepelor, . sau defrișarea parțială a junglelor, s-ar putea aduce în circuitul pămînturilor productive 1,4 miliarde ha. Cercetătorii au stabilit că deșertul Sa- harei, spre exemplu, este literalmente suspendat pe un uriaș rezervor evaluat la 12 miliarde metri cubi de apă — e adevărat, la mare adîncime și cu un

Prezență ac
tivă în circuitul 

mondial
prof. Corneliu PENESCUmembru corespondent al Academiei—■ _ _ __ !„Deși cooperarea științifică este promovată în prezent de peste 250 de organizații neguvernamentale și 50 de organizații intergu- vernamentale, aceste căi se dovedesc insuficiente. Apar și se dezvoltă forme noi de colaborare. Printre acestea, un loc de seamă îl ocupă practica tot mai răspîndită în ultimul timp a lucrărilor științifice sintetizînd marile probleme ale diferitelor științe, alcătuite de colective de specialiști consa- crați, din diverse țări, fiecare contribuind cu un a- numit capitol. De asemenea, deosebit de promițătoare mi se par așa-n urnitele „școli de vară", fixate în locuri care reunesc utilul cu plăcutul, în care un număr limitat de specialiști dintr-un anumit domeniu ascultă și dezbat cele mai noi rezultate și teorii expuse de savanți cu renume mondial. Se acordă o importanță crescîndăschimburilor, trimițînd fie cercetători tineri — care să lucrez» în laboratoare și 

grad ridicat de salinizare. Există însă posibilitatea ca uzine electrice eoliene, puse în mișcare de intensele vînturi care bat deasupra deșertului (Simunul, Siroco) să facă propice irigațiilor această apă.Ca un exemplu în care cooperarea și-a dovedit rodnicia, voi aminti că în cadrul Anului geofizic internațional (1957—1958), ulterior prelungit cu încă un an, la cercetările multilaterale întreprinse pe tot globul și-au adus aportul peste 6 000 de stațiuni și observatoare ; au fost lansați primii sateliți artificiali ai Pămîntului ; au fost construite numeroase observatoare magnetice în locuri unde în trecut nu se făceau observații sistematice (dintre care 15 în Antarctica și 35 în regiunile ecuatoriale) ; s-au pus bazele unei cercetări sistematice a Antarcticii, cu participarea a 12 state. S-au obținut astfel o serie de realizări remarcabile, dintre care unele se referă la domeniul cercetărilor cosmice, legate de observațiile efectuate cu ajutorul sateliților. Firește, rămîn încă foarte multe de făcut pentru aprofundarea studiului planetei noastre.Au urmat apoi, printre altele, Deceniul hidrologic internațional, privind studiul bazinelor fluviale, programul de seismologie, pentru a prevedea mai bine cutremurele de pămînt și a preveni urmările lor dezastruoase, programul de oceanografie, care cercetează posibilitățile'/aprovizionării cu pro.te.ine ,de origine acvatică a popoarelor cu subnutriție cronică sau endemică, Aceste programe, stabilite în strînsă legătură cu marile organizații științifice specializate, sînt coordonate la nivel internațional, iar țările europene dețin un rol esențial în realizarea lor, atît prin mijloacele materiale cu care contribuie, cît și prin înalta competentă a experților pe care-i detașează în acest scop.Desigur, astfel de programe n-ar .fi putut lua ființă dacă întreaga comunitate internațională a oamenilor de știință nu le-ar fi adoptat ca pe o cauză proprie. Nu trebuie uitat că, în definitiv, inițiativa în aceste probleme revine oamenilor de știință. Asistenta directă pe care o oferă savanții din țările industriale dezvoltate permite celor din țările în curs de dezvoltare să devină un factor important în constituirea unei societăți apte de a se transforma, de a progresa în ritm rapid, datorită binefacerilor științei și tehnicii contemporane".

institute de peste hotare, pe.lîngă specialiști de mare prestigiu din diverse țări, fie cercetători de înalt nivel (savanți, profesori, membri ai academiilor) care, prin cunoașterea reciprocă a modului de lucru și a schimbului de idei, să contribuie reciproc la o soluționare rapidă și de înaltă ținută a temelor investigate. Astfel, pentru a cita doar cîteva exemple, legate de specialitatea mea, la invitația Asociației oamenilor de știință, țara noastră a fost vizitată recent de prof. Henry Noebels (S.U.A.), unul dintre cei mai mari specialiști în domeniul automatizărilor chimice și al cromotografiei gazoase, care la noi nu este încă aplicată pe o scară prea largă, dar este aptă de a aduce avantaje deosebite ; prof. Sven Malstroem, vicepreședinte al Academiei de științe tehnice din Suedia, a ținut la noi conferințe de specialitate care s-au bucurat de o înaltă apreciere etc. Totodată, o 

serie de personalități al» științei românești sînt invitate peste hotare pentru a ține cursuri, conferințe, prelegeri în cadrul unor instituții științifice de înalt prestigiu.Astăzi, România este afiliată la peste 40 de organizații științifice guvernamentale. Pentru a da o idee despre varietatea cooperării științifice internaționale, voi aminti cîteva dintre a- cestea : UNESCO, Agenția internațională pentru energia atomică. Institutul unificat de cercetări nucleare de la Dubna, Biroul internațional de greutăți și măsuri, Organizația interj țională a teleeomunief, ilor. Comisia oceanografiei interguvernamentală etc.In același timp, numeroși oameni de știință din țara noastră sînt afiliați la un mare număr (peste 450) de organizații internaționale neguvernamentale sau de organizații științifice naționale cu participare internațională. Datorită prezenței active și aportului valoros adus de oamenii de știință români de prestigiu, multe dintre acestea le-au încredințat munci de răspundere și chiar conducerea lor. Pot fi citate, în acest sens : Uniunea balcanică a matematicienilor. Gruparea matematicienilor de expresie latină, Asociația internațională a științelor solului. Asociația internațională de talasotera- pie. Uniunea internațională a presei medicale și altele.Savanții uin România au dobîndit un prestigiu recu- ■ ;nq.scuț și prin activitatea ■ • lor merituoasă în asociațiile ■ internaționale de științe tehnice. Astfel, Comisia e- lectrotehnică internațională, organizație de mare prestigiu, la care participă aproape toate țările din lume, a ales ca președinte pe o perioadă de patru ani ' pe acad. Remus Răduleț. La activitatea Confederației internaționale de tehnica măsurării a Conferinței internaționale a marilor rețele electrice, a Federației internaționale de automatică etc., oamenii de știință români participă activ de mai mulți ani, iar colaborările lor se bucură de o înaltă apreciere.Prestigiul de care se bucură România, prin politica de cooperare în toate domeniile, promovată în mod consecvent de conducerea noastră de partid și de stat a contribuit și la organizarea, în ultimul timp în țara noastră, a numeroase manifestări cu carac- ter internațional, îmbrăcînd cele mai variate forme ale cooperării științifice. Astfel — pentru a cita cîteva dintre cele legate de specialitatea mea — în 1967 a avut loc la București Colocviul de tehnici de calcul și calculatoare, primul de acest gen organizat pe plan mondial, la care au participat personalități științifice marcante din Franța, Anglia, U.R.S.S., S.U.A.,Cehoslovacia, Danemarca, Italia, Polonia etc. Anul a- cesta, la mijlocul lunii octombrie, la București va avea loc un simpozion cu largă participare internațională în domeniul utilizării mijloacelor informaționale în diversele aspecte ale proceselor economice. Și în alte ramuri ale științei pot fi amintite exemple de asemenea forme ale cooperării desfășurate în România, unele dintre cele mai marcante care au avut loc în ultimul timp fiind Congresele lingviștilor, al matematicienilor, al chirurgiei etc.In încheiere, aș vrea să amintesc că toți oamenii de' știință — indiferent dacă aparțin unor țări mai mari sau mai mici — au capacitatea de a efectua cercetări științifice apte de a se înscrie în patrimoniul universal. Dacă țările mari au implicit și posibilități mai vaste atît în privința cadrelor de specialiști, cît și a mijloacelor materiale puse la îndemîna acestora, printr-o judicioasă orientare a cercetărilor și o bună folosire a posibilităților o- ferite de cooperarea științifică, țările mai mici se pot situa și ele, în anumite domenii, la nivele foarte ridicate, de care să beneficieze partenerii lor, în cadrul unei colaborări echitabile. Astfel, cooperarea științifică se dovedește și o cale promițătoare de a reduce, mai întîi, și de a elimina, în cele din urmă, decalajul existpnt actualmente între nivelele diferite d» dezvoltare a științei".
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0 DELEGAȚIE A CONSILIULUI 
CENTRAL AL U.G.S.R., CONDUSĂ DE 
TOVARĂȘUL GHEORGHE APOSTOL,

încheierea vizitei
ministrului reformei agrare 

al Iranului

Piața comună in ajunul unei scadențe

Cale liberă
A PLECAT ÎN ITALIA

La Invitația Confederației Gene
rale a Muncii din Italia (C.G.I.L.), 
marți dimineața a plecat în Italia 
o delegație a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale 
România

Din delegație 
Nicolae Moraru, 
tetului Executiv 
trai al U.G.S.R., Constantin Dan- 
ciu, membru al Consiliului Central, 
Sabin Pop, membru supleant -al 
consiliului.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, au fost de față tovarășii 
Constantin Drăgan, membru al

a Sindicatelor din

fac parte tovarășii 
membru al Comi- 

al Consiliului Cen-

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vieepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., 
reprezentanți ai conducerii U.G.S R.

★
In aceeași zi, delegația a sosit 

la Roma. Pe aeroportul Leonardo 
da Vinci, tovarășul Gheorghe 
Apostol și ceilalți membri ai de
legației au fost salutați de Luciano 
Lama și Rinaldo Scheda, secretari 
ai C.G.I.L., și de alți activiști ai 
C.G.I.L. Oaspeții au fost întîmpi- 
nați, de asemenea, de ambasadorul 
României la Roma. Cornel Burticii, 
și de membri ai ambasadei.

După-amiază. delegația, însoțită 
de Rinaldo Scheda. a vizitat școa
la sindicală „Giuseppe di Vittorio" 
de la Genzano, în apropiere de 
Roma.

alți

(Agerpres)

Marți dimineața, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Iosif 
Banc, a primit pe dr. Valiam Ab- 
doll-Azim, ministrul reformei a- 
grare al Iranului.

La întrevedere au luat parle 
Nicolae Giosan, președintele Con
siliului Superior al 
Vasile Vedeanu. secretar 
al Consiliului Superior al 
culturii. A fost prezent Soltan H. 
V. Sanandaji, ambasadorul Iranu
lui la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind dezvoltarea agri
culturii și a relațiilor de cooperare 
tehnico-științifică în acest dome
niu între România și Iran.

★

Marți dimineața au continuat 
convorbirile între președintele 
Consiliului Superior al Agricul
turii, Nicolae Giosan, și ministrul 
reformei agrare al Iranului, dr. 
Valiam Abdoll-Azim. Au fost dis
cutate probleme privind dezvolta
rea agriculturii, precum și aspecte

Agriculturii, 
general 

Agri-

ale cooperării tehnico-științifice în
tre cele două țări.

★
La amiază, ministrul reformei 

agrare al Iranului a părăsit țara. 
La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
oaspetele a fost salutat de Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, de mem
bri ai conducerii consiliului. A 
fost de față Soltan 
daji, ambasadorul 
București, și membri

H. V. Sanan- 
Iranului la 

ai ambasadei.

(Agerpres)

pe scara de serviciu

Știrisportive
Cronica zilei

• Aseară s-a disputat în Capitală Intîlnirea internațională amicală de baschet dintre echipele feminine ale României și R.S.S. Lituaniene. Victoria a revenit cu scorul de 59—54 (26—25) baschetbalistelor românce.
sosit în Ca-

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P.S.U.G.>

Marți la amiază a
pitală o delegație de activiști ai 
P.S.U.G., condusă de Rolf Kiîh- 
nert, șef de sector 
P.S.U.G., cate, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită în schimb 
de experiență în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a ff't întîmpinată de Gheorghe 
Roșu Șef de sector la C.C. 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Ewald Moldt. am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești. (Agerpres)

,1a C.C. al

al

vremea

Ieri în țară : vremea s-a menținut călduroasă, dar a devenit ușor instabilă in jumătatea de est a țării, unde după-amiază cerul a prezentat înhorări mai accentuate și s-au semnalat averse slabe și descărcări electrice. în rest, cerul a fost variabil, iar aversele au fost izolate. Vintul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 22 de grade la Sulina și Mangalia și 33 de grade la Oradea, Chișineu-Criș, Arad, Băilești și Rm. Sărat. In București : vreme călduroasă, cu'cedrul variabil. Vînt slab. Tempera* tura maximă a fost de 34 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 20. 21 și 22 iunie. In țară : vreme călduroasă, cu cerul variabil. Izolat se vor semnala averse însoțite de descărcări e- lectrice, mai frecvente în vestul țării. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 22 și 32 de grade, izolat mai ridicate. In București : vreme în general călduroasă. Cerul va fi variabil, favorabil aversei de ploaie după-amiaza. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.

ȘEFII UNOR MISIUNI 
DIPLOMATICE AU VIZITAT 

EXPOZIȚIA 
„TINERE SPERANȚE"Șefi ai unor misiuni diplomatice a- creditați la București și alți membri ai corpului diplomatic, împreună cu soțiile, au vizitat marți dimineața expoziția „Tinere speranțe" deschisă în sala Dalles. Oaspeții au fost întîm- pinați de Traian Pop, adjunct al ministrului învățămîntului, președintele Consiliului național al organizației pionierilor. Erau prezenți funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DE SPECIALIȘTI 

CONDUSA DE MINISTRUL 
INDUSTRIEI CHIMICE 
DIN CEHOSLOVACIALa invitația ministrului industriei chimice, Constantin Scarlat, marți la amiază a sosit în Capitală o delegație de specialiști din industria chimică cehoslovacă, condusă de Stanislav Razi, ministrul industriei chimice. In timpul șederii în țara noastră, oaspeții vor vizita unele întreprinderi din această ramură industrială și vor purta discuții privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice și tehnice între industriile chimice din cele două țări. Printre persoanele oficiale aflate la sosire pe' aeroportul Băneasa se afla și Karel Komarek, însărcinatul cu afaceri ad- interim al Cehoslovaciei la București.

din Republica Popu- condusă de general-capitalismului Iară Bulgaria, locotenent Crum Radonov, membru în Biroul comitetului, care, la invitația Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, va face o vizită în țara noastră. La sosire, în Gara de Nord, oaspeții au fost întîmpinați de generalii-colonei în rezervă Dumitru Dămăceanu și Niculescu Radu Cociu, vicepreședinți ai Comitetului organizatoric al veteraniloi din războiul antifascist, și de alți veterani., Erau prezenți membri ai ambasadei R.P. Bulgaria la București.
PLECAREA 

DELEGAȚIEI ECONOMICE 
A R. P. A YEMENULUI DE SUDMarți a părăsit Capitala delegația economică a Republicii Populare a Yemenului de Sud, condusă de Abdul Malik Ismail, ministrul economiei, comerțului și planificării, care a făcut o vizită în țara noashă. La plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, și Dumitru jan, prim-adjunct al ministrului.

★Marți după-amiază a părăsit pitala sii Leslie firmei ,.Vickers" făcut o vizită în
Be-

• Stadionul Giulești din Capitală găzduiește astăzi după-amiază prima manșă a finalei Campionatului european feroviar de fotbal. Se vor în- tîlni formațiile Rapid București și Lokomotiv Sofia. Intîlnirea începe la ora 17,45.
• La Cottbus (R. D. Germană), atleta Margitta Gummel (R. D. Germană), a stabilit un nou record al tării sale în proba de aruncare a greutății : 17,72 m. Un rezultat de valoare mondială a fost obținut în proba de aruncare a discului feminin : Karin Illgen (R.D.G) 59,38 m.• într-una din semifinalele campionatului mondial profesionist de box la categ. cocoș, disputat la Los Angeles, s-au întîlnit mexicanii Ca- sillio și Pimentel. După 10 reprize, victoria a fost acordată la puncte lui Casillio, care are șanse să devină șa- langerul oficial al campionului mondial, australianul Lyonel Rose.• Cu prilejul unui concurs de atletism, desfășurat la Copenhaga, primul loc la decatlon a revenit lui Jenssen (Danemarca) cu 7 592 puncte (performantă care constituie un nou record al Scandinaviei).

și de marea industrie chimică *1 de automobile.în aceste ramuri concurența europeană fiind solidă, iar profiturile americanilor periclitate, investițiile se fac cu maximum de prudență, urmărindu-se menținerea pozițiilor deținute. Iar ramurile nerentabile ale economiei țărilor C.E.E. și care nu prezintă o dezvoltare în perspectivă, investițiile americane sînt inexistente. Este cazul industriei cărbunelui și al industriei miniere în general (minele de potasiu, de fier), al industriei metalurgice, siderurgice, al construcției de mașini clasice, industriei navale etc.Criteriul profitului și al perspectivelor concurenței imediate este atît de puternic încît influențează și orientarea pe o perioadă mai lungă, strategică, a penetrației capitalului S.U.A. în Europa. Este semnificativă. din acest punct de vedere, orientarea diferită a firmelor americane față de Olanda și Belgia. Deși Belgia dispune de condiții similare în ceea ce privește poziția geografică, căile de acces, instalații portuare, rețeaua de mijloace de transport (canale, fluvii, șosele) ce fac legătura cu celelalte țări ale C.E.E. și deci putea juca același rol „de cap de pod" pentru penetrația americană în Europa comunitară, firmele americane au preferat în acest scop Olanda. De ce ? Pentru că această țară avea o structură industrială ce permitea investiții în ramuri cu perspectivă și tocmai acest lucru a determinat investiții masive din partea firmelor americane ca și o serie de fuziuni între capitalurile autohtone și cele americane.Dar maniera liberală a „laisser fai- re“-ului față de capitalul american nu mai este la modă nici în interiorul Pieței comune. Cunoscutul publicist francez Maurice Duverger scria despre fenomenul penetrației americane de capital următoarele : „Că o numim sfidare, dominație sau colonizare, are puțină importanță. Esențialul este că acum multă lume este de acord în ce privește aprecierea situației relațiilor respective dintre Statele Unite și Europa". El precizează că sursa neînțelegerilor o constituie faptul că „firmele americane controlează o parte crescîndă a producției vest-europene".Printre primele care au solicitat măsuri în direcția apărării lor în fața capitalului american au fost unele cercuri de afaceri și chiar guvernamentale din R. F. a Germaniei. Deși încă nu s-a promulgat nici o lege prohibitivă în acest sens, presa vest- germană atrage în ultima vreme atenția asupra necesității adoptării unei poziții mai ferme față de capitalurile americane ce activează în economia țării. Pentru moment, industriașii vest-germani contraatacă pe frontul concurenței printr-o serie de fuziuni.Firmele americane care acționează ■■ în 'țările e.'E.E; ’ nu -rămîn nici ele pasive. în preajma desființării totale a barierelor vamale, ele manifestă tot mai pregnant tendința spre fuzionarea filialelor lor din diferitele țări ale Pieței comune în întreprinderi mari care să acționeze peste limitele impuse de granițele actuale. Această perspectivă, în care întreprinderile vest-europene prevăd că vor fi serios handicapate de concurenții lor americani, creează o stare de îngrijorare dar și de febrilă reconsiderare a politicii lor comerciale și de investiții. „Fuziunile proprii" sînt, în acest sens, considerate ca unul din mijloacele importante de a spori rezistenta firmelor vest-europene în fata unor întreprinderi americane de proporții gigantice. Dar, subliniază numeroși economiști vest-europeni, decalajele tehnologice și științifice ce separă S.U.A. de țările Pieței comune în momentul de față sînt un factor decisiv în lupta ce se va desfășura între firmele vest-europene și filialele americane din Europa occidentală, deoarece respectivele filiale beneficiază de rezultatele cercetărilor științifice efectuate în Statele Unite. De aceea, unele>cercuri politice din țările Pieței comune preconizează măsuri restrictive în ce privește pătrunderea capitalului american, paralel cu intensificarea cercetării științifice. Totodată, în fața concurenței . capitalului american, cercuri de afaceri tot mai largi din Europa occidentală se pronunță și acționează pentru dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științi- fice cu toate țările, văzînd în aceasta o posibilitate de valorificare mai deplină a capacității firmelor lor și, deci, noi surse de putere în lupta de concurență.

Experții și observatorii care cunosc reacțiile politice occidentale stîrnite de semnarea, cu zece ani în urmă, a Tratatului de la Roma — își amintesc că ele au consemnat sprijinul dat de Statele Unite constituirii Pieței comune. Pe vremea aceea se vorbea despre rolul economic al comunității vest-europene, dar și despre substratul politic al nașterii ei, acesteia conferindu-i-se rolul de a reprezenta un fel de bază economică a N.A.T.O. în Europa. Acum, în pragul desființării taxelor vamale la toate produsele în cojnerțul dintre țările membre ale C.E.E., se fac bilanțuri și se prospectează perspectivele relațiilor intra și extra comunitare. Departe de a fi evoluat în sensul dorit de sprijinitorii americani ai comunității, relațiile dintre C.E.E. și S.U.A. se înscriu în cadrul unor tot mai contradictorii poziții în cele mai diverse probleme.în mod paradoxal, tensiunea care apare uneori destul de deschis în relațiile americano-comunitare se datorează în primul rînd pozițiilor pe care Ie-a cucerit capitalul american în economia vest-europeană. Cunos- cînd că, la un moment dat, în calea exporturilor lor către țările C.E.E. se vor lovi de bariere vamale discriminatorii, firmele americane au considerat că își vor putea totuși menține posibilitățile de penetrație pe piața vest-europeană, fie aceasta chiar și pe... „scara de serviciu". Astfel, în loc să exporte numai mărfuri către aceste țări, firmele americane au intensificat exportul de capital în Europa occidentală. Această cale de pătrundere evită, deci, barierele vamale, făcîndu-le ineficiente în fața cuceririi de poziții competitive prin mărfuri produse „la fața locului".Nu se poate vorbi despre realitățile europene comunitare făcîndu-se abstracție de capitalul american, de locul și rolul pe care îl joacă în confruntările economice de pe această piață. Prezența capitalului american suscită neîncrederea și reacția negativă a cercurilor politice și economice comunitare, care întîmpină o concurență exacerbată de mărimea filialelor și întreprinderilor americane și resimt tot mai puternic implicațiile instalării unor firme străine care tind să cucerească poziții-cheis în economia vest-europeană.Prezența S.U.A. în Comunitatea E- conomică Europeană (C.E.E.) poate fi privită prin două prisme diferite: prin ponderea deținută de capitalul american în fiecare din țările Pieței comune și prin rolul pe care îl joacă în diferitele ramuri economice, în special în ramurile cheie.Cele mai mari investiții ale firmelor din S.U.A. sînt în R. F. a Germaniei și în Olanda; în Belgia, investiții mai importante s-au făcut în ultimii doi-trei ani; în Franța, a-
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ceastă pondere este apreciată a fi între 3 și 4 la sută; în Italia, prezența capitalurilor americane este, în general, discretă, cu excepția industriei a- limentare. Aceasta nu înseamnă însă că numai industriașii din țările în care capitalurile S.U.A. au o pondere mare sînt jenați în activitatea lor. Pătrunderea americanilor în industria de automobile a R.F.G. deranjează în aceeași măsură și pe industriașii italieni de automobile. Cercurile de afaceri și politice din diverse state membre ale C.E.E., opunîndu-se lărgirii pozițiilor americane, argumentează că Piața comună nu a fost creată în vederea obținerii unei penetrații sporite a S.U.A. în Europa occidentală. Firmele americane și-au accentuat însă exportul de capital în țările vest-europene atrase fiind în primul rînd tocmai de perspectiva unei piețe largi, fără bariere vamale, o piață ce le oferă sporuri importanta de producții și, evident, de profituri.Este incontestabil faptul că exportul de capital țări nu este de capital undeva. El calcule foarte minuțioase, chibzuite și mai presus de toate prudente, calcule ce certificau că întreprinderile create, cumpărate, sau la care se participă cu o cotă parte, au perspectiva să dea profituri mai ridicate decît cele din Statele Unite.Capitalurile americane s-au îndreptat cu predilecție spre ramurile cele mai rentabile și unde erau sigure avantajele, deci sigure de rezultatul luptei de concurență, chiar dacă sectoarele respective reprezentau producții vest-europene tradiționale.în industriile electronică, optică, mecanică de precizie și diferite industrii chimice cu un grad înalt de prelucrare firmele americane au contat în primul rînd pe avantajele ce decurg din superioritatea lor tehnică. Acest lucru a determinat sporirea simțitoare a capitalurilor în Europa a lui „International Business Machins Corp" (I.B.M.), „Control Data", „Honeywell", „Minnesota Mining" și altele. Ca urmare, în țările C.E.E. apar numeroase întreprinderi cu capital exclusiv american. Ele întîmpină o slabă concurentă din partea partenerilor europeni, nu sînt nevoite nici din punct de vedere tehnic și nici economic să se asocieze cu capitalurile europene și acoperă în domeniul respectiv cea hiai mare parte din produsele cerute în Piața comună. De pildă, în domeniul calculatoarelor electronice, filialele firmelor americane acoperă peste 90 Ia sută din nevoile ăcebtei piețe, numai LB:M.' asigurîiid peste 50 la sută din desfacerea totală. Se apreciază, de asemenea, că în domeniul aparaturii de reprodus, de multiplicat, de microfilme etc asigură dusele mune.în luarea deciziei de a investi în țările C.E.E., firmele americane s-au ghidat și după alte criterii care puteau să le asigure o poziție favorabilă în lupta de concurentă. Așa sînt, de pildă, considerentele de ordin structural, științific, financiar, ritmul foarte rapid al creșterii cererii etc. Aceste considerente au determinat investiții în industria farmaceutică (firmele americane controlează 15 la sută din piața farmaceutică franceză, 10 la sută din cea vest-germană. 30 la sută din cea belgiană), a peliculei de fotografiat (Eastman Kodak de-, tine poziția cheie în toate țările Pieței comune), parfumeriei. Este interesant că dacă pînă nu de mult industria franceză de parfumuri ocupa o poziție deosebită pe plan mondial, în ultimii ani întreprinderile franceze sînt cumpărate sistematic de a- mericani, manifestîndu-și interesul pentru această ramură și firme ce nu au avut pînă în prezent nici o contingență cu parfumeria.Dar ce se întîmplă cu investițiile destul de însemnate de capital american efectuate acum 15, 30, 40 și chiar 50 de ani în ramuri care atunci erau rentabile, iar actualmente au devenit mai puțin rentabile ? Este vorba mai întîi de toate de industria petrolului, a telefoanelor precum

din S.U.A. spre aceste rezultatul unui prisos care trebuia plasat este rezultatul unor atente,

• LA ROEHAMPTON (Anglia) se desfășoară în prezent un turneu de calificare pentru tradiționalele întreceri de la Wimbledon, care urmează să înceapă luni 24 iunie la Londra. Se vor califica 10 jucători și 8 jucătoare. în primul tur al concursului masculin tenismanul român Sever Dron a fost învins cu 6—2 de italianul Crotta.
t Ca- Rowan, președintele din Londra, care a țara noastră.

★In sala Ateneului român un numeros public a audiat marți seara concertul formației „New-York Chamber Soloists". în primul concert dat în Capitală, după cel de la Brașov, ansamblul american de muzică de cameră, alcătuit din șase artiști instru- mentiști și un tenor, a prezentat un program cuprinzînd lucrări de Telemann. Bach, Haendel, Mozart, W. Riegger, Mel Powell. Pentru al doilea concert, eaie va avea loc în ziua de 19 iunie tot în ______  - , .York Chamber Soloists" au în program lucrări Beethoven, Schwartz, Hugh Aitken. (Agerpres)
Mozart, Elliottde Purcell,Hindemith,

sala Ateneului, „New-
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A UNEI DELEGAȚII
A C.C. AL COMBATANȚILOR 

ÎMPOTRIVA FASCISMULUI 
ȘI CAPITALISMULUIMarti seara a sosit în Capitală o delegație a Comitetului Central al combatanților împotriva fascismului și

LA PREDEAL S-AU DESCHIS

De Ia Bumbești-Livezeni la... Bumbești Livezeni j
I
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I
I

(Urmare din pag. I) la a în-foarte mulțumiți, pentru că 
măsurători „contactul" acesta 
înscris un bilanț concretizat 
tr-un substanțial volum de lucrări. 
A fost cartea de vizită... Se numesc 
„Brigada Dîmbovița" (de fapt ea se 
compune din mai multe brigăzi) și sînt impărtiti pe echipe. Sînt elevi 
din clasele mari ale liceelor din Tîr
goviște. Pucioasa. Găiești, ai școli
lor profesionale din Tîrgoviște și 
Moreni.

Dialog, ne un taluz în lucru, într-o 
pauză :

— E greu ?
Așteptam răspunsul clasic ? 

greu la început". Dar nu.
— De ce să fie greu ? Știam că o 

să avem de muncit și ne-am pregătit. N-am venit să spunem 
greu.

— Ce program de tabără 
cut ?

— Programul nostru cel

E

că ne t

v-ați fă-

— Programul nostru cel mai im
portant este șantierul... Diseară, de 
exemplu, după orele de lucru, ne-am 
propus să discutăm despre munca 
noastră de azi. Impresii, concluzii...— Si mîine ?

— Si mîine. o să muncim mai 
bine. Vrem să cîștigăm întrecerea 
pe țară. Așa ne-am decis...

— Voi, echipa de aici ?
— Nu. Noi. șantierul Petrești...
Nu se încurcă în măsuri mici. Vîr- 

sta le spune că limita lor de putere 
e foarte sus. Și totul e construit po
trivit acestui etalon. Mă aflam în mijlocul unui grup de elevi din Găiești și Tîrgoviște...

Dar cel mai bine au muncit azi cei din Moreni. O spune comandantul 
brigăzii a doua, care a făcut un son
daj concret. Matematic. Comandan
tul brigăzii e profesor de matema
tică și fizică...

Spre deosebire de comandanții de 
brigăzi de la Bumbești—Divezeni 
care acum douăzeci de ani nu erau 
profesori... Drumul împlinirii lor 
profesionale și sociale abia atunci 
începea. Face și asta parte din ceea 
ce desparte și. în același timp, u- nește cele două etape.

Frînturi din preocupările briga
dierilor si comandanților, azi, a doua zi din existența șantierului. Inter
venție pentru trimiterea unei echi
pe artistice de la Tîrgoviște. Întru
nirea. într-o orchestră, a celor care 
au venit cu instrumente muzicale. 
Stabilirea mai judicioasă a unor 
norme de lucru. Scaune pentru sala 
de festivități de la tabăra nr. 1. Fie
care echipă învață un cîntec (semn 
distinctiv). Instructaj cu responsabi-

firmele americane din Europa cea mai mare parte din pro- cerute de țările Pieței co-

Iii culturali și sportivi ai echipelor. 
Primul campionat de fotbal... Focul 
de tabără de la sfirșit... Careul de 
mîine dimineață, în care să fie co
municat bilanțul zilei de azi...

O viată trepidantă s-a instaurat 
aici din prima zi. din prima clipă.

Au de construit.Si construind, învață. învață acele 
lucruri pe care numai șantierul — 
această academie a muncii si edu
cației — le poate transmite acestor 
tineri.

In prima zi de lucru s-a petrecut 
pe unul dintre sectoare, în echipa a 
Ill-a, următorul episod : 
membrii echipei a rămas

Norma lui era amenințată să ră
mână neîndeplinită. Cel în cauză nu 
era un neajutorat, dar nu-și luase 
în serios munca. Si atunci toată 
echipa s-u strîns în jurul lui... Așa 
i-a găsit Mircea Dumitru, coman
dantul șantierului.

— Ce faceți ? — i-a întrebat.
l-a răspuns Ion Popescu, șeful e- 

cliipei:
— I-am demonstrat colegului nos

tru că noi am putea să îndeplinim 
și nbrma lui, dar am vrea să ne 
poată privi în ochi...Si problema s-a rezolvat.

O primă lecție.
Cite nu vor mai fi t

La Predeal s-au deschis marți 
cursurile post-universitare interna
ționale consacrate aplicațiilor me
dicale ale radioizotopilor La a- 
ceste cursuri participă specialiști 
din Bulgaria, Ecuador, Filipine, 
Ghana, Iran. Irak. India, Liban, 
Pakistan, România, Singapore, Su
dan, Turcia și Ungaria.

Rostind un cuvînt de deschidere, 
proî. ing Constantin Dineulescu, 
membru corespondent al Acade
miei, a arătat, printre altele, că pre
ocuparea de a pregăti specialiști de 
înaltă calificare în domeniul aplică
rii radioizotopilor în medicină este 
pe deplin justifica'.ă pe de o parte 
datorită importanței științifice pe 
care o are această metodă pentru 
întregul front al științelor biome
dicale, iar pe de altă parte pentru 
sporirea continuă a aportului pe 
care radioizotopii îl pot avea în 
îmbunătățirea asistenței medicale 
a populației.

Sîntem convinși — a spus vor
bitorul — că prin strînsă coope
rare Agenția internațională

pentru energie atomică, organele 
ele specialitate din țara noastră, 
Comitetul pentru energia nucleară. 
Ministerul Sănătății și institutele 
de învățămînt medical superior vor 
reuși să facă din aceste cursuri un 
succes al cooperării internaționale.

In continuare a luat cuvîntul 
prof. E. H Belcher, șeful secției de 
medicină modernă din divizia știin
țelor biologice a A.I.E.A., care 
adus un salut participanților la 
ceste cursuri.

Prima parte a cursurilor se
ține la Predeal Profesori de înaltă 

.calificare din diferite țări, printre 
care și din România, vor prezenta 
prelegeri pe diferite probleme aie 
folosirii energiei atomice în dome
niul medicinei. Ultima săptămină 
este rezervată vizitelor și schimbu
lui de experiență în laboratoarele 
de radioizotopi ale institutelor me
dicale din București, urmînd ca data 
oficială a închiderii cursurilor să 
fie ziua de 12 iulie.

(Agerpres)

a 
a-

va

Unul din 
in urmă.

(Urmare din pag. I)

mai multor zeci

Continuatori ai unor

nobile tradiții patriotice
I

intervenția 
organelor 

ce direcții 
ci ar tre-

ia tine- ame- zone zona

relev, totoda- cele cinci naționale ale reprezintă

si tehnice agrico- campania în unitățile participarea de a- u- ti-
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Din nou brigăzi și brigadieri, marșuri și sleoguri de brigadă, tineri veniti pe șantierele najionale ale tineretului Foto ; C. Mihai

cinci șantiere se vor dovedi la înălțimea răspunderii ce și-au asumat-o. ca reprezentanți demni ai întregului nostru tineret, dornici să-și aducă din plin contribuția activă Ia e- dificarea acestor lucrări de mare însemnătate pentru economia noastră națională.— Ce ne puteți spu
ne despre amploarea și 
însemnătatea acțiunilor 
la care vor participa 
tinerii brigadieri ?— Desigur, condițiile în care se desfășoară activitatea pe aceste șantiere diferă substanțial de cele de acum două decenii. Astăzi, lucrările de bază se e- fectuează cu utilaje de înaltă productivitate mînuite de tehnicieni și muncitori calificați. Tineretul participă la lucrări auxiliare de pregătire sau de finisare, dar munca pe care o desfășoară este utilă și necesară, contribuind la grăbirea lucrărilor, precum și la realizarea u- nor importante economii. Putem afirma cu deplin temei că, alături de importanța socială și educativă a șantierelor naționale ale tineretului, ele constituie un aport real al tineretului la eforturile întregului popor pentru dezvoltarea economiei naționale.

Tm să că șantiere tineretului doar o parte a acțiunilor voluntar-patriotice ale tineretului nostru. Am în vedere participarea de mii de tineri la o se-

de pădure. Ia stringerea plantelor medicinale.Merită amintit și a- portul tineretului la lucrările de amenajare a unor noi zone de agrement în împrejurimile Capitalei (zona lacurilor Pantelimon, Cernica, amenajarea Parcului ti-

bleme organizatorice 
specifice. după cum 
presupune coordonarea 
judicioasă a activității 
a numeroase organizații 
obștești și unități eco
nomice, 
promptă a 
locale. In 
considerați

rie de lucrări gospodă- rești-edilitare la orașe și sate, pe șantiere de interes local, a peste 9 000 de studenti la campania de vară în întreprinderile agricole de stat, a zeci de mii de' elevi ai liceelor școlilor le la toamnă gricole, nui mare număr de neri la lucrările efectuate în întreprinderile forestiere, prezenta cîtorva mii de elevi la lucrări de curățire a parcurilor forestiere și 
de culegere a fructelor

neretulul în zona de sud a orașului București), participareatineretului din Constanta la lărgirea plajei o- rășenești. a tineretului din Brașov la lucrările de amenajare a stadionului orășenesc și a u- nui bazin de înot Dîmbul Morii, a retului ieșean Ia najarea unei mari de agrement înCiric, precum și multe alte acțiuni.
— Buna desfășurare 

a activității pe șantie
rele naționale ale tine
retului ridică, de bună 
teamă, un tir d« pro-

bui concentrate cu pre
cădere eforturile ?— Fără îndoială că activitatea pe șantierele naționale prezintă trăsături particulare față de acțiunile întreprinse de tineri în timpul liber pe diferite șantiere locale din orașe și sate. Pe șantierele naționale, organizate în perioada vacanței de vară, tinerii sînt grupați în tabere de muncă, brigăzi și echipe. unde lucrează de-a lungul unor perioade de circa două săptămîni, încadrîndu-se în normele generale de muncă pe șantiere. Aceasta

presupune, pe de o parte grijă pentru familiarizarea tinerilor cu procesele de muncă, normele tehnice si condițiile organizatorice de pe șantiere, și, pe de altă parte, buna coordonare a activității cu conducerea șantierului și cadrele de îndrumare tehnică spre a asigura precizarea exactă a sarcinilor zilnice, evidența clară a rezultatelor muncii pentru cultivarea spiritului de emulație.La dezvoltarea acestui spirit de emulație cu profund ecou în rîndu- rile masei tineretului va contribui întrecerea organizată — în toate brigăzile, echipele și în toate seriile de pe cele cinci șantiere. Câștigătorii acestei întreceri urmînd a fi evidențiat! de Comitetul Central al U.T.C. vor participa la festivitățile de la 1 septembrie, la Lainici, consacrată sărbătoririi celei de-a XX-a aniversări a șantierului de la Bumbești-Livezenl.Concomitent cu munca pe șantiere, în programul taberelor se prevede organizarea u- nei bogate activități cultural-educative, seri cul- tural-distractive, competiții sportive etc.Organizațiile U.T.C. vor acorda o mare a- tenție activității educative în 'rîndurile brigadierilor. Sîntem con-

vinșl că vom primi sprijinul de care a- vem nevoie în această privință. Apelăm la instituțiile culturale și artistice, la colectivele profesioniste și de amatori, care pot contribui la îmbogățirea vieții de tabără a brigadierilor de pe șantierele naționale.Țin să subliniez că în organizarea activității pe șantierele naționale și în taberele de muncă, Comitetul Central al U.T.C. și Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene au primit un sprijin substanțial din partea comitetelor județene de partid, a consiliilor populare județene și a altor organe locale cu care vom colabora strîns în întreaga perioadă a prezentei tinerilor pe șantiere.Sîntem convinși că, prin contribuția aoțivă a tuturor factorilor interesați, șantierele tineretului vor înscrie o nouă pagină în munca voluntar-patriot'lcă a tineretului nostru, ilus- trînd o dată mai mult însuflețirea și devotamentul cu care militează pentru înfăptuirea politicii partidului, marcînd pregnant trăsăturile mo- ral-politice ale tinerei generații, devotate cu trup și suflet cauze! socialismului, înfloririi patriei.



NIGERIA
ACORD PENTRU 
ÎNCETAREA 

TEMPORARĂ 

A OSTILITĂȚBLOR
Din Londra sa anunță că, în urma negocierilor care au loc între reprezentanții guvernului federal nigerian și cei biafrezi, s-a ajuns la un acord în privința încetării temporare a ostilităților pentru a permite accesul convoaielor Crucii Roșii în regiunile biafreze amenințate de foamete și de epidemii. Sistarea temporară a ostilităților pe fronturile din Nigeria înlesnește realizarea acordului privind livrarea de medicamente și alimente populației biafreze sub controlul și prin intermediul Comitetului Internațional al Crucii Roșii. In privința problemelor de fond care ar permite o reglementare durabilă a conflictului militar din Nigeria, din declarațiile recente ale reprezentanților oficiali ai celor două părți reiese că autoritățile federale și cele biafreze continuă să se mențină pe aceleași poziții rigide ca la convorbirile de pace de la Kampala.

Dezbaterile 

din Consiliul 

de Securitate 
ÎN LEGĂTURĂ CU GARAN

ȚIILE DATE DE TRATATUL 
DE NEPROUFERABE

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Consiliul 'de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit luni în legătură cu 
proiectul de rezoluție prezentat de 
U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie, 
enunțînd garanțiile oferite de Tra
tatul de neproliferare a armelor 
nucleare. în termeni identici re
prezentanții statelor sus-amintite 
s-au angajat solemn să ia imediat 
măsurile necesare în concordanță 
cu prevederile Cartei O.N.U. pen
tru a riposta împotriva oricărei a- 
gresiuni nucleare la care ar putea 
fi victimă un stat nenuclear, sem
natar al tratatului, și pentru a eli
mina orice amenințare de agre
siune nucleară împotriva statelor 
nenucleare semnatare.

Dezbaterile au continuat marți 
după-amiază. Au luat cuvîntul re
prezentanții Canadei, Danemarcei, 
Senegalului, Paraguayului și Un
gariei, pronunțîndu-se în favoarea 
proiectului de rezoluție. Următoa
rea ședință a Consiliului de Secu
ritate consacrată acestei probleme 
va avea loc miercuri seara.

Sute de muncitori din Utrecht (Olanda) au participat la o demonstrație în sprijinul revendicărilor lor economice

Vizita delegației P.C.R. 
în Finlanda

HELSINKI 18 (Agerpres). — De
legația P.C.R., condusă de tovară
șul Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care se află în Finlanda 
la invitația P.S.D., a vizitat luni 
obiectivele industriale, sociale și 
culturale din orașul Tampere, im
portant centru industrial al Fin
landei.

Marți delegația P.C.R. a vizitat 
Institutul politehnic și Dipoli —

complexul social al studenților din 
Helsinki. Seara, Yussi Linnamo, 
ministru fără portofoliu, președin
tele Comisiei guvernamentale de 
planificare, a oferit. în cinstea dele
gației un dineu. La masă au mai 
participat Rafael Paasio, președin
tele P.S.D., și alți reprezentanți aî 
conducerii partidului, membri ai 
parlamentului și alte persoane ofi
ciale.

Sosirea în Islanda
a delegației C.C. al P.C.R.

YEMENUL IH PREAJMA UNUI CONGȘS 
DE RECONCIUERE NATIONAIĂ

Noi atacuri

al© forțelor patriotice 

în zona Saigonului
ȘAIGON 18 (Agerpres). — După cum informează agențiile de presă, 

marți dimineața au avut loc noi lupte între forțele patriotice și trupele ame- 
ricano-saigoneze, în zona capitalei sud-vietnameZe.Agenția France Presse menționează că tirul combinat de mortiere și rachete al artileriei F.N.E. a distrus mai multe clădiri administrative din localitatea Binh Chanh, situată numai la 10 km sud-est de Saigon. O serie de atacuri ale patrioților au fost lansate, de asemenea, în provinciile Nh Long și Tay Ninh la 80 km nord-vest de Saigon.Deși principala activitate militară a forțelor patriotice se concentrează în jurul capitalei, și în alte regiuni sud- vietnameze au fost semnalate ciocCampania electorală revine in actualitatea politică din S. U. A.WASHINGTON ÎS (Agerpres). — Treptat, campania electorală revine pe primul plan al actualității americane. După reintrarea în campanie a senatorului Eugene McCarthy, vicepreședintele Humphrey se pregătește să iasă din anonimatul preelectoral și să anunțe unele hotărîri importante. Observatorii politici apreciază că în perioada de „sondare", Humphrey a obținut asigurări că va fi desemnat de către convenția democrată din august de la Chicago drept candidat al partidului. în prezent, el se află în fața unei dificile alternative, deoarece pentru a infringe în noiembrie candidatul republican, Rockefeller sau Nixon, vicepreședintele trebuie să hotărască asupra căilor de desfășurare a campaniei electorale.Se crede că pentru a-șî întări situația sa în cadnil Partidului democrat, pe lingă negri, tineri și păturile nevoiașe din diverse grupe etnice, el intenționează să și-l apropie pe Edward Kennedy. Se vorbește tot mai mult despre cooptarea acestuia pe lista electorală ca vicepreședinte în locul lui John Connally, guvernatorul conservator al statului Texas, care a figurat pînă în prezent alături de Humphrey, .dar Edward Kennedy nu s-a pronunțat încă în această problemă.

niri între detașamente ale F.N.E. și trupe americano-saigoneze. Cea mai puternică dintre acestea, care a durat peste trei ore, a avut foc la numai 8 km est de fosta capitală imperială Hue, unde divizia americană 101 a înregistrat pierderi, calificate de agenția France Presse drept însemnate.îngrijorat de situația deosebit de încordată creată în capitala sud-viet- nameză, regimul saigonez a hotărît să ia o serie de noi măsuri. Printre acestea se numără și crearea unui comandament unificat al tuturor forțelor militare saigoneze, inclusiv a celor de poliție.Observatorii politici de la Saigon sînt unanimi în aprecierea că în situația creată este puțin probabil ca măsurile anunțate de generalul Minh, noul guvernator militar al Saigonului, care are sub comanda sa toate unitățile militare sud-vietnameze din regiunea Saigon-Chalon-Gia-Dinh. vor fi de natură să pună capăt atacurilor repetate, bine coordonate, ale detașamentelor deosebit de mobile ale F.N.E. și artileriei patrioților a cărei eficacitate și precizie au fost dovedite de atîtea ori.

SANAA 18 (Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio Sanaa, 
ofițeri superiori reprezentînd toa
te genurile 'de arme, întruniți în 
capitala țării, au dat publicității 
un comunicat în care arată între 
altele că armata din Republica 
Arabă Yemen acordă întregul său 
sprijin guvernului republican con
dus de premierul Hassan Al Amri.

Abdul Rahman Iriani, președin
tele Consiliului prezidențial repu
blican, a anunțat că în următoarele 
zile va fi convocat un Congres na
țional la care vor participa repre
zentanții tuturor grupărilor politice 
din Yemen, relatează agenția 
M.E.N. Congresul național urmează 
să examineze problemele referitoa
re la reconcilierea națională între 
diversele orientări politice din 
R.A.Y.

Cotidianul libanez „Al Hayat", 
referindu-se la problema succesiu-

GREVĂ GENERALĂ 
ÎN URUGUAY

MONTEVIDEO 18 (Agerpres). — 
Sute de mii de muncitori și func
ționari din Uruguay, răspunzînd 
chemării la grevă generală lansată 
de Convenția, națională a muncito
rilor, au încetat marți lucrul în 
semn de protest împotriva măsu
rilor excepționale decretate de gu
vern pentru a face față dificultăți
lor economice prin care trece țara. 
Potrivit agenției Reuter, numai la 
Montevideo se află în grevă 500 000 
de oameni ai muncii. Greva afec
tează căile ferate și transportul în 
comun, oficiile guvernamentale, 
inclusiv cinci bănci de stat, pre
cum și întreprinderi ale industriei 
particulare.

nii la postul de președinte al Con
siliului prezidențial republican, 
scrie că între membrii acestuia ar 
exista puncte 'de vedere diferite. 
Consiliul prezidențial republican 
este format din trei personalități 
politice yemenite — Abdul Rahman 
Iriani, Mohammed Aii Osman și 
Hassan Al Amri, care asigură func
ția de președinte al Consiliului prin 
rotație pe o perioadă limitată.

Ambasadorul României în 
Singapore și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

SINGAPORE 18 (Agerpres). — 
La 18 iunie 1968, Vasile Gîndilă 
a prezentat președintelui Iusof bin 
Ishak scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica Sin
gapore, avînd reședința la Dja
karta.

Cu această ocazie, președintele 
Republicii Singapore a avut o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
român.

Asasinul prezumtiv al pastorului Martin Luther King, James Earl Ray, a compărut marți din nou în fața unui tribunal londonez. Procurorul a cerut începerea procedurii judiciare în vederea extrădării lui Ray în S.U.A., unde ar urma să fie judecat pentru uciderea liderului de culoare și pentru alte delicte. Judecătorul Frank Mil ton a acceptat ca procedura de extrădare să fie concomitentă cu acțiunea intentată lui Ray pentru port ilegal de arme și utilizarea unui pașaport fals.Examinarea în fond a cererii de extrădare și a acțiunii judiciare va începe la 27 iunie. Pînă atunci, Ray va rămîne în închisoare. Ședința a durat doar 7 minute, în cursul căreia Ray nu a pronunțat nici un cuvînt.Măsuri drastice de securitate au fost luate pentru a preveni orice incident. Numeroși polițiști au fost plasați în jurul clădirii tribunalului, iar cei 45 de ziariști și 30 de spectatori admiși în sala de ședințe au fost triați cu grijă și atent percheziționați. Șapte polițiști s-au aflat împreună cu Ray în boxa acuzaților, iar alți zece erau răspîndiți în sală, cercetînd continuu asistența. în fotografie: Ray părăsind tribunalul sub paza poliției.

REYKJAVIK 18. — Trimisul A- 
gerpres, Liviu Rodescu, transmite; 
Marți a sosit la Reykjavik delega
ția Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., care face o vizită 
în Islanda la invitația Comitetului 
Central al Partidului socialist unit 
din această țară.«^_

Semnarea 
unor acorduri 
cehoslovac©- 
vietnameze

PRAGA 18 (Agerpres). — La 18 
iunie s-a încheiat vizita în R. S. 
Cehoslovacă a delegației economice 
guvernamentale a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. în urma tratati
velor purtate cu o delegație ceho
slovacă, la Praga a fost semnat un 
acord privitor la ajutorul econo
mic și militar suplimentar, neram
bursabil pe anul 1968, un acotd cu 
privire la ajutorul economic, teh
nic și materia] special nerambur
sabil pe care Cehoslovacia îl va a- 
corda Republicii Democrate Viet
nam în anul 1969, precum și acor
dul referitor la schimbul de măr
furi și plăți dintre cele două țări 
pe anul 1969.

Șeful delegației R. D. Vietnam a 
fost primit de președintele R. S. 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda, de 
Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C.C., și de Oldrich Cer- 
nik, președintele guvernului ceho
slovac. Marți, delegația guverna
mentală a R. D. Vietnam a plecat 
la Berlin.

Pe aeroport oaspeții au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Einar Ol- 
geirsson, președintele' Partidului 
Socialist Unit din Islanda, Kjartan 
Olafsson, secretar executiv al parti
dului, Haraldur Steinthorsson, 
membru al Comitetului Executiv. A 
fost, de asemenea, prezent Vasile 
Pungan, ambasadorul României în 
Islanda.

Ședința Comisiei permanente 
C. A. E. R. pentru folos» 
energiei atomice în scopuri 
pașnice

MINSK 18 (Agerpres). — La 
Minsk a avut loc ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Comisia a discutat probleme ale 
coordonării principalelor cercetări 
științifice și tehnice care prezintă 
interes reciproc pentru țări îndeo
sebi în domeniile tehnicii reactoa
relor și energeticii atomice, con
strucției de aparataj nuclear, secu
rității împotriva radiațiilor și teh
nicii de protecție, izotopilor și 
combinațiilor marcate. Lucrările 
comisiei s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelege
re reciprocă. La ședință au parti
cipat delegații din R. P. Bulga
ria, R. 3. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană. R. P. Polonă, Republica So
cialistă România. R. P. Ungară și 
U.R.S.S

în conformitate cu acordul din
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iu
goslavia au participat și reprezen
tanți ai acestei țări, iar în cali
tate de observatori au participat 
reprezentanți ai Cubei.AGENȚIILEDE PRESĂ

Echipe de educație sanitară în satele Ugandei

Campania electorală în vederea alegerilor parlamentare, al căror prim tur de scrutin este duminică, se desfășoară din plin. Elemente caracteristice : declarații radio-felevi- zate, adunări electorale, panouri și afișe cu chipurile can- didaților și programele partidelor politice care se înfruntă într-una dintre cele mai importante bătălii politice ; atmosferă relativ calmă în raport cu frămîntările profunde ce au zguduit țara în cursul ultimelor săpfămîni.Fiecare dintre forțele politice principale, care-și dispută elecioratui, și-a precizat tactica, și-a formulat punctele programatice. Uniunea pentru apărarea republicii (U.D.R.), formația sub care se prezintă în actualele alegeri partizanii președintelui de Gaulle, cheamă alegătorii să-i asigure cucerirea unei noi majorități „o- mogene și coerente". Ceea ce vrea să însemne, în primul rînd, o majoritate gaul- listă crescută numeric, deoarece majoritatea din parlamentul dizolvat se dovedise a fi fragilă. O asemenea majoritate largă ar atrage și sporirea ponderii ei în cadrul u- nei eventuale majorități politice lărgite prin alăturarea a- depților lui Giscard d’Estaing. In același timp, U.D.R. speră să obțină voturi și mandate pe seama centrului eșichierului politic francez. Și, de asemenea, să dobîndească poziții la dreapta. Aci se consideră că tocmai acest obiectiv a fost vizat prin recenta eliberare a căpeteniilor O.A.S.-isie, în frunle cu generalul Salan, șeful suprem al acestei organizații. După cum se știe, O.A.S. a căutat, prin acte de diversiune și sabotaj, săvîr- șite în Algeria și Franța, să împiedice ca Algeria să-și dobîndească independența. Salan continuă să fie considerat „eroul" foștilor coloniști din Algeria, dintre care a-

locuiesc înproape un milion prezent în Franța.Faptul că șefii au fost eliberați este interpretat aici ca urmărind realizarea unui beneficiu de voturi pentru formațiunea majoritară actuală. Ziarul Monde”, ceasta, observă : vrind, generozitatea gestului apare dintre cele mai interesate. Cum ar-fi putut oare să acționeze altfel din moment ce ea 'sună adunarea

O.A.S.-iș!i și grafiafi
„Le referindu-se la a- .„Vrînd-ne-

vom avea o majoritate largă, vom putea acționa și promova reforme", a spus premierul Pompidou la postul de radio Monte Carlo.Giscard d’Esfaing, respectiv liderul republicanilor independent (aliafi ai gaulliștilor), și Duhamel, șeful formațiunii centriste „Progres și democrație modernă", privesc diferit problema lărgirii majorității : ambii consideră această „lărgire" ca un antidot la mo- nolifismul majorității gaul-

Opoziția de stingă, respectiv Partidul comunist și Federația stîngii vizează răsturnarea actualei majorități și înlocuirea ei cu una nouă — de stînga. P.C.F. se pronunță pentru o alianță a întregii stingi în vederea cîșfigării alegerilor și instituirii unui guvern de uniune democratică, în care comuniștii să dețină locul cuvenit. In cadrul Federației stîngii se manifestă o tendință spre întărirea legăturilor cu acele elemente cen-

ția nu numai de a lupta împotriva adversarilor săi gaulliști, dar și de a combate pe exponenfii tendinței „centriste" din cadrul Federației. Partidul socialist unificat (P.S.U.), un mic partid al stîngii necomuniste, provenit dinfr-o sciziune a S.F.I.O., vrea să ralieze voturile studenților și profesorilor au participat la socială din i Intre liderii politici, susți-
caroi mișcarea universități.

CÎTEVA ZILE ÎNAINTEA PRIMULUI TUR DE SCRUTIN

SITUAȚIE FLUIDĂ 
PE EȘICHIERUL
POLITIC FRANCEZ

tuturor elementelor de dreapta ? Un vot este un vot".Platforma în jurul căreia U.D.R. caută să ralieze elemente atîf de eterogene — de la extrema dreaptă pînă la centru — este, după cum se arată în presă, încercarea de a răspîndi teama că venirea la putere a forțelor de stînga ar aduce după sine noi tulburări sociale. Cea de-a doua temă majoră a campaniei electorale oficiale este axală pe promisiunea de a înfăptui reforme economice, sociale și universitare, a căror necesitate a fost atîf da pregnant evidențiată de ultimele evenimente. „Dacă

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

liste. Primul susține însă că vrea să impună „o schimbare de metode și o concentrare a marilor tendințe care să meargă pînă la centru-sfînga și chiar mai departe..." El cere, totodată, o nouă definire a politicii Franței. Al doilea speră să impună noii majorităji o orientare politică centristă. Teze în contradicția cu linia premierului Pompidou, care mizează pe omogenitate și nu pe diversificară.

triste care se opun gaullișfi- lor. Oscilațiile din sinul Federației corespund componenței ei eterogene — socialiști, radicali, membri ai cluburilor republicane ; în timp ce liderii radicali oscilează mai mult spre centru, Guy Mollet, secretarul general al partidului socialist S.F.I.O., afirmă că acordul semnat cu P.C.F. este mai mult dectt un pact electoral.
P.C.F, este astfel în sifua-

nufi de P.S.U., se află și fostul prim-ministru Mendes- France. Poziția P.S.U, a atras critici vehemente din partea P.C.F., care îi reproșează că a încercat să dezbine mișcarea populară în cursul recentelor acțiuni greviste și că, prezentînd în mod independent numeroși candidați în alegeri, continuă de fapt această operă.Ultimele pregătiri pentru alegeri se desfășoară înfr-o atmosferă socială mai destinsă. Grevele sînt pe cale de a lua sfîrșit și în ultimele sectoare în care mai persistau. La uzinele „Renault", 66 000 de muncitori s-au în-

tors marți la lucru. După trei săpfămîni de luptă dură, în această citadelă muncitorească, de unde a pornit, de fapt, semnalul mișcării greviste — apreciată ca cea mai puternică ce a avut loc în Franța de la începutul acestui secol — ei au obținut o satisfacere a revendicărilor lor. Sindicatul local C.G.T. a apreciat că a- vanfajele obținute constituie - un succes uzinele troen și impasul se menține, sindicatele cer acum reluarea negocierilor pe baza acordurilor de la „Renault". De asemenea, parizienii și-au regăsit taxiurile, după o absență da mai multe săpfămîni, dar cu un tarif majorat simțitor. In sshimb, la radio-televiziune, salariații au respins din nou acordul propus de guvern și continuă greva. Sorbona este acum ocupată de poliție, care a evacuat complet „Comitetul de ocupație studențesc". După cum sa știe, „comitetul" acceptase evacuarea pentru un timp limitat, cît era necesar pentru efectuarea curățeniei, dar autoritățile vor s-o mențină închisă o săptămînă, ceea ce a sfîrnif proteste din partea profesorilor și studenților, cît și a unor organizații. Tirul grenadelor cu gaze lacrimogene a împrăștiat din nou, duminică și luni, mai multe grupuri de tineri venifi să demonstreze în fața universității. Cordoane puternice de poliție împiedică, de altfel, accesul.In această atmosferă urmează să aibă loc scrutinul de duminică. întrebarea ce și-au pus-o mulfi francezi este ce vor însemna aceste alegeri pentru soluționarea problemelor sociale ce frămînfă societatea, și care și-au găsit expresie evidentă în evenimentele din ultimul timp.

incontestabil. La de automobile Ci- „Peugeot", unde
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Delegația Comitetului pen
tru Energie Nucleară de pe lingă Consiliul de Miniștri al României, condusă de acad. prof. Horia Hulubei, președintele Comitetului, a avut convorbiri la sediul Comitetului Național pentru Energia Nucleară din Italia (C.N.E.N.), privind încheierea unui acord de colaborare în domeniul folosirii energiei atomice în «copuri pașnice.

Ministrul de interne grec, Pattakos, a declarat la o conferință de presă că nu poate fi vorba de organizarea de alegeri intr-un viitor a- propiat în Grecia.
La invitația C.C. al Uniunii 

Comuniștilor din Iugoslavia, la Belgrad a sosit o delegație de activiști ai P.C.U.S., condusă de Ivan Kapitonov, secretar al C. C. al P.C.U.S.
La sediul F.A.O. din Roma și-a început lucrările o conferință care dezbate problemele viticulturii și cele ale desfacerii produselor viticole.
Peste 1OO de oameni de 

știință japonezi au participat la o reuniune consacrată problemei poluării radioactive a apei și atmosferei portului Sasebo de către submarinul nuclear american „Swordfish".
La Sofia a avut loc o adunare festivă cu prilejul aniversării a 86 de ani de la nașterea lui Gheorghi Dimitrov. Au "fost de față Todor Jivkov, precum și alți conducători de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii.
Marți a sosit la Pekin, președintele Republicii Unite Tanzania, Julius Nyerere, care, la invitația Consiliului de Stat al R. P. Chineze, va face o vizită oficială în a- ceastă țară.
La Centrul cultural din o- 

rașul ghanez Kumasi a avut loc vernisajul fotoexpoziției „Peisaje și tipuri din Republica Socialistă România".
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