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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit marți, 25 iunie 1968, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe
Siriene la București, Nabih Sabbagh, în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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de uzine din Capitală și din țară în care absolvenți ai cursurilor centrului au adus o contribuție importantă la îmbunătățirea activității de producție și economică, în ridicarea nivelului muncii de conducere. El arată că între experții și specialiștii centrului și diferite întreprinderi industriale s-a stabilit o legătură strînsă vederea elaborării împreună a

Marți la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu-' lescu-Miz.il; Ilie Verdeț, . Maxim Berghianu, Petre Lupu, Manea Mă- nescu și Dumitru Popa, a făcut o , vizită la Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi de la Otopeni.Noua instituție, rod al transpunerii în viață a ansamblului de măsuri stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R., în vederea ridicării nivelului general al eficienței activității economice, are menirea de a contribui la perfecționarea conducerii activității economice corespunzător stadiului actual și perspectivelor de dezvoltare a economiei naționale, de dotare tehnică, modernă a întreprinderilor, Centrul de la Otopeni a fost organizat pe baza unei convenții între guvernul român, Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (P.N.U.D.) și Organizația Internațională a Muncii.La intrarea în institut, conducătorii de partid și de stat sînt în- • tîmpinați de Ion Niculescu, directorul centrului, Mircea Voinescu, prim-vicepreședinte al Comitetului de stat pentru probleme de organizare și salarizare, de experți și specialiști ai centrului. Era, de asemenea, prezent dr. Enrico Pauli, reprezentantul Biroului Internațional al Muncii.în sala de consiliu, directorul centrului prezintă' conducătorilor de partid și de stat metodele mo- . der.ne folosite. în perfecționarea și. specializarea cursanțllor, planurile tematice, precum și rezultatele dobîndite în cele zece luni care au trecut de la începerea activității centrului. El arată că pînă în prezent cele cinci mari grupe de programe au fost absolvite de peste 1 700 de cursanți — directori generali, directori, ingineri șefi, contabili' șefi, normatori din aproape 500 de întreprinderi din industriile constructoare de mașini, chimie, metalurgie, mine, petrol, economie forestieră, industrie ușoară și alte ramuri economice din marea majoritate a județelor țării. , Directorul centrului relevă contribuția adusă de' unii absolvenți ai centrului la întocmirea unor studii și soluționarea unor probleme legate de perfecționarea proceselor de producție și organizarea muncii în întreprinderile unde a- ceștia își desfășoară activitatea. în scopul introducerii sistemelor electronice de calcul în activitatea de conducere a întreprinderii, aici se Cunoașteți preocuparea partidului și guvernului nostru pentru a obține o îmbunătățire rapidă în aces’ domeniu dă activitate. Cunoașteți și deficiențele pe care le mai avem.Știți bine că în' întreprinderile noastre — inclusiv în întreprinderile unde luc.rați nuilți dintre dumneavoastră — ;pf! lîngă mtijfe rezultate bune'sînt și multe neajunsuri. Avem încă mari rezerve care nu sînt îndeajuns folosite. Aș reaminti în această privință numai primele
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nor studii destinate perfecționării activității unităților de producție.La invitația gazdelor, conducătorii de partid și de stat vizitează apoi săli, de cursuri și laboratoare echipate cu mijloace' audip-vizuăle necesare procesului de perfecționare a pregătirii cadrelor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cu unii dintre cursanți, interesîndu-se de eficien-

ța cunoștințelor ce se predau, de rezultatele obținute în însușirea metodelor moderne de organizare a producției și a muncii.în încheierea vizitei are loc, în sala de conferințe, o întîlnire cih cadrele și cursanții centrului și absolvenți ai acestuiaîntâmpinat cu puternice și vii aplauze a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

va instala o unitate modernă de calcul care va fi folosită atît de cursanți în vederea însușirii tehnicii respective, cît și pentru acoperirea unor nevoi curente ale întreprinderilorTovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de metodele prin care centrul urmărește rezultatele concrete ce se obțin în întreprinderi ca urmare a perfecționării cadrelor care au urmat aceste cursuri. Directorul instituției enumeră un șir

Am ascultat cu deosebit interes cele expuse de directorul Centrului de perfecționare a cadrelor de ■' conducere privind activitatea de început a Centrului românesc de perfecționare a cadrelor, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu. Din felul în care se desfășoară această activitate se poate spune că hotă- rîrea luată de partid și guvern' de a trece la organizarea acestui centru, cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii, a fost o hotărîre bună, că ea corespunde stadiului actual la care a ajuns economia țării noastre ; ea apare ca <? necesitate pentru progresul rapid aî economiei românești și modernizarea ei spre a putea ține pasul cu cerințele dezvoltării mondiale..Desigur Că. asemeni oricărui început, s-au . realizat aici și lucruri bune, dar mai sînt și lucruri care trebuie încă îmbunătățite, perfecționate. Interesul cu care conducătorii întreprinderilor urmează a- ceste cursuri, străduințele lor pentru cunoașterea metodelor moderne de organizare, de conducere a activității economice demonstrează că specialiștii, cadrele de conducere ale economiei românești sînt ho- tărîle să acționeze în așa fel îneît să transpună'în. viață cunoștințele dobîndite, să asigure ca întreprinderile unde-și desfășoară activitatea să obțină realizări cît mai mari în domeniul folosirii mai raționale . a mijloacelor, a organizării mai bune, a planificării resurselor' materiale și umane, spre a asigura o creștere rapidă a productivității muncii,, a. eficienței activității eco- . n'omice..

rezultate obținute în aplicarea măsurilor stabilite anul trecut de partid și guvern pentru organizarea științifică a producției și a muncii, măsuri care, în cîteva luni, au dat rezultate pe care înainte mulți nici nu le bănuiau și nici nu gîndeau că pot fi obținute. Avem deci, tovarăși, în economia noastră rezerve mari.Noi considerăm . că organizarea cursurilor de perfecționare a cadrelor trebuie să ducă la îmbogățirea cunoștințelor, a nivelului de înțelegere și competență a cadrelor noastre din conducerea întreprinderilor, .- .în■. așa fel inei’, încă în următorii ani să Obținem o îmbunătățire radicală a activității. Este o cerință obligatorie pentru progresul economiei noastre socialiste, pentru sporirea productivității muncii, creșterea venitului național ' și ridicarea bunăstării poporului nostru. Este o cerință obligatorie pentru ca națiunea noastră socialistă să poată să lichideze în cel mai scurt timp rămînerea în urmă, nivelul scăzut să pie, de nivelul țărilor avansate. E o pretenție într-adevăr îndrăzneață, dar, după cum știți, în anii socialismului noi am parcurs în- tr-un timp scurt o etapă destul de importantă pe calea progresului economic și social, pe calea ridicării nivelului de trai al poporului. De aceea, avem încrederea că vom realiza — într-o perioadă mai scurtă decît ar putea gîndi unii — și această sarcină de a ridica nivelul general al economiei și al țării noastre la nivelul țărilor avansate. Facem aceasta, tovarăși, pentru că sîntem con- știenți că edificarea unei societăți civilizate, a socialismului și comunismului — care presupune un ■ belșug de bunuri materiale pentru toți cetățenii și posibilități nelimitate de afirmare a omului în toate domeniile de activitate — trebuie să se bazeze în primul rînd pe o puternică forță economică. Și a- vem tot ce este, necesar pentru a realiza acest lucru.
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Vreau .să remarc — a spus în continuare secretarul general al C.C, al P.C.R. — activitatea depusă de cadrele acestui centru, preocuparea lor de a obține rezultate cît mai bune în munca ce o desfășoară. Trebuie să spun că, deși nu a trecut nici un an de la înființarea centrului, conducereapartid și de stat apreciază că s-au obținut rezultate bune, că începutul este foarte promițător. De asemenea, aș dori să exprim cu a- cest prilej mulțumirile noastre ex- perților străini care ne ajută în organizarea centrului și în desfășurarea activității lui. Vom ține întotdeauna ’seama și vom aprecia că și ei au adus — s-ar putea spune — o contribuție noastre, la construcția RomâniaActivitatea acestui sprijinul Organizației nale a Muncii și a Națiunilor Unite pentru dezvoltare, este o dovadă în plus a necesității unei strînse colaborări pe plan internațional, a eficienței și rolului uriaș pe care îl joacă colaborarea pașnică în dezvoltarea tuturor națiunilor lumii. Ar fi de dorit ca Organizația Națiunilor Unite să aibă mai puține probleme litigioase de rezolvat, în schimb să-și consacre eforturile spre a ajuta la ridicarea’ economico-so- cială a țărilor mai slab dezvoltate, îndeplinindu-și în acest fel în cele mai bune condiții rolul său de a promova cooperarea internațională, progresul și pacea în lume.în acest spirit, tovarăși, am început noi această cooperare în domeniul perfecționării cadrelor. O apreciem bună și utilă pentru dezvoltarea colaborării și cooperării Și în alte domenii de activitate. ' Considerăm că, cu cît între oamenii și națiunile de pe diferite meridiane se va dezvolta o colaborare pașnică, cu atît fiecare își va aduce contribuția și și a păcii.Vreau încă în încheiere Ceaușescu — ților străini și tovarășilor români care au lucrat și lucrează aici, să-i felicit pentru munca ce o desfășoară și să le doresc succese tot mai mari în activitatea lor, care este o activitate bună, necesară și utilă economiei și societății noastre.
*Partieipanții la întîlnire au subliniat cu vii și puternice aplauze cuvîntul secretarului general al C.C. al P.C.R.
★Ing. Ion Niculescu a mulțumit conducerii de partid și de stat pentru cuvintele de apreciere rostite,' pentru condițiile deosebite create centrului în vederea desfășurării la un înalt nivel a procesului de perfecționare de conducereLa plecare, Ceaușescu și de partid și de stat au semnat în cartea de onoare.Vizita la Centrul de perfecționare a pregătirii cadre’or de conducere din întreprinderi, discuțiile purtate cu specialiștii și experții centrului au relevat atenția deosebită pe care conducerea partidului și a statului o acordă îmbunătățirii continue a activității întreprinderilor, promovării metodelor moderne de organizare și conducere în vederea ridicării eficienței întregii economii, creșterii nivelului de trai al tuturor, oamenilor muncii din patria noastră.

la succesele ■ socialistă încentru, cuInternațio- Programului

la cauza progresuluio dată — a spus tovarășul Nicolae să mulțumesc exper-

a pregătirii cadrelor din întreprinderi.tovarășul Nicolae ceilalți conducători

Reorganizarea administrativ- 
teritorială impune îmbunătățirea 
continuă a conducerii județelor, 

orașelor si comunelor
Recenta constituire a comitetelor orășenești și comunale de partid, precum și a consiliilor populare respective â marcat încheierea vastei acțiuni de reorganizare adminis- trativ-teritorială a țării care ocupă un loc deosebit de important în ansamblul măsurilor stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român cu privire la perfecționarea multilaterală a întregii noastre vieți politice, economice, sociale și obștești. Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1968 a aprobat măsurile adoptate cu privire la organizarea municipiilor, orașelor, comunelor și Ia constituirea organelor locale de partid și de stat.După cum se știe, pentru înfăptuirea acestei acțiuni au fost constituite comisii județene de partid și de stat care, sub con- . ducerea birourilor comitetelor județene de partid, au desfășurat o activitate intensă în vederea elaborării de studii, analize și propuneri pentru delimitarea municipiilor, orașelor șl comunelor. Pe baza principiilor și a criteriilor aprobate de Conferin

ța Națională, comisiile județene au elaborat — cu consultarea largă a maselor — propuneri pentru organizarea admi- nistrativ-teritorială a localităților din cuprinsul județelor. în acest scop au fost organizate ședințe ale activului de partid și de stat în toate comunele țării.Expresie grăitoare a dezvoltării democratismului orînduirii noastre socialiste, oamenii muncii au adresat organelor de partid și de stat. în perioada dezbaterii publice, peste 20 000 propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea delimitării unităților administrativ-terito- riale, care au fost examinate cu multă grijă si a- tentie, la fata locului, ți- nîndu-se seama de ele la definitivarea lucrărilor. Propunerile comisiilor județene de partid și de stat au fost analizate și adoptate în ședințele plenare comune ale comitetelor județene de partid si consiliilor populare județene provizorii și apoi aprobate de Consiliul de Miniștri.în întreaga perioadă de desfășurare a acțiunii privind îmbunătățirea ad- ministrativ-teritorială a

țării, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., Comisia Centrală de partid și de stat au analizat în repetate rînduri propunerile făcute de comisiile județene, dînd indicații pentru orientarea activității acestora.Analiza principalelor e- lemente ce caracterizează noile unități adminis- trativ-teritoriale Învederează că delimitarea municipiilor, orașelor și comunelor corespunde principiilor elaborate de Conferința Națională a P.C.R., confirmă viabilitatea și caracterul realist- științific al acestor principii și criterii, izvorîte din necesitățile’- construcției socialiste in țara noastră. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Perfecționarea structurii adminis- trativ-teritorlale reprezintă o pîrghie importantă pentru realizarea la un nivel superior a funcțiilor organizatorice și politice ale statului socialist, oferă un cadru prielnic progresului economic și social-cultural al țării, creează condiții pentru valorificarea deplină a resurselor și inițiativei locale, pentru participarea largă a maselor populare

la conducerea activității de stat ; în acest fel, democrația socialistă, caracteristică orînduirii noastre, va cunoaște o nouă dezvoltare".După cum se știe, la propunerea comisiilor județene de partid șl de stat, Consiliul de Miniștri a aprobat delimitarea celor 46 municipii stabilite de Marea Adunare Națională. Totodată, ca urmare a cererilor justificate ale unui însemnat număr de locuitori, orașul Rîmnicu Vîlcea a fost propus să fie trecut în categoria municipiilor — propunere adoptată de Marea Adunare Națională în- recenta sesiune. Cele 47 de • municipii au o populație totală de peste 4 700 000 locuitori. Majoritatea municipiilor reprezintă centre administrative cu un ridicat potențial economic și demografic, cu dotări edili- tare-gospodărești, exerci- tînd o puternică influentă economică și social- culturală asupra localităților de pe cuprinsul județului.
(Continuare 
tn pag. a Il-a)

comitetului 
si a
7Buna aprovizionare a populației, satisfacerea cît mai deplină a cererii de consum în continuă creștere, asigurarea unui nivel corespunzător al prețurilor la produsele agricole desfăcute pe piață de organizațiile de stat și de producători trebuie să reprezinte — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — o preocupare permanentă și de prim ordin a organelor locale de partid și de stat, a primilor secretari de partid, a primarilor orașelor și municipiilor. Nu aș vrea să insist, în rîndurile de față, asupra progreselor evidente pe care le-a realizat comerțul din Capitală în general, întrucît ele sînt cunoscute de populație și a- preciate ca un rezultat al eforturilor depuse și al măsurilor luate an de an în acest domeniu. Mă voi ocupa numai de aprovizionarea cu legume și fructe, sector care stă în atenția conducerii de partid și de stat și care a făcut obiectul unor critici justificate la recenta plenară a Comitetului Central al partidului.Examlnînd din acest punct de vedere situația din București, rezultă că în perioada 1 ianuarie—23 iunie pe piețele orașului s-au desfăcut, prin unitățile I.L.F., 16 900 tone legume de sezon, cartofi timpurii și fructe. Obținerea unui asemenea rezultat se da- torește, fără îndoială, faptului că, pe baza prevederilor stabilite de comitetul municipal de partid și de comitetul executiv al consiliului popular, s-a urmărit extinderea suprafețelor cultivate cu legume. îndeosebi cu legume timpurii în sere și solarii, folosirea unor soiuri mai productive, determinarea cooperativelor agricole subordonate municipiului să contracteze cantități mai mari de produse. Problemele aprovizionării au fost dezbătute și în comisia economică a comitetului municipal de partid, îuîn- du-se o serie de măsuri care privesc întregul proces al aprovizionării — de la producție la desfacere. Ca urmare, s-au putut da pe piață cu 1 750 tone mai multe legume și fructe decît în perioada corespunzătoare a anului trecut. Cu toate acestea, cererea de consum nu a fost integral satisfăcută, în aprovizionarea populației cu legume și fructe manifestîndu-se în continuare deficiențe serioase. A- ceasta deoarece plusul la care ne-am referit nu s-a înregistrat la întreaga gamă de sortimente, semnalîndu-se rămîneri în urmă mai ales la unele din produsele cele mai solicitate.în cadrul recentei plenare s-a criticat, pe bună dreptate, nerealiza- rea contractelor încheiate între organizațiile comerțului socialist și producători ca una din cauzele princi-

Dumitru POPA 
prim-secretar 

al Comitetului municipal de partid, 
președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular al Capitalei

pale ale deficiențelor amintite. într-adevăr, contractul, acest instrument de bază în asigurarea fondului de, produse necesar aprovizionării, nu a fost folosit cu eficiența scontată. Se constată, bunăoară, că o serie de cooperative agricole de producție neglijează sistematic respectarea prevederilor contractuale, consi- derînd contractul un simplu petec de hîrtie, care poate fi îndeplinit sau nu, după inspirație sau dorință. Ne referim, de exemplu, la C.A.P. Do- broiești, care, dintr-o cantitate totală de 398 tone de diverse legume, contractată pînă la 30 iunie, a livrat pînă la mijlocul lunii în curs mai puțin de jumătate ; într-o situație asemănătoare se află și cooperativele agricole Otopeni șl Dudești din raza municipiului, precum și cooperativele agricole din comunele Radovanu, Vidra, Dobreni și Colibași din județul Ilfov. în același răstimp, unele din aceste cooperative au vîndut pe piață, prin punctele proprii de desfacere, importante cantități de legume și fructe, ceea ce ar fi fost îndreptățite să facă numai după îndeplinirea integrală a obligațiilor ,pe care și le-au asumat prin contract.

Mai mult, prețurile la care cantitățile respective s-au comercializat au fost considerabil mai mari decît cele practicate în comerțul de stat. Desigur că, în aceste condiții, cînd planul de livrări nu este realizat, unitățile comerțului socialist nu și-au putut exercita în mod sistematic rolul lor de regulator al prețurilor pe piața țărănească, ceea ce a determinat perturbații în aprovizionare și a influențat negativ bugetul oamenilor muncii din oraș.Pentru a preveni perpetuarea unor asemenea situații, la comitetul executiv se organizează săptămînal analize cu furnizorii și cu beneficiarii de le- gume-fructe, luîndu-se operativ măsuri pentru intensificarea livrărilor. De asemenea, la comitetul municipal de partid a avut loc o ședință de lucru cu secretarii comitetelor de partid din sectoare, cu care prilej s-au stabilit sarcini concrete cum trebuie acționat, spre a se asigura recoltarea integrală a produselor existente în unitățile producătoare ; mărirea exigenței la recepție ; mai buna organizare a comerțului în piețe. Urmărim cu strictețe respectarea hotărîrii conducerii de partid privind obligația secretarilor — de la municipiu și sectoare — de a vizita sistematic piețele, extinzînd a- ceastă obligație și asupra altor lucrători din aparatul de partid șt al consiliilor populare, municipal și de sectoare.Tot atît de adevărat este însă că

(Continuare in pag. a III-a)

Sosirea unei delegații 
a P. C. din ArgentinaMarți la amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist din Argentina, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face 

o vizită în țara noastră.Delegația P C din Argentina este formată din tovarășii Rodolfo Ghioldi, membru al Comitetului E- xeeutiv al C.C. al P.C din Argentina, Vicente Marischi, membru al secretariatului C.C. al P.C.A., și

Paulino Gonzales Alberti, membru al C.C. al P.C.ALa sosire, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost întâmpinată de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass șl Ion Cîrcei, membri ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
(Agerpres)



SClNTEIA—miercuri 26 Iunie 1968PAGINA 2

a fondului locativ?
Peste cîteva zile — la 1 iulie — intră în vigoare noua lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor - dintre proprietari și chiriași.Faptul că largi categorii de chiriași nu vor mai fi nevoiți să-și piardă timpul la casieriile centrelor I.A.L. pentru plata chiriei, aceasta reținîndu-se pe statul de salarii, creează evidente avantaje. Dar pentru transpunerea lor în viață trebuie create asemenea condiții în- cît operațiunile tehnice noi, pe care îe implică relațiile 

ce se stabilesc între întreprinderile de gospodărie locativă și unitățile unde își au locul de muncă chiriașii respectivi, să nu determine un prea mare volum de operațiuni de calcul, evidență și decontare, implicînd numeroși funcționari și, deci, diminuarea efectelor pozitive scontate.Care este stadiul pregătirilor în vederea aplicării legii ? Responsabili de centre I.A.L., directori ai unor întreprinderi de gospodărie locativă, juriști, conducerea Direcției generale de gospodărie locativă din București ne asigură că pregătirile sînt aproape pretutindeni la zi. Sînt încă aștep- • tate normativele privind a- plicarea prevederilor legii. Au apărut doar instrucțiunile Ministerului Finanțelor care reglementează metodologia reținerii chiriilor pe statele de salarii.Pînă acum s-a procedat la recalcularea chiriilor. în cele mai multe întreprinderi . de administrație locativă, a- ceastă lucrare se apropie de sfîrșit, paralel întocmindu- se și situațiile centralizatoare pe categorii de salariați. La Craiova — comunică ing. Romulus Dumitriu, de la — operația de recalculare a chiriilor s-a e- Brăila, Cluj, Galați, Sibiu și alte județe lucrările de recalculare sînt terminate.Sînt rămase încă în urmă operațiunile de recalculare a chiriilor în județele Maramureș (85 la sută) Sălaj (63 la sută). . •Este bine știut că administrarea nu cuprinde numai latura încasării chiriilor, ci, și pe aceea — foarte importantă — a întreținerii clădirilor, a efectuării reparațiilor curente, de mai 'mică sau mai mare amploare. Ți- nînd seama că se aduc modificări și regimului acestora, adică se precizează mai bine lucrările care vor cădea în sarcina chiriașului sau a

I.C.F.L.fectuat. La Arad,

proprietarului (a întreprinderii), se impune o regle- -mehtare elastică, operativă pentru momentul actual de trecere de la forma veche la cea nouă de. administrare, pentru ca realizarea unor lucrări începute, care nu vot putea fi încheiate la termenul de intrare în vigoare a legii, să nu aibă de suferit.Se constată în rîndul lucrătorilor din gospodăria locativă chemați să traducă în viață noile hotărîri dorința evidentă de a nu-și precupeți eforturile și de a obține cele mai bune rezultate. Aceasta își găsește expresia, între altele, într-un șir de propuneri, menite să simplifice o serie de operațiuni de evidență, calcul, uhnărire și organizare a muncii. Bunăoară, așa1 cum este prevăzut, o dată cu intrarea în vigoare 
a noilor acte normative, în locul vechilor administrații de clădiri se Înființează asociațiile de locatari. în legătură cu aceasta apar diferite probleme, tehnice privind salarizarea personalului acestor administrații după data de 1 iulie, preluarea inventarelor, a debitelor, a dobînzilor • C.E.G., reglementarea răspunderii pentru eventuale pagube. „A preda debitorii e simplu, dar există și bunuri indivizibile — arată juristul Șerban Beligrădea- nu de la. sectorul 6 din Capitală. Dar cum se va face lichidarea drepturilor bănești ale unor salariați ai acestor administrații. încadrarea personalului de întreținere — fochiști, femei de serviciu ? Nu se vor găsi oare unii locatari care, de dragul economiei unui leu, vor neglija întreținerea instalațiilor de încălzire, apă, lift, sau a altor instalații de mare valoare ?“ Iată probleme care încă nu sînt reglementate pe o bază în măsură să asigure bunul mers al treburilor.Consiliile populare au datoria să acorde acestor aspecte cea mai mare atenție, astfel încît să fie total exclu- .să posibilitatea oricăror nereguli de natură șă dăuneze - ■ ■ bunei întrețineri a fondului locativ.Iată și o problemă de birou aparent măruntă. Conform indicațiilor existente, calculul chiriilor se face cu preciziunea pînă la două zecimale. Evidența, calcularea, transcrierea și încasarea a- cestor sume implică un volum mare de muncă. De aceea, supunem atenției Ministerului Finanțelor și Comitetului pentru problemele administrației locale propu-

nerea făcută de tov. C-tin Diamandi, director în Direcția generală de gospodărie locativă a Capitalei, și de alți specialiști ca la calculul chiriilor, asemenea impozitului pe salariu, reținerile să se facă cu rotunjiri în sus și în jos pînă la un leu.Este de așteptat ca noua organizare să ducă la reducerea cheltuielilor statului pentru administrarea și întreținerea fondului locativ. Aceasta este deosebit' de important acum, cînd întreprinderile de administrație locativă devin întreprinderi economice cu gestiune proprie. Dar ca această reducere să fie reală, este' necesar ca evidențele legate de chiriașii care plătesc chiriile pe stat să lie simplificate. La ora .actuălă există o fișă de chine pentru fiecarb titular de contract; separat se fac centralizatoare zilnice. Se impune simplificarea sistemului de evidență, atît pentru cei care vor continua să plătească la casierii, crt și pentru cei care plătesc pe statul de salarii.Ținînd seama de faptul că cuantumul chiriei variază în funcție de salariu, numărul

membrilor de familie și spațiu, șe ivesc unele complicații de calcul pentru curți, holuri și alte spații de folosință comună, unde o modificare în situația unui locatar provoacă, automat, nu nurhai recalcularea chiriei acestuia, ci și a tuturor celorlalți, volumul de muncă necesar fiind foarte mare. Specialiștii au formulat în acest sens unele propuneri. Oricum, ni se pare important ca actele normative ce vor fi definitivate să aibă în vedere și simplificări în a- ceastă privință.Aceste cîteva aspecte ne conduc spre ideea necesității unui larg schimb de experiență între salariații întreprinderilor de gospodărie locativă pentru aplicarea cît mai corectă a noii legi a chiriilor. Tn afară de propunerile legate propriu- zis de introducerea acesteia, bogata lor experiență, cunoașterea aprofundată a terenului vor permite perfecționarea continuă a administrării și întreținerii fondului locativ, pentru a se asigura o eficiență cît mai ridicată a acestei activități.
Al. PLAIEȘU

• 130 de locatari ai blocurilor A6, M12, M39 dincartierul „Titan" (Balta Albă) au semnat și trimis redacției o scrisoare cu următorul conținut : ,,Tn imediata apropiere a blocurilor în care locuim funcționează neîntrerupt, ziua și noaptea, o stație de betoniere, care ne creează mari neajunsuri : 1) degajă în permanență adevărați noride. praf de ciment, care pătrund în locuințe. în bucătării, în qămări; 2) numeroasele autobasculante care transportă necontenit materialul prelucrat de la betoniere la șantiere împrăștie pe străzi, dis- trugîndu-le, cantități mari de mortar și balast — deci o a doua sursă de praf ; 3) zgomotul permanent, deosebit de violent, produs de numeroasele utilaje, autovehicule și locomotive ale stației face aproape imposibilă odihna locatarilor, nu numai în cursul zilei, ci și în cursul nopții. Am cerut pînă acum de zeci de ori conducerii stației și Direcției generale -de construcții și montaj a municipiului București ca. pînă la mutarea din cartier a stației, să ia măsuri pentru a ne asigura liniștea, măcar in cursul nopții. în zadar, însă, totul. Fiind vorba de liniștea, de sănătatea a sute și sute de locatari, solicităm măsuri eficiente din partea Consiliului popular al municipiului București".• Pînă la intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor (26 mai a. c.) toate trenurile de persoane opreau în halta Vișina (situată pe linia C.F.R. Corabia — Piatra Olt), unde erau așteptate de foarte multi călători navetiști. De atunci nu mai opresc decît automotoarele, care circulă la ore cu totul nepotrivite necesităților de deplasare ale călătorilor. Această măsură a provocat neajunsuri serioase. Iată unul : ca să meargă dimineața la lucru, la Co-
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Iată ce m-a determinat să mă a- dresez ziarului „Scînteia" : Există, cred, unele probleme sanitare încă nerezolvate. Există, mai ales în asistența medicală, un defect de calitate — profesional-științific și pro- fesional-psihologic ; conducerea Ministerului Sănătății face eforturi pentru continua ameliorare a stării de lucruri, dar sînt și situații care se pare că o. depășesc.După părerea mea, problema are două mari aspecte. Există, în primul rînd, tendința de a se atribui rețelei sanitare situații care nu-i aparțin și a căror rezolvare se poate realiza numai la nivel central; și există, în al doilea rînd, grave deficiențe ale sectorului sanitar însuși. Aceste două aspecte nu pot fi separate. Nu este vorba aici de factorii social-economici, care-și au rolul lor. Noi ne referim la ceea ce se poate realiza acum și vorbiră despre o asistență medicală care m prezent este — după părerea mea inferioară eforturilor financiare pe care le face statul, este deci sub nivelul posibilităților economice și culturale ale țării. ' ' .r Mă voi limita, deocamdată, la capitolul cel mai stringent: asistența medicală în mediul rural, asigurată mal ales de către medicii absolvenți. Dintre aspectele acestui capitol, voi reține pe cele mal izbitoare : tinerii absolvenți (medici și cadre medii) nu sînt îndeajuns pregătit! pentru profesiunea lor ; mulți absolvenți nu doresc să rămînă în mediul rural, unde condițiile de viață și de muncă sînt socotite de ei nesatisfăcătoare ; calitatea asistenței medicale, ca o consecință a celor de mai sus, e deficitară.A spune că un medic este nepregătit este ca și cum ai spune că un șofer este daltonist. Acest din-urmă lucru nu se poate întîmpla. Primul însă da. De ce ?Ministerul Sănătății recunoaște a- cest luoru atunci cînd cere direcțiilor sanitare să trimită absolvenții, imediat după repartizare, eîte două săp- tămîni în secțiile de pediatrie și ma- , ternități, înainte de a fi trimiși la circumscripții. Se pot oare completa cunoștințele (e vorba de cunoștințele practice) în două săptămînî, 14 Hîr- . țova de exemplu ? Să mai amintim că 1 mulți medici nu sînt destul de pri- I cepuți în mica chirurgie și medicii generaliști fac greșeli mari în admi- - nistrarea medicamentelor la copii, nu 1 cunosc problemele puericulturii, pe f- care le și socotesc, de altfel, de eom- ’ petența pediatrilor ?Este neglijată latura practică a instrucțiunii, iar învățămîntul teoretic însuși e bazat pe niște premise învechite. Greșelile încep din momentul

a comuniștilor si a celorlalți oameni ai muncii. în legătură cu activitatea consiliilor populare s-a relevat că acestea trebuie să adopte un stil eficient de muncă, să mobilizeze în mai mare măsură cetățenii la acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a localităților, să rezolve operativ și cu competență problemele ridicate de aceștia, să lichideze manifestările de birocratism constatate In activitatea fostelor sfaturi populare.în comitetele orășenești și comunale de partid au fost aleși 63 000 membri de partid din rîndurile muncitorilor, ale președinților și brigadierilor din cooperativele agricole de producție, inginerilor și tehnicienilor din aceste unități, cadrelor didactice, medicilor și din conducerea organizațiilor de masă ; 12 860 din totalul acestora sînt femei, ceea ce reprezintă 20,4 la sută. Din rîndurile celor aleși, un număr corespunzător de tovarăși aparțin naționalităților conlocuitoare.în comitetele executive ale consiliilor populare comunale și ale noilor orașe au fost alese cadre competente, cu experiență în activitatea de stat și obștească — muncitori, țărani, intelectuali, care se bucură de prestigiu și autoritate în rîndul maselor. Președinții comitetelor executive ale consiliilor populare comunale au fost aleși în cea mai mare -parte din rîndul președinților comitetelor executive ale fostelor sfaturi populare, ale activiștilor de partid și de stat care, de regulă, locuiesc sau sînt bine cunoscuți și apreciați în comunele respective.Organizarea orașelor și comunelor a creat, totodată, posibilitatea adoptării unor măsuri privind folosirea' mai rațională a aparatului de partid șl de stat, simplificarea și reducerea cheltuielilor legate de întreținerea acestuia.în urma delimitării și organizării municipiilor, orașelor și comunelor, sarcinile stabilite de Conferința Națională a Partidului Comunist Român privind îmbunătățirea adminis- trativ-teriborială a țării au fost îndeplinite. Este necesar ca, în perioada ce urmează, comitetele județene de partid, consiliile populara, județene, cu sprijinul efectiv al ministerelor și instituțiilor centrale, să analizeze situația economică, socială și edilitară a comunelor și orașelor nou create, propunerile făcute de cetățeni în adunările care au avut loc și să ia măsuri pentru trecerea încă din acest an la rezolvarea lor. Elaborarea planului pentru anul -următor, precum și pentru viitorul cincinal, trebuie efectuată în lumina hbtărîrillor adoptate de Conferința Națională a P.C.R. spre a se asigura continua dezvoltare economică, so- cial-culturală și edilitar-gospodă- rească a comunelor și orașelor țării.Ministerele și celelalte instituții centrale avînd unități economice, de deservire, de învățămînt și cultură ce își desfășoară activitatea pe raza comunelor au datoria să ajute consiliile populare județene în luarea măsurilor necesare pentru organizarea unităților respective potrivit condițiilor create de organizarea administrativă a comunelor și pentru îmbunătățirea activității acestor unități. .-Plenara- C.C. al P.C.R. a subliniat că se , impune urgentai'ea întocmirii proiectului de lege privind organizarea și funcționarea consiliilor populare, urmînd ca, înainte de a fi adoptat, să fie supus dezbaterii publice, în cel mai scurt timp, Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, împreună cu Comitetul pentru Problemele Administrației Locale și celelalte organe centrale interesate, vor trebui să elaboreze și să supună spre aprobare conducerii partidului și . statului principiile, criteriile și modul practic în care urmează să se organizeze și să se desfășoare acțiunea de sistematizare a localităților rurale. Plenara a considerat, de asemenea, necesar să se întreprindă un studiu și să se elaboreze propunerile co--, respunzătoare în vederea pregătirii cadrelor de conducere pentru comitetele executive și a aparatului consiliilor populare.Plenara C.C. al P.C.R. a subliniat că comitetele județene de partid trebuie să manifeste o preocupare sporită pentru creșterea capacității organizatorice șl politice a organizațiilor comunale de partid, întărirea acestora din punct de vedere numeric și calitativ prin primirea în partid a celor mai buni țărani cooperatori și intensificarea muncii de educație a tuturor membrilor de partid.Organizarea administrativ-terito- rială a țării constituie materializarea uneia din principalele sarcini stabilite de Congresul al IX-lea șl Conferința Națională a partidului în domeniul perfecționării vieții economice, politice, sociale și de etat a țării noastre. Lichidarea verigilor intermediare Inutile, apropierea organelor de partid și de stat de unitățile de bază influențează profund conținutul activității organelor de partid și de stat, creează cadrul propice pentru creșterea eficienței șl operativității muncii de conducere a județelor, orașelor și comunelor, pentru larga antrenare a maselor la rezolvarea problemelor de stat și obștești, pentru mai buna valorificare a eforturilor și energiilor creatoare ale celor ce muncesc, înflorirea tuturor localităților patriei, ridicarea necontenită a nivelului de trai al întregului nostru popor.

Pe baza propunerilor făcute de comisiile județene de partid și de stat, Consiliul de Miniștri a aprobat delimitarea a 189 de orașe, din care 49 nou înființate. La trecerea în categoria orașelor a unor localități s-a ținut seama de structura populației active, de existența unor obiective industriale pe teritoriul lor, de dotările social-culturale și tehnico-edi- litare, de perspectivele de dezvoltare a acestora, precum și de influența pe care unele din ele o exercită asupra localităților din jurul lor. De asemenea, s-a avut în vedere necesitatea ca în județele cu un număr mic de orașe să se creeze noi centre urbane, chiar dacă în prezent localitățile respective nu întrunesc încă toate condițiile specifice unor așezări urbane. Populația celor 189 de orașe este de 2 025 000 locuitori, din care peste 270 000 sînt în cele 49 de orașe nou înființate.Intrucît în aproape toate județele țării există orașe — în special din cele care au sub 10 000 locuitori — în care activitatea economică, soclal- culturală, precum și dotarea tehnico- edilitară. nu au atins încă un grad de dezvoltare corespunzător, este necesar ca atît organele centrale, cît și cele locale de partid și de stat, să sprijine în anii următori dezvoltarea economică', social-culturaiă și tehnico-edilitară a acestor orașe.Tinîndu-se seama de preocupările de bază și de structura populației active din unele localități limitrofe municipiilor și orașelor, de situația actuală și de perspectivă privind construcțiile de locuințe, dezvoltarea unor activități economice, echiparea tehnico-edilitară ș.a., zun număr de 60 sate, cu 63 mii locuitori, au fost cuprinse în teritoriul administrativ al municipiilor și orașelor.In aceiași timp, anali zîndu-se situația unor localități aflate în distanțe relativ mici față de așezările urbane și care gravitează spre acestea, s-a aprobat ca un număr de 228 sate, cu 163 mii locuitori, să-și mențină caracterul de localități rurale, însă să aparțină de municipii și orașe și să.nu aibă organe de conducere proprii, urmînd ca de rezolvarea problemelor gospodărești și administrative să se ocupe consiliile populare municipale și orășenești.Pornind de la sarcina trasată de Conferința Națională a P.C.R. privind transformarea comunelor în unități administrative puternice, capabile să asigure cadrul necesar valorificării mai bune a resurselor naturale și umane din mediul rural, cu răspunderi sporite pentru activitatea economică, social-culturaiă și gospodărească ce se desfășoară pe teritoriul lor, pe baza propunerilor organelor locale de partid și de stat, s-a aprobat constituirea unui număr de 2 706 comune, din care 144 comune suburbane.Noile comune dispun de o importantă bază materială pentru creșterea producției, au școli de învăță- mînt general, cinematografe, dispensare, magazine și unități pentru prestări de servicii etc. Astfel, in 2 330 comune există cooperative agricole de producție, în peste 1 330 de comune .sînt. întreprinderi sau .secții industriale, aproape 2 450 au .uraltăți de deservire a populației ; în 189 comune există licee teoretice sau de specialitate, iar un număr de 2 450 de comune au dispensare. în același timp, mai există un număr destul de mare de comune care nu dispun de o serie de dotări cum sînt: băi comunale, brutării, unități diversificate pentru deservirea populației etc.în noua formă de organizare revin, în medie, pe județ, 69 comune fată de 109 cîte au existat înainte. Media populației pe o comună este de 4 580 locuitori față de 3 027 In vechea organizare administrativă.Datele privind mărimea comunelor reflectă diversitatea condițiilor naturale (șes, deal, munte), căile și mijloacele de comunicație etc. Comunele cu un număr mai mic de locuitori sînt situate în zonele de deal și munte, unde satele sînt dispersate pe . distanțe mari și cu mijloace de comunicație reduse.Este deosebit de important de subliniat că noua organizare a comunelor a dus la constituirea unor puternice organizații de partid pe comune, în prezent, în comune activează peste 700 000 de membri de partid ; ■ în 8 comune avem peste 1 000 membri de partid, în 180 de comune între 500 și 1 000 membri de partid, în 986 comune intre 250 și 500 membri de partid, iar în 1 200 comune între 100 și 250 membri de partid.La adunările de constituire a organizațiilor de partid și a consiliilor populare comunale și ale noilor orașe, desfășurate în perioada 28 mai — 10 iunie, au participat peste 600 000 membri de partid, deputați și alți cetățeni evidențiați în activitatea desfășurată pe tărîm obștesc și de stat. In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul peste 30 000 participant!, care au făcut numeroase propuneri referitoare la activitatea de viitor a organelor de partid și de stat.Adunările au avut un caracter de lucru, prilejuind o analiză temeinică a muncii organizațiilor de partid și a organelor locale de stat, precum și stabilirea unor măsuri judicioase pentru îmbunătățirea activității economice, politice și social-oulturale în noile orașe și comune. Comuniștii și deputății au acordat o mare atenție dezbaterii .problemelor legate de îmbunătățirea gospodăririi orașelor și comunelor, scoțînd în evidență neajunsurile existente si făcînd numeroase propuneri privind perfecționarea activității.în cadrul dezbaterilor s-a acordat o atenție deosebită problemelor de sistematizare a localităților rurale, solicitîndu-se urgentarea elaborării și aprobării schițelor de delimitare a vetrei satelor pentru amplasarea mai bună a noilor construcții social-cul- t ura le și de locuințe ale cetățenilor. Față de necesitatea intensificării activității de construcții la sate s-a cerut organelor looale de stat, cooperației de consum și cooperativelor agricole de producție să dezvolte într-o mai mare măsură producția pe plan local a materialelor destinate construirii de brutării, cămine culturale, băi comunale, dispensare, grădinițe de copii, locuințe etc.Numeroși participanți . la adunări au subliniat necesitatea ca noile comitete comunale de partid să-și concentreze eforturile spre problemele esențiale ale muncii de partid din toate domeniile de activitate, să acorde atenție întăririi controlului de partid asupra activității conducerii* cooperativelor agricole de producție, a celorlalte unități economice și a instituțiilor, îmbunătățirii conținutului adunărilor de partid, creșterii numerice șl calitative a organizațiilor de partid de la «ate, intensificării muncii de educare

rabia, navetiștii din Vișina trebuie să se scoale înainte de ora 4, pentru a lua automotorul de 4,27. In felul acesta; ei ajung la Corabia cu circa trei ore înaintea începerii programului de lucru. Este •ceasta o măsură în folosul călătorilor?
Marin VRANCEA
comuna Vișina, județul OH• Nu știm cîte intervenții mai sînt necesare pînă eînd constructorul noului liceu din Lehliu-Gară (T.R.C.-București) se va hotărî să-și respecte angajamentele luate privind remedierea defecțiunilor de construcție Ia această clădire. Puzderia de defecțiuni existente la instalațiile interioare de apă, la instalațiile sanitare, la acoperiș etc. pune în pericol însăși soarta imobilului. Șefii șantierului, C. Lozonschi și V. Ianculescu. cunosc bine aceasta stare de lucruri și s-au angajat de nenumărate ori că vor aduce oameni să execute remedierile necesare, dar, practic, n-au făcut nimic. Solicităm conducerii trustului să-i cheme la ordine.

C. LUNGU
Liceul Lehliu-Garâ, județul Ialomița• într-o scrisoare semnată de 262 de cetățeni din satul Brătești, comuna Bîrsănești. județul Bacău, se arată : „Satul nostru, situat la circa 6 km distantă de Tg. Ocna, este legat de Bacău — centrul județului — printr-o șosea, care traversează patru sate. Drumul este însă cu totul impracticabil, plin de gropi și. pe timp ploios de noroaie. Situația durează de ani de zile. Am făcut nenumărate demersuri la secția drumuri, ne-am oferit să lucrăm voluntar la repararea acestei șosele, dar nimeni nu ne-a dat nici un sprijin.-Cerem concursul consiliului popular județean, pentru a lua măsuri să fie redată circulației această șosea".• Am fost de curînd oaspete ale hotelului din str. Oituz 6, Turnu Măgurele. Ni s-a repartizat o cameră împreună, unde ăm-’’avut surprize dintre' ■ cele mai neplăcute : încăperea tiu era aerisită și era murdară într-un hal fără hal, lenjeria nu fusese schimbată de cine știe cînd ș.a.m.d. N-am putut rămîrie în acea cameră și am cerut responsabilului să ne-o schimbe, dar a refuzat. Si nici banii înapoi n-a vrut să ni-i dea. Am preferat să dormim, chinuite, în sala'de așteptare a stației C.F.R., unde, de bine de rău, era curat. Așa gospodari, ca la acest hotel, mai rar 1

Magdalena POPA
Găești
Marga STANESCU
Tîrgovișțe
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selecționării cândidaților la concursul de admitere în universități (și chiar mai devreme).în tara noastră lipsește un sistem în vederea evaluării cu criterii științifice (și altele decît memoria) a posibilităților intelectuale și, în general, a aptitudinilor elevilor, atît pentru a le oferi o îndrumare în alegerea profesiunii, cît și pentru a face o selecționare a candida ților în raport cu specificul profesiunilor.învățămîntul universitar este bazat pe o prea vastă acumulare de cunoștințe. El se vrea exhaustiv, ceea ce bineînțeles • o iluzie într-un secol

existenței Facultății de pediatrie. Ce poate fi mai contrar unui spirit metodic decît a începe specializarea înaintea studiilor generale ? învăță- mîntul teoretic este atît de mult hipertrofiat, încît aspectul practic nu poate fi decît neglijat. Unui absolvent studios i se va părea mai importantă problema „radioactivității fosfolipi- delor din laptele matern" (nu este o exagerare) decît modul practic de preparare a laptelui praf. Studenții audiază două cursuri despre „structura bobului de grîu", dar nu reușesc in șase ani (în condițiile actuale ale externatului obligatoriu) să asiste

priu unei activități superficiale, dominanta sa fiind plecarea. In aceste împrejurări, nu există o asistență promptă și de calitate a urgențelor în mediul rural; de asemenea, medicul nu-și va cunoaște populația, el nu va utiliza posibilitățile de investigație existente (aproape la toate circumscripțiile există un microscop — în valoare de circa 3 000 lei; o trusă oftalmologică — cam de aceeași valoare; o masă de laborator de circa 8 000- lei; foarte mulți nu au utilizat însă niciodată nimic din toate a- cestea, iar în mesele de laborator se țin registrele). Medicul nu-și va pu-

asistenței medicale
dominat de un univers de informații. Alergînd pe urma acestei „fata morgana", se neglijează (dacă nu se sacrifică) structurarea gîndirii, ierarhizarea informațiilor.Tînărului absolvent al medicinei îi apar pe același plan tratamentul a- migdalitel acute și maladia* Niemann Pick, pe care nu o va întîlni niciodată în viața sa. Tot așa .cum un student la limba română învață anii de apariție ai tuturor periodicelor (cum se poate considera această, manieră în secolul nostru ?) și poate fi totuși un incult ca formație intelectuală. Tot așa cum un elev este obligat să învețe Un număr: imens de domnitori, regi și împărați, dar puțini sînt aceia care, terminînd liceul, ar putea să argumenteze în ce constă geniul politic al lui Stefan cel Mare. Au învățat fapte șt nu sensul lor. Un curs universitar trebuie să fie un zbor în elicopter. De sus se văd toți munții, văile și așezările și mai ales orientarea lor în cele patru puncte cardinale. Culoarea florilor și scoarța copacilor vor fi studiate mai tîrziu, cu migală, după descindere.Aici trebuie pomenită anomalia

mai mult de 5 nașteri. Iată rezultatul de necrezut obținut prin investigarea a 35 de absolvenți repartizați fostei regiuni Dobrogea în 1967 : numai 9 au asistat mai mult de 5 nașteri și 23 nu au decolat manual nici o singură placentă.Situația este aceeași, din toate punctele de vedere, în ce privește pregătirea cadrelor medii. Vom menționa doar manualele pentru școlile sanitare. Acestea nu sînt construite după o tematică și o logică care să țină seama de specificul in care se încadrează un asistent. Ele cuprind totul în mic, niște miniaturi ale tratatelor de medicină, ceva tot atît de nepotrivit ca și cum ai trimite pe stradă un copil îmbrăcat într-un frăcușor.și cu un jobenul pe cap.Al doilea fapt izbitor este acela că unii medici nu doresc să rămînă în mediul rural. Ei consideră aceste stagii ca o situație tranzitorie și de dorit a trece cît mai repede. Mulți sînt preocupați să se mute într-o circumscripție mai apropiată de un oraș mare, iar cei care au posibilitatea sînt navetiști. Toate acestea plasează medicul într-un climat psihologic pro-

tea disciplina nici cadrele, el însuși fiind navetist și'nedisciplinat. In fine, comuna pierde în felul acesta și un intelectual, important rol de care medicul, în alte circumstanțe, ar putea să se achite mai bine.Această situație este aproape generală. Totuși, nu există un sistem diferențiat de salarizare și nici un mod de a recompensă activitatea susținută. Salarizarea este aceeași pentru medicul care, fiind navetist (și nu există nici o lege care să interzică expres aceasta), nu rămîne decît 7 ore sau chiar mai puțin în circumscripție, ca și pentru medicul care stă permanent la circumscripție, răspunde la toate urgențele, are casă de naștere (uneori intercomunală, cu 10—15 paturi) și eventual staționar. Salarizarea este aceeași pentru medicul generalist și pediatru, cu marile lor răspunderi și marele volum de activitate, ca și pentru medicul stomatolog care, în 80 la sută din cazuri, nu-și ocupă timpul decît parțial (la Băneasa, județul Constanța, la 2 medici stomatologi se înregistrează 3—4 consultații pe zi). Salarizarea este aceeași pentru un me

dic radiolog în Capitală (și există unități' unde radiologul lucrează 3 ore pe zi) și pentru medicul radiolog la un spital cum era, de exemplu, Babadagul, unde același om asigura și spitalul, și policlinica pentru întregul fost raion, și controalele periodice etc.Este ora 2 noaptea. In satul X are loc o naștere cu complicații grave. E chemat medicul, care face tot ce-i stă în putință. Femeia e salvată. In satul Y medicul lipsește, fiind navetist. E chemată salvarea, dar hemoragia fiind abundentă, femeia a- junge exsanghinată la spital și moare. Acești doi medici sînt salarizați la fel. Nu pot înțelege cum e posibil ca principiul socialist al retribuției după muncă să fie în practică ignorat.Există apoi surori de policlinică, la unele cabinete, care literalmente nu au ocupație; există surori la unele circumscripții rurale care stnt adevărate eroine — pentru același salariu.Această nivelare duce, la rîndu-i, la dezinteres și incompetență și totul se învîrtește într-un amețitor și tragic cerc vicios. Este uimitor cum viața și moartea pot fi privite la fel. Intr-adevăr, în nici un sector de activitate nu se manifestă față de greșeli atîta toleranță, tocmai de către aceia care suportă consecințele.După crearea vieții, faptul cel mai solemn pe pămînt este salvgardarea vieții. Aici se încadrează și activitatea medico-sanitară. Aceasta este una dintre cele mai puțin controlabile activități omenești. în limite legale (controlabile), același lucru poate fi făcut foarte bine sau foarte rău, calitatea gestului fiind o funcție a unei coordonate sufletești pe care nimeni nu poate să o măsoare sau, dacă o intuiește, nu o poate demonstra. Este ca un însemn sub care stăm.$1 sub acest însemn, ce calități cerem oamenilor care se dedică profesiunii medicale ? Ce criterii folosim pentru selecționarea lor și ce concepții avem în pregătirea lor ? In ce mod și cu ce rigoare le apreciem activitatea și, în ultimă instanță, ce le oferim pentru a și-o desfășura normal ?In vederea răspunsului la aceste întrebări, socotesc grabnic necesară o discuție aprofundată asupra problemelor sanitare și acesta este mobilul rîndurilor de față.
Caius M1HAILA
medic inspector
Direcfia sanitară a judejului 
Coristanja

La Craiova:

Se amenajează 
un centru meteorologicCRAIOVA. — La Craiova au început lucrările de amenajare a unui centru meteorologic. Specialiștii noii unități vor stabili timpul probabil pe 1—3 zile și vor întocmi buletine speciale destinate informării lucrătorilor din agricultură și navigația aeriană. Buletinele pentru agricultură vor cuprinde o informare generală decadală asupra stării culturilor și rezervei de apă în sol și o diagramă complexă privind comportarea parametrilor biologici ai plantelor, în funcție de cei fizici (apă, lumină, căldură etc.) Navigația aeriană va primi datele meteorologice și prognoza timpului pe rute de zbor.
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Construcțiile agrozootehnice sînt Indispensabile pentru desfășurarea procesului de producție în agricultură. Insă modul de realizare a acestora. influențează prețul de cost al producței, datorită volumului mare de investiții efectuate. Așa cum s-a arătat în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., una din lipsurile care se mențin în domeniul investițiilor o constituie practicarea unor soluții constructive prea scumpe, supradimensionarea suprafețelor construite. „Trebuie combătută și lichidată mania gigantismului la realizarea u- nor construcții industriale, • agricole și social-culturale, dispersarea clădirilor pe terenuri întinse, asigurîn- du-se elaborarea unor proiecte și soluții constructive cît mai economicoase". S-a constatat că. la complexele de creștere a porcinelor există posibilități de a se reduce costul investițiilor gi de creștere a gradului de utilizare a acestora pentru a se putea îngrășa în plus peste 400 000 de porci, cu economii de cîteva sute de milioane lei.Eficiența economică a unor complexe zootehnice aparținînd întreprinderilor agricole de stat este grevată datorită unor soluții constructive, care au dus la construcții gigant, risipite pe mari suprafețe de teren. Complexul de la Căzănești, una din primele unități de acest fel realizate în țara noastră, prezintă multe carențe de concepție, cu implicații atît în ceea ce privește construcțiile, cît și tehnologia adoptată. Aici este ocupată o suprafață exagerată, de 73 ha față de 20—24 ha cit este afectată unităților cu o capacitate similară realizate recent sau a- flate în curs de construcție. în afara risipei de teren se observă pregnant practica anacronică de supradimensionare a construcțiilor : zidurile — ca de palat, mult mai înalte decît ar fi necesar, grinzile groase ale tavanului care nu au nici un rost întru- cit podurile adăposturilor sînt neutilizate și neutilizabile. Complexul a „înghițit" mari cantități de ciment, fier beton și alte materiale scumpe care, în mare măsură, puteau fi economisite.Și în unele întreprinderi agricole de stat cu sector gospodăresc se resimte tendința de a băga mîna pînă în fundul buzunarului după bani pentru tot felul de construcții care mai de care mai mărețe și mai ineficiente. La I.A.S. Dealul Ocnei, județul Sibiu, valoarea amortismentelor în acest an a ajuns la 2 505 000 lei, iar la I.A.S. Sibiu 1 918 000 lei. La ferma din Avrig, a- parținînd I. A. S. Dealul Ocnei, la începutul anului 1966 a fost pusă piatra de temelie pentru două saivane. Abia la începutul acestui an, saivanele au fost date în folosință. Dar ce mai saivane ! Fiecare dintre ele are fundații și zidărie de cetate, în care au intrat 47 000 kg ciment, 70 000 cărămizi. 9 200 kg fier beton etc., iar costul se ridică la 995 000 lei. Bani cu care se puteau construi nu două, ci 8 saivane. Acum, conducerea I.A.S. Dealul Ocnei calculează si rămîne surprinsă : suma investită pentru fiecare oaie a ajuns la 500 lei, ceea ce depășește cu mult valoarea medie a acestor dobitoace; cu lină cu tot.Implicațiile unor asemenea irosiri de fonduri sînt evidente. In primul rînd e vorba de grevarea prețului de cost al producției. Numai valoarea amortismentelor se ridică anual la peste 20 000 Iei. Dacă mai punem la socoteală și faptul că, în loc de cel mult 5—10 luni, construcția saivanelor a durat doi ani, rezultă că unii conducători de la I.A.S. Dealul Ocnei nu știu să cîntărească banul.Exemplele amintite și multe altele de acest fel atestă necesitatea stringentă a măsurilor de remediere in- cepînd cu înlăturarea hotărîtă a concepției anacronice privind rolul și funcționalitatea construcțiilor a- grozootehnice. Analizarea cauzelor care determină asemenea anomalii, stabilirea măsurilor necesare și aplicarea lor trebuie șă vizeze în primul rînd redarea în circuitul producției a tuturor obiectivelor existente Ia capacitatea integrală, amenajarea sau reamenajarea acestora cu cheltuieli cît mai reduse.Există încă posibilități multiple care necesită să fie studiate pentru a se reduce, în continuare, prețul de cost îndeosebi la ziduri, tavane etc. In acest sens una dintre măsurile preconizate o constituie extinderea utilizării elementelor prefabricate ușoare și de dimensiuni mai mici, care ar permite ca. paralel cu înlăturarea concepției de gigantoma- nie, să se reducă timpul de execuție a construcțiilor. In acest scop este necesară stabilirea datelor corelative privind soluțiile constructive la noile complexe zootehnice, concentrîn- du-se mai mult și. mai operativ tele specialiștilor din domeniul cetării și al proiectării.După cum ne-a relatat ing. Moldovan, director general în partamentul I.A.S., este necesară studierea mai aprofundată a posibilităților de reducere a costului construcțiilor, îndeosebi la elementele de zidărie. In mod cu totul anacronic, proiectanții supradimensionează ziduri, tavane, chesoane etc., urmărind o durabilitate exagerată a construcțiilor, în dauna ieftinirii acestora și chiar în detrimentul posibilităților de modernizare în perspectivă a tehnologiei. Greutăți mari sint provocate de faptul că utilizarea elementelor prefabricate se face într-o' proporție foarte redusă. In unele cazuri prefabricatele sînt chiar mai scumpe decît materialele de construcții obișnuite. De asemenea, a- cestea riu asigură termoizolarea corespunzătoare, sînt prea grele și se fabrică în număr insuficient din punct de vedere al tipodimensiunilor. Mărirea producției de carne în complexele zootehnice nu este nici pe departe soluționată numai prin sporirea densității animalelor, ci presupune un ansamblu de măsuri corelate de ordin constructiv și tehnologic, pornind de la necesitatea satisfacerii cerințelor fiziologice ale animalelor. Din acest punct de vedere, de maximă urgență este conturarea precisă a modificărilor constructive la noile complexe aflate în curs de execuție pentru a se evita de la bun început reamenajările care ar necesita cheltuieli inutile. Este pozitiv faptul că specialiștii din Departamentul I.A.S.. din complexele zootehnice participă direct la aplicarea măsurilor amintite. Dar, pînă în prezent, încă nu se poate vorbi de concentrarea unor forțe științifice suficiente pentru soluționarea optimă a problemelor ce se ivesc. Or, creșterea unui număr sporit de porci, fără investiții suplimentare masive, remedierea vechilor defecțiuni constructive și tehnologice presupune ca o necesitate efortul colectiv de gîndire creatoare. Este imperios ne-

cesar ca Departamentul întreprinderilor agricole de stat, ca și fiecare unitate în parte să reanalizeze planurile de investiții pe acest an, să stabilească oportunitatea fiecărui obiectiv, să asigure reducerea investiției specifice, astfel ca sumele economisite să poată fi folosite pentru ■ lucrări care influențează direct ■ producția cum sînt asigurarea furajelor.

căptușite cu cherestea. padocuri special amenajate, bazine pentru îmbăiere, cîntare... Lista de materiale utilizate cuprinde între altele peste 50 000 kg ciment, mai mult de 60 000 de cărămizi. 35 m c cherestea. Evident, acest „dom" al rîmătorilor a costat mult prea mult...Cîți bani a cîștigat cooperativa de pe urma îngrășătoriei anul trecut ?
La rafinăria Brazi
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AGROZOOTEHNICE
alimentările cu apă sau pentru alte nevoi, să asigure înlăturarea oricărei risipe de teren.

★In cooperativele agricole din județul Sibiu pe lingă construcțiile rațional efectuate sînt destul de numeroase altele care au ’ costat mult prea scump. O analiză efectuată în cîtevas-au pentru ind ai barea : fonduri, cum sînt utilizate construc- ' țiile, ce eficientă economică au ele ?Ceea ce se remarcă din primul moment la cooperativa agricolă din Cristian, județul Sibiu, este numărul mare al construcțiilor. In vecinătatea sediului cooperativei e un adevărat cartier de clădiri. Ne o- prim în dreptul uneia din cele mai arătoase. „E o ingrășătorie pentru 400 de porci făcută prin 1961 — ne spune tov. Ion Renten, contabil șef al cooperativei. N-a costat decît 100 000 lei". O mai măsurăm o dată din., Priviri: ziduri groase de a- . proape o jumătate '.de metrii, cu brîie înalte de beton. .,dormitoare"

din aceste unități arată că afectat fonduri însemnate diverse construcții. Banii fi- obstei apare firească întrece s-a construit cu aceste

Contabilul șef, evident încurcat, ne dă un răspuns de-a dreptul uimitor : „Nici un ban, de doi ani clădirea stă goală". Stau în paragină și padocurile și bazinele -și cîntarele. Care bun gospodar și-ar permite să tină doar ca muzeu o construcție în care s-au investit atîția bani ? „Am renunțat la îngrășătoria de porci pentru că n-aducea nici un cîștig — ni se spune. Vom încerca din toamnă să. creștem tineret taurin". Alți bani, deci, pentru reame- najări. Dar cu pierderile înregistrate în cei doi ani cum rămîne ?Construcții de acest fel se intîl- nesc la tot pasul la cooperativa din Cristian. O maternitate pentru scroafe care a costat 150 000 lei a fost transformată, cu doi ani în urmă, în... grajd pentru cei cîtiva cai de serviciu, o seră construită în 1959, care a costat nu mai puțin de 325 000 lei — potrivit spuselor contabilului șef -- va fi pur și simplu abandonată în acest an, întrucît cheltuielile anuale sînt cu aproape 15 000 de lei mai mari decît veniturile.Situații de acest fel. înțîlnim șl în alte unități. Anul trecut. cooperați’va.. din Orlat a înregistrat la capitolul

mijloace fixe încă două maternități de scroafe și o bucătărie furajeră în valoare de 109 000 lei. Este exact anul cînd cooperativa mai avea în inventar... patru porci. „Sînt bani a- runcati pe apa sîmbetei, ne spunea cooperatoarea Olovina Paraschiva. De la început consiliul de conducere trebuia să se gîndească că nu se mai pot investi atîția bani pentru 'creșterea porcilor la poalele muntelui. în prezent, maternitățile au devenit saivane de oi. iar bucătăria s-a reprofilat, transformîn- du-se în dormitor pentru ciobani. Pentru cele 500 de oi care iernează aci era îndeajuns un saivan care săcoste cel mult 30 000 lei. Cîte nu se puteau face în cooperativă cu diferența de circa 70 000 lei ! De ani de zile ne tot propunem să irigăm cele 10 hectare de grădină, dar ne împiedicăm de lipsa de bani ; e neapărat nevoie de asemenea, să introducem apă în grajduri".„Intr-adevăr, a fost o orientare greșită, recunoaște tovarășul Aurel Milea, noul președinte al cooperativei. Va trebui să ne gîndim la mai buna utilizare a acestor construcții". Pe cînd?Era firesc să cerem și părerea conducerii uniunii cooperatiste județene Sibiu, cu privire la situațiile . întîlnite. Iată ce ne-a spus tovarășul C. Felegean, președintele u- niunii : „Se poate aprecia că majoritatea cooperativelor agricole au căzut în păcatul de a face lux în materie de investiții. Astfel de practici s-au petrecut chiar la unele cooperative cu o situație economică destul de precară. Firește, o mare parte de vină revine 'organelor de îndrumare și control si .în primul rînd uniunii cooperatiste. Din acest an conducerea uniunii a luat hotărî- rea fermă de a se renunța cu desă- yîrșlre la construcții scumpe și ineficiente. Nu ne dăm avizul decît asupra acelor investiții strict legate de producție, cît mai ieftine".Consultînd planul de investiții pe acest an al cooperativelor agricole din județul Sibiu, analizînd devizele de lucrări, se constată că, într-ade- văr, în mare măsură exagerările din anii precedents în ce privește cheltuirea de fonduri pentru tot felul de construcții pompoase, au fost frî- nate. Curios însă, nici președintele nici altcineva de la uniunea județeană a cooperativelor agricole nu ne-a spus un cuvînt despre vreo intenție privind salvarea milioanelor de lei investite pînă acum în spatii folosite nerațional sau deloc. După un calcul estimativ făcut Ia Banca agricolă este vorba de spații care au costat peste 10 milioane lei.Este necesar ca în cel mai scurt timp at.it uniunea cooperatistă cît și direcția agricolă județeană să analizeze cu simt de răspundere situația creată, să ia măsuri pentru ca măcar acum construcțiile să fie utilizate integral, astfel ca cheltuielile mari efectuate să poată fi recuperate.

ÎNVĂȚĂMINTELE
UNUI EXPERIMENT

Rafinăria Brazi face parte din cele 71 întreprinderi industriale unde se experimentează, îricepînd din semestrul II 1967, o serie de măsuri menite să stimuleze creșterea eficienței economice prin simplificarea indicatorilor de plan, lărgirea atribuțiilor conducerilor întreprinderilor și întărirea cointeresării și răspunderii materiale. Acțiunea de experimentare a dat un puternic impuls inițiativei creatoare a colectivului pentru îndeplinirea exemplară a planului, pentru valorificarea mai largă a rezervelor interne, ceea ce a dinamizat creșterea eficienței activității productive. Aceasta își găsește reflectare în rezultatele net superioare obținute atît în a doua jumătate a anului trecut, cît și în acest an. Este suficient să . arătăm că, în 5 luni din 1968, planul la producția marfă vîndută și încasată a fost depășit cu 1,1 la sută, în condițiile realizării integrale a tuturor sortimentelor’ planificate. Tot în acest răstimp, colectivul rafinăriei a obținut economii suplimentare la prețul de cost de aproape 7 milioane lei și beneficii peste plan de circa 11,5 milioane lei.Evoluția pozitivă a activității economice a rafinăriei confirmă viabilitatea practică a măsurilor supuse experimentării, fiind în mare parte determinată de acțiunile și măsurile întreprinse cu curaj, dar. șl cu mult discernămînt, în cadrul mobilității sporite și autonomiei mal largi de care s-a bucurat întreprinderea în îndeplinirea sarcinilor de plan Încredințate. De unde s-a pornit și unde s-a ajuns ? După cum arată directorul general al rafinăriei, ing. Bujor Olteanu, se simțea nevoia imperioasă a îmbunătățirii în primul rînd a structurii organizatorice interne, a revizuirii totale a schemelor de personal. De ce ? Pentru că, cu Un aparat greoi, supranumeric, cu secții și ateliere în paralel, cu zeci de verigi intermediare, nu se poate realiza o producție sporită și cu un preț de cost cît mai scăzut. „Ne doream mai operativi în conducerea producției — sublinia directorul general — și de aceea am hotărît să* - tot. ceea ce^ifisejitrâ

țiilor să fie redus cu 421 ore, timp în care s-au produs sute și sute de tone de produse albe în plus. Numai la cracarea catalitică, în patru luni s-a obținut un spor de producție de aproape 7 milioane lei.Direcția generală tutelară, seslzînd eficacitatea pe care o are aplicarea acestei metode la lucrările de revizii, a stabilit generalizarea ei la toate rafinăriile din tară. Dar, după cum ni s-a spus, și alte .realizări ale rafinăriei se cuvin studiate mai atent și generalizate de către minister. Așa, de pildă, se pare că dă rezultate deosebite sistemul informațional ca se aplică în prezent la Brazi, pa baza studiului întreprins anul trecut. Circuitul informațiilor oferă o operativitate maximă (posibilă la ora actuală) în urmărirea realizării zilnica a planului de producție, a funcționării instalațiilor, a livrărilor Ia export, a situației financiare; decadal, cadrele de conducere știu cu o precizie de 90—95 la sută, prin estimare, situația prețului de cost. „In felul acesta — ne spunea tov. Nicola® Origoriță, de Ia serviciul organizarea producției — operativitatea deciziilor luate de conducere este mult sporită față de anul trecut și ara efecte deosebit de pozitive din punct de vedere financiar. Mărturie stă faptul că, în 5 luni din acest an, cheltuielile la 1000 de lei producție marfă vîndută și încasată au fost reduse cu aproximativ 15 lei.— Sistemul Informațional este supus în continuare perfecționării ?— Da. Chiar în prezent, pe baza unor observări, constatări riguroase, comparații, lucrăm la un studiu de îmbunătățire. Treaptă cu treaptă a- cest sistem trebuie să ajungă la nivelul cerut de producția noastră modernă, unde aproape tot procesul de fabricație este automatizat și o întrerupere numai de cîteva ore înseamnă pagube de milioane.Muncitorii, tehnicienii și inginerii de pe această mare platformă de prelucrare a țițeiului muncesc cu hotărîre pentru ridicarea pe noi trepte a nivelului eficienței economice. Ei sînt conștienți că mai sînt multe lucruri de făcut. Cu prilejul constituirii- .comitetului de direcție, --------- ,1... . ,_a ridicat o seamă de probleme ce se cer rezolvate în cadrul experimentării, însuși directorul general a arătat că la diferite locuri de producție sînt încă mari rezerve ce așteaptă să fie valorificate. Utilajele și instalațiile moderne trebuie și pot să funcționeze cu randamente la nivelul cel mai înalt. In acest scop, se lucrează Ia un studiu care urmărește mărirea ciclului de funcționare a instalațiilor prin executarea de revizii la perioade mai lungi de un an. De asemenea, se urmărește să se dea o aplicativitate mal mare cercetării uzinale șl, în același timp, să se conlucreze mal strîns cu Institutul de cercetări pentru prelucrarea țițeiului din Ploiești. Automatizarea amestecurilor produselor direct în flux este o temă de mare importanță (o dăm de exemplu) pentru valorificarea superioară a tonei de țiței, în această direcție, e nevoie să se depășească, remarca un specialist, faza retoricii generale.In eforturile lor pentru perfecționarea continuă a proceselor de producție, pentru o organizare $1 o conducere economică superioare, colectivul de la Brazi trebuie să se bucure de un sprijin mai direct, mai substanțial din partea forurilor ministerului de resort, pentru a fructifica și mai bine condițiile creat®.
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scîntelî"

De aici, deci, s-a dat startul. Acțiunile au fost corelate între ele în timp, Incit studiile realizate n-au avut vreme să se învechească în sertare. Poate acesta este „marele secret" care a dus la reușita colectivului de la Brazi: operativitate deplină în aplicare. Măsurile au vizat, între altele, înlăturarea paralelismelor, o încărcare mai echilibrată a funcțiilor de conducere. Să dăm un exemplu. înainte de experimentare, directorul se ocupa, în paralel cu inginerul șef, de planificare, de producție, de cercetare, de relații comerciale, de C.T'.C. Răspunderile — evident — în multe cazuri erau echivoce și diluate; se produceau încurcături, se dădeau dispoziții contradictorii. Acum există o delimitare precisă, sarcinile de conducere nu se mai suprapun.Avantaje multiple g-au obținut și prin comasarea unor servicii funcționale ori prin desființarea altora, urmărindu-se tot timpul lichidarea verigilor intermediare șl a suprapunerilor —- mediul în care birocratismul se dezvoltă cel mai bine, Mer- gîndu-se pe fir mai departe, s-a a- juns cu regrupările organizatorice pînă la secții și ateliere.— Și care au fost concret avantajele economice ? — întrebăm pe tovarășul Victor Chirițoiu, șeful serviciului organizarea producției.— înainte de a vă da cîteva date generale, îmi permit să mă opresc asupra unui caz pe care îl consider destul de concludent. E vorba de cele două instalații: R.C.—1 și R.C.—2. Amîndouă se află pe aceeași platformă și cu procese tehnologice în flux. Cu toate astea, ele funcționau ca secții separate, din care cauză între cele două conduceri in- terveneau nu de puține ori probleme de nerezolvat, care implicau multă corespondență, timp pierdut. Cele două secții au fost comasate într-una. Ăm cîștigat în primul rînd patru cadre inginerești și cîtiva salariați auxiliari. Dar nu este singurul avantaj. Operativitatea în rezolvarea problemelor de producție a crescut și, concomitent, a sporit randamentul productiv al instalațiilor. Con-dawvun alt exemplu,- _________ oinstalațiilor D.A.Vjj- șir n-numeroși vorbitori au ne-a adus un spor de ” ’producție de doi la sută față de plan, ceea ce, în termeni financiari, înseamnă o producție marfă vîndută și încasată de sute de mii de lei în plus. Ca rezultat al îmbunătățirii structurii organizatorice și mai ales al aplicării studiului de folosire mai rațională a forței de muncă în rafinărie, al policalificării muncitorilor, s-au asigurat cadrele de ingineri, tehnicieni și operatori necesare noilor instalații intrate în funcțiune, ca de pildă cracarea catalitică.— Continuați investigațiile în această direcție pentru a găsi noi rezerve ?— Da. Facem In continuare observații atente și intervenim operativ. Experimentarea se desfășoară pe fondul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, care este o acțiune dinamică, permanentă, unde reticentele n-au ce căuta. Anul acesta alte 66 de posturi au dispărut din schemele noastre, în condițiile îmbunătățirii în continuare a activității funcționale și de conducere.Inițiativa și competența și-au spus cuvîntul și în alte domenii, ceea ce a contribuit la fructificarea a importante rezerve interne. Mai mulți specialiști cu care am discutat ne-au vorbit despre eficacitatea aplicării metodei „drumului critic" la lucrările de revizie. Organizarea reviziilor după acest sistem a permis ca pînă acum timpul de staționare a Instala-
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lui a fost depășit cu150 milioane lei. tistică, plnă la sfîrșitul semestrului se va obfine o pro- ducjie globală suplimentară în valoare de 135 milioane lei.Ministerului
Zt întreprinderile

(Urmare din pag. I)

ÎNDEPLINIREA planului pe semestrul

Economiei 
ForestiereValorificînd mai binesursele de masă lemnoasă exploatate și ufilizind mai deplin capacitățile de producție, întreprinderile Ministerului Economiei Forestiere au reușit să îndeplinească cu 5 zile mai devreme planul producției globale și marfă pe primul semestru. Se prevede fabricarea peste prevederile de plan a unor pro-

duse a căror valoare se va ridica la circa 200 milioane lei. Încă de la sfîrșitul lunii mai au fost încheiate lucrările de împăduriri prevăzute . pentru semestrul I, efectuîndu-se 85 la sută din sarcina anuală.S-a calculat totodată că planul de irtv.estijii în acest sector pe primele șase luni va fi îndeplinit cu un avans de circa 50 milioane lei. Productivitatea muncii în industria lemnului a înregistrat în primele cinci luni o creștere de 6 la sută în comparație cu aceeași perioadă din anul trecut, iar planul de beneficii pe ansamblul activității economice a ministeru-

industriale ale 
județului ClujȘi unitățile industriale din judeful Cluj au anunțat realizarea jolanului semestrial. Fabricile „Terapia", „Clujeana", uzina de reparat locomotive „16 Februarie", Uzina chimică și „Electroceramica" din Turda, „Refractara" din Dej se numără printre unitățile fruntașe. Potrivit datelor Direcfiei judefene de

Industria 
județului BrașovIndustria judefului Brașov 
a îndeplinit planul semestrial la produejia globală și marfă cu 6 zile înainte de termen. La acest succes au contribuit : depășirea parametrilor, proiectați la noile obiective și instalații date în exploatare în această perioadă, perfecționarea fluxului de fabrica- utilizarea mai bună

timpului de lucru, întărirea disciplinei în produefie.în această perioadă au fost date peste plan 270 autocamioane de 3—5 tone, 21 000 rulmenți, 3 600 tone azotat de amoniu, 800 tone amoniac comprimat, 2 000 tone zahăr și altele.Printre unitățile care au adus o contribuție însemnată la .realizarea, înainte de termen, a planului semestrial se numără uzinele „Tractorul”, Uzinele de autocamioane, combinatele chimice din Făgăraș și orașul Victoria, uzinele chimice din Rîșnov, Fabrica de hîrtie cretată din Ghimbav și altele. (Agerpres)

a

nlcl organizațiile de valorificare nu înțeleg întotdeauna partea lor de răspundere în corecta îndeplinire a contractelor încheiate cu producătorii. Deși, în mod firesc, sînt interesate în asigurarea magazinelor lor cu cantitățile necesare de mărfuri, ele n,u ridică întotdeauna la timp produsele pe care producătorii le-au recoltat și pregătit pentru piață. De exemplu, cantități importante de spanac nu au fost ridicate de centrul nr. 1 al I.L.F. București de Ia C.A.P. Otopeni, de centrul de achiziții Obor de Ia C.A.P. Tînganu, după cum centrul de achiziții Vidra nu a preluat 3 000 kg. de roșii de la C.A.P. Vărăști. Trebuie să fie limpede că prevederile înscrise în contract sînt, în aceeași măsură, obligatorii pentru ambele 'părți. Și dacă nu poate exista îngăduință pentru cei care nu livrează, cu atît mai puțin poate să existe pentru cei care au obligația de a ridica și pune produsele la dispoziția populației. De aceea, apreciem că actualul sistem de sancționare a acelora ■ dintre partenerii de contract care nu-și respectă obligațiile este considerabil depășit, el fiind total lipsit de eficiență. Penalizarea părților cu numai 0.05 Ia sută din valoarea produselor nelivrate sau neridicate la timp, calculat pentru fiecare zi de întirziere, ca și penalizarea cu numai 4 la sută pentru nelivrarea sau neridicarea produselor pînă la sfîrșitul perioadei de plan, nu sînt de natură să asigure, pe cale legală, realizarea prevederilor stabilite. Socotim că se impun măsuri pentru a se evita repetarea unor asemenea neajunsuri, în vederea creșterii răspunderii fiecărei părți față de obligațiile asumate.Un aspect important ce se ridică în practica îndeplinirii contractelor ește urmărirea calității produselor. Știut fiind că, mai ales la l.egume și fructe, calitatea, prospețimea sînt atribute esențiale, nu ne poate fi indiferent, cum arată produsele pe cara le recepționăm spre comer-

cializare. Se poate afirma că, în ultima vreme, s-au obținut u-nele rezultate în această privință. Produsele sînt dp calitate mai ■ bună, prezentate mai îngrijit. Totuși, sîntem încă departe de a răspunde pe deplin exigenței consumatorilor. Posibilitățile de remediere vizează, după cît socotim, în primul rînd sectorul de producție, fiind jiecesară scurtarea timpului dintre momentul recoltării și cel al livrării produselor pentru piață. Din datele de care dispunem rezultă că, în unele cazuri, între cele două momente amintite există un decalaj nu numai de ore, ci chiar de zile, provocînd goluri în a- provizionare și deprecierea unor produse. Așa cum rezultă din practică, o aprovizionare ritmică presupune ca, paralel cu organizarea mai bună a recoltării, să se aibă în ve-

obligație revine sectorului de producție — cooperativelor agricole și întreprinderilor agricole de stat. Prețurile de contractare îmbunătățite, acordate pentru stimularea producției agricole, acoperind cheltuielile de producție și de muncă înglobate, trebuie totodată să stimuleze unitățile producătoare în recoltarea și livrarea eșalonată a produselor, conform graficelor stabilite cu comerțul, în respectarea prevederilor de calitate. Aprovizionarea abundentă a piețelor, ca și măsurile luate pentru stabilirea unor prețuri plafon de vîn- zare vor putea frîna unele tendințe speculative ce se mai manifestă. In ce privește mecanismul de reducere a prețurilor de vînzare, va trebui să acționăm mai operativ, în funcție de situația concretă a producției, cantitățile oferite pe piață.

extrem de redus de unități producătoare — prezintă avantaje considerabile : mărfurile ajung mal repede la consumatori, își mențin calitatea și prospețimea inițială; la rîndul lor, producătorii sînt stimulați prin faptul că valorifică produsele la prețuri mai avantajoase, iar unitățile comerciale înregistrează economii Ia cheltuielile de circulație. In baza hotărîrii Comitetului executiv al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, întreprinderea de legume-fructe Ilfov urmează să extindă în cel mai scurt timp a- cest sistem de aprovizionare într-o proporție cît mai ridicată.Buna aprovizionare a populației depinde în mare măsură și de dirijarea operativă și repartizarea judicioasă a fondului de mărfuri pe cuprinsul orașului. Cunoașterea operati-

dere și eșalonarea producției de legume.După cum s-a mai subliniat, preturile legumelor și fructelor — parte integrantă a sistemului de prețuri din economia noastră socialistă — constituie o pîrghie importantă cu dublă funcție : cointeresarea producătorilor și asigurarea aprovizionării populației. Politica de preturi este menită tocmai să împletească și să armonizeze aceste interese, să realizeze între ele un echilibru, în avantajul atît al producătorilor, cît și al consumatorilor. Firește însă că o condiție primordială pentru îndeplinirea acestui deziderat, pentru scăderea continuă a nivelului prețurilor și evitarea neajunsurilor, este realizarea unei producții calitativ și cantitativ corespunzătoare. Această

Rezerve Importante de raționalizare a drumului mărfii de Ia producție la consum sînt și în sectorul comercializării. în multe cazuri, legumele și fructele trec încă prin numeroase verigi intermediare, sînt supuse la transporturi și manipulări repetate, incit ajung să fie puse în vînzare depreciate calitativ, lipsite de aspect comercial. Nu este de mirare că asemenea mărfuri nu-i mulțumesc pe consumatori și aduc pierderi întreprinderii de valorificare.Principala soluție pentru înlăturarea acestor neajunsuri considerăm a fi extinderea aprovizionării directe a unităților de desfacere de către cooperativele agricole de producție și întreprinderile agricole de stat. Acest sistem de aprovizionare — care 
te aplică deocamdată la un număr

vă și promptă a structurii mărfurilor, ca și studierea atentă a cerințelor populației pe zone și cartiere, stabilirea amănunțită, în funcție de acestea, a posibilităților de desfacere asigură condițiile unei gospodăriri raționale a produselor de care dispunem și satisfacerea mai completă a solicitărilor. La niv.elul vicepreședintelui de resort a fost stabilită, de aceea, o permanență, care asigură o legătură operativă cu toate piețele și, în consecință, măsuri imediate de dirijare a mărfurilor în funcție de necesitățile ce apar într-un moment sau altul. De asemenea, membrii biroului comitetului municipal răspund personal, cum am arătat, de un număr de piețe; se realizează, și în a- cest fel, un sistem mobil de intervenție. La îndeplinirea sarcinilor a-

duce o contribuție Importantă și metoda analizării șl dezbaterii lor periodice de către comitetul de partid al organizațiilor din comerț, cu membrii de partid din unitățile I.L.F. Ilfov, ca și în cadrul Direcției generale comerciale a municipiului.Aprovizionarea corespunzătoare a populației este strîns legată șl de modul de organizare a desfacerii mărfurilor, de dotarea cartierelor eu piețe șl unități comerciale. In cadrul acțiunilor întreprinse de Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a comerțului^ în piețe, a fost construită piața Vitân pe noul amplasament, s-au extins platourile pentru producători în piețele Traian, Babeș și Ferentari, sînt în curs de execuție piețele noi N. Apostol șl Norilor, ca și amenajarea platoului acoperit, a anexelor de depozitare și a instalației de frig în piața Ilie Pintilie. De asemenea, s-au amenajat spații de desfacere noi în Drumul Taberii, B-duI Armata Poporului și ansamblul Titan și urmează a fi reamena- jate piața și hala 7 Noiembrie. Pentru perioada 1969—1970 se prevede reconstruirea, pe același amplasament, a piețelor Progresul, Piscului și Crîngași, dotarea în continuare cu centre de desfacere a zonelor Drumul Taberii. Titan, Armata Poporului, Floreasca, ca și reorganizarea pe principii moderne a piețelor Rahova, 1 Mai și Obor. Pențru ca măsurile în această direcție să răspundă mai bine cerințelor, este în curs de definitivare un studiu ce va fi supus dezbaterii publice.Hotărîtoare pentru obținerea unor rezultate superioare este instituirea unui control permanent și susținut asupra aplicării complexului de măsuri luate de comitetul executiv al municipiului. în primul rînd, urmărim respectarea prețurilor plafon de vînzare a produselor, prețuri a căror introducere a fost primită cu viu interes de populație. Pentru ca această măsură să-șl mențină eficiența, Comitetul executiv al Conslliu-

lui popular al municipiului București, aparatul său de specialitate vor exercita un control operativ, permanent șl organizat a- supra modului de valorificare a produselor în piețe, încadrării lor în limitele prețurilor stabilite pe calități, precum și asupra vînzării lor către consumatori. Un rol deosebit revine controlului obștesc organizat de sindicate și înșiși cumpărătorilor, «ara sînt chemați să creeze o puternică opinie împotriva oricăror tendințe speculative sau abateri de Ia respectarea regulilor de comerț și a legalității prețurilor, să sesizeze și să sprijine în mod direct organele d« stat în luarea măsurilor ce se irț»- pun. De desfășurarea întregii activități răspund direct- ți nemijlocit comitetele executive ale sectoarelor municipiului,Preîntîmpinînd unele din lipsurile ce se manifestă, comitetul executiv al consiliului popular a stabilit un șir de măsuri cu privire la pregătirea aprovizionării de toamnă-iarnă — extinderea bazei materiale de desfacere și depozitare, asigurarea unor cantități sporite de produse industrializate și seml-indus- trializate și pentru însilozare, extinderea vînzărilor de legume și fructe preambalate — această problemă ur- mînd a face obiectul unei analize în comitetul executiv, încă la sfîrșitul acestei veri.Componentă importantă a ridicării nivelului de trai al populației, buna aprovizionare cu legume și fructe trebuie să stea, de asemenea, în a- tenția comitetelor de partid ale sectoarelor municipiului, Comitetului de partid comerț, tuturor comuniștilor din sectorul de producție și valorificare, ce nu pot slăbi nici o clipă eforturile pentru realizarea sarcinilor, pentru aprovizionarea cît mai abundentă și mai promptă a cumpărătorilor. Comitetul municipal de partid, comitetul executiv al consiliului popular vor milita neobosit pentru aplicarea indicațiilor conducerii de partid privind cît mai buna aprovi- ' xionare a populației Capitalei.
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Â mp litii din w 
și autenticitatea 
sentimentului poetic

Pe marginea unor debuturi

• Căderea Imperiului roman :
PATRIA — 9 : 12,45 ; 16,30 ; 20.
- Vicontele plătește polița : 

---------- . 9,ÎS ; 11,30 ; 14 ;
FESTIVAL -

9;

? Vicontele
UBLICA -

18,45 ; 21,15,
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină 
- 20,30, STADIONUL DINAMO - 
20,30, ARENELE LIBERTĂȚII - 
20,30, FEROVIAR - 8,45 ; 11 ; 13,15; 
15,30 ; 18 ; 20,15, EXCELSIOR — 
9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
MODERN — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21,15.
0 Prin Kurdistanul sălbatic: SALA 
PALATULUI (seria de bilete 2441 
— ora 17.30 șl seria 2442 — ora 
20.15), LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 
........................  21, CIRCUL DE 

; 15 ; 18
; 10 ; 12,15

Noi volume de poezie s-au adăugat în ultima vreme colecției „Luceafărul". în ciuda unor inegalități (intre ele, ca și între poezijle aceluiași volum) — inegalități firești cînd este vorba despre debuturi — multe din plachetele tipărite pînă a- cum aduc mărturii despre talentul tinerilor publicați, despre străduința multora dintre ei de a se înfățișa publicului cu cele mai bune producții lirice. Ținînd seama de specificul colecției, concepută să descopere și să promoveze tinere talente scriitoricești, este firesc ca principalul criteriu, acela al selecției, să precumpănească în gama exigențelor editurii. Analiza, chiar și sumară, a unor volume recent apărute scoate în evidență faptul că în alcătuirea lor acest criteriu funcționează cu intermitențe, mențlnîndu-se, alături de poezii remarcabile, și altele, lipsite de calitățile ce le îndreptățesc să vadă lumina tiparului.Dacă înainte de a ne opri asupra fiecărui poet am încerca să schițăm în cîteva linii lumea de preocupări și viziuni lirice ale celor mai înzestrați dintre autori, ar trebui să notăm în primul rînd — ca o trăsătură comună tuturor — acuitatea percepției în fața vieții, dorința de participare, cu inima înflăcărată și cu mintea lucidă, la înfăptuirile și visele contemporanilor lor. Dominantă mi se pare ideea că viața se înfățișează omului societății noastre ca un miracol din care se pot desprinde, prin investigație perseverentă, sensuri majore, gînduri nobile șl sentimente elevate. Cu unele excepții, asupra cărora vom reveni, poezia tinerilor urmărește comuniunea deplină cu cititorul, expresia capabilă să stîrnească în sufletul acestuia ecoul amplu al vibrațiilor sincere. Gîndul grav, în fața vieții, tonul matur, preocuparea de a descifra idei generale din mulțimea fenomenelor epocii socialiste sînt trăsături vădite în multe dintre poeziile tinerilor.Grișa Gherghei, cel mai vîrstnic dintre autorii asupra cărora ne-ara oprit, se prezintă în volumul „Nici o tangentă la inimă“ drept un poet preocupat să convertească frumusețile descoperite de el în cuvîntul potrivit să-l comunice oamenilor '. ,,Mă apropii de oameni mereu / Cu simplitatea prielnică-a vîntului, / Ca doinele rămase-ntre zările inimii ! S-ajungă-n conturul firesc, al cuvîntului" (Mă apropii mereu). Cîn- tînd solidaritatea umană, poetul infirmă părerea după care poezia este o expresie a singurătății, subliniind necesitatea responsabilității omului față de semenii săi. (Certitudine).Urmărind pasionat jocul ideilor (o anume neliniște filozofică îșl poate a- vea, cred, obîrșia în lirica lui Camil Petrescu), Grișa Gherghei compară viața cu o oglindă în care dialectica schimbării ce „adaugă o nouă culoare / Aceluiași chip cunoscut" reține ca o permanentă umană, concretul si sublimul faptei : „Vom ști totdeauna, prieteni. / Cît am crescut fiecare. / Si cît soare eu însumi am strîns. / Oglinzile faptelor noastre nu mint" (Oglinzi în- care rămînem). Era socialistă generează sentimente calde, de înțelegere adîncă între oamenii însuflețiți de aceleași năzuințe. De aceea, într-una dintre .cele mai reușite poezii ale sale (Surî- sul), poetul spune: „Trenul gonește prin noapte mereu, / Un tovarăș adoarme pe umărul meu / S-a urcat undeva în cîmpie / Nu-1 știu, nu mă știe / Palmele lui brăzdate adînc / Miros a țărînă și a paring / Zîmbește prin somn unui vis. / Si zîmbetul cald și deschis / A trecut si pe buzele mele / Ca o punte subțire, abia conturată / Um- plîndu-mi de bucurie inima toată".Alte poezii („Ajuns în pragul frumuseții", „Presimt", „E-un timp", „Cîntec") adaugă sunetele sincere ale unor sentimente alese, delicate, cuprinse în versuri a căror plasticitate ar fi fost și mai elegantă dacă ar fi fost înlăturate excesele explicative și unele automatisme retorice.Cîntăret al frumuseții anilor pe care ii trăim, al peisajelor de la gurile Dunării, cu oamenii săi ie- șiti parcă din baladă, profesorul de matematici Dumitru Mureșan se înfățișează cititorului ca un poet talentat si inventiv, atenția sa oprindu-se îndeosebi asupra faptului cotidian, căruia îi descoperă sensurile largi. Universul poetic din volumul „Ne
buloasa crabului" se constituie din elementele cuprinse în spațiul mirific dintre mare și fluviu, acolo unde omul se află în luptă neîmpăcată cu stihiile apel. Acest spațiu fabulos invită în special la pastel. Dar natura patriei apare anjmată și chiar și în pustietate „ideea de om se lărgește ; / un braț de vînt. un picior de pămînt / și lată-mă alcătuit din nou / din pescarii cu ochii albaștri de vînt" (Ideea- de om). Violenței naturii, omul îi opune voința, sa neclintită și conflictul devine cu atît mai grandios cu cît pornirii de distrugere a elementelor i se răspunde cu încrederea în puterea țelului ce va învinge : „E un viitor vădit: / ne întrezărim pe noi înșine. / m- tr-o comunitate sublimă / înțîmplă- tor nu știm / ceea ce aduce întîm- plarea. Făiă un tel al tuturor / viitorul ar fi pustiu. / cum sînt lacurile / ce-anină de zare" (Data frumuseții).Interesantă la Dumitru Muresan ni se pare invazia civilizației în spațiul sălbatic al naturii. Zborurile păsărilor, noaptea, nu sînt altceva decît unde radio, stolurile lor sînt parașute de mătase căzute pe viile culese, în curțile coloniei de pescari foșnesc difuzoarele, valurile mării în formă de U par leagăne de copii, rotile — simbol al ingeniozității omenești — trec necontenit pe lîngâ ape.Mal puțin reușite mi se par poeziile în care elementul liric se dizolvă în precizări filozofante, de a- mănunt („Trotuar de scoici", „Schimburi de cuvinte", „Peste masă"). în care poetul mimează meditația, vehiculînd termeni abstracți fără acoperire, ca de pildă : „Cine mai poate rămînea puternic / dacă varietatea de prisos a lucrurilor îl consumă ?“ sau figuri de stil artificioase de felul celor din „Doină" : „Ne ascundem oboseala contemplînd televizate păsări...".Exersînd alte mijloace poetice, în- cercînd să cuprindă realitățile vremii noastre cu instrumentele fanteziei si ale unei invenții verbale de 
o putere neobișnuită, Crișu Dascălu 
ne oferă cu volumul său „Mînie și

marmură", viziuni înrudite în bună măsură cu cele ale basmului popular. Toată poezia Iul Dascălu este o continuă mișcare, descoperind vitala pornire a lucrurilor de a se împlini, de a rodi.Fantezia poetului realizează adevărate tururi de forță, dînd la iveală imagini ■ remarcabile, dar, nestrunită în unele cazuri, ea poate periclita claritatea ideii și atenua substanța afectivă; așa cum se întîm- plă mai frecvent în ciclul neoclasic „Viata, iarăși", de la sfîrșitul volumului. Talentul autorului. de altfel, ni se pare că ar cîștiga în forță dacă t ar urmări cu mai multă rigoare desfășurarea consecventă a propriilor idei enunțate. dacă: ar insista asupra elaborării.Cătălin Ciolca (autorul unui volum intitulat simplu Versuri) e uh poet stenic, din familia unor Pillat, Furidoianu si Dimitrie Anghel. Intr-o poezie programatică intitulată „Artă romantică" el și-ar dori „niște cuvinte guralive Șl vesele, / ca fetele, niște cuvinte să rîdă în hohote"-. Urmînd tradiția înaintașilor săi. poetul evocă „Satul bunicii" cu o vădită eleganță plastică; lău- dînd bogăția țării, vede prin veac legăturile tainice cu strămoșii : „Pe aici treceau călăreții cu înalte coifuri si săbii, / de aceea poate tăcerea mea înaintea apusului / și coamele cîmpului de porumb în puterea vintului" (Pe aici). Placheta, de‘dimensiuni reduse, oferă cititorului numeroase alte ‘ Poezii de aceeași factură (Si numai copiii, August etc.), care, atunci cînd nu repetă ' imagini • pastorale, încearcă timid gravitatea meditației. Poetului, nu lipsit de fiorul descoperirilor. i.se cer însă eforturi susținute spre a adînci trăirile sale, spre a evita idilismul ocazional.Cel mai tînăr poet din cei de care ne ocupăm. Lucian Bureriu ne-a prilejuit, cu volumul său „A- 
fectivități conștiente", revelația unui spirit cultivat, cu sufletul larg deschis la realitățile sociale ale timpului său. în contact cu ideile mari ale veacului, ca și ale trecutului, într-un poem intitulat „Vîrstele noastre", el își arată încrederea în perenitatea creației omului, în oricare domeniu de activitate, partinitatea actului creator: „Vîrstele noastre rămîn undeva-n timp. ! Tara le memorează și nu le pierde. / De-aceea. fiece primăvară, cu noul ei schimb, I Ce e uscat pigmentează în verde / / De aceea fiece fruct luminează înalt / Pe cîte un pisc al creației noastre..." Versuri inspirate închină Lucian Bureriu și unor mari spirite ale culturii universale simbolizînd continuitatea creației omenești : lui Vivaldi, Bach, Wagner, Goethe, George Enescu. U- nele căderi, e drept izolate. în Serbia j ar trebui să atragă atenția poetului. ca si anumite insistente pe e- lemente culturale ce pot duce la manierism.In încheierea acestor scurte însemnări din lumea poeziei celor mai tineri autori de volume, as vrea să adaug că, deși închegate și cu o notă sensibilă de originalitate, a- proape toate volumele răsfoite mi-au dat senzația că poeții tineri nu au suficient curaj de a aborda teme de adîncă și gravă rezonantă lirică, menținindu-se de multe ori la creionări. la enunțări subțiri si fugare. Sensibili la cele ce se întîmplă în jurul lor. la realitățile istorice ca și la cele sociale contemporane, ei nu caută, întotdeauna semnificația adîncă, de un mare adevăr uman, preferind mai curînd să descrie decît să sintetizeze. De aici impresia de artificios sau, dimpotrivă, de neelaborat. Sinceritatea sentimentului, vibrația sufletească se cer mai mult decantate, mai atent urmărite, în toate consecințele lor. Marea poezie dlntotdeâuna a reușit această și e- forturile tinerilor ar trebui să se a- pllce cu mai multă hotărîre într-o a* semeneă nobilă încercare.

Mircea SIMIONESCU

în ultimii ani, diverse publicații au discutat o serie de probleme referitoare la sistemul de biblioteci din țara noastră : organizarea, funcționalitatea și chiar cadrul juridic al acestora. Problematica legislației bibliotecilor este largă și vizează în principal cadrul care stabilește modul de înființare și de desființare a bibliotecilor, regimul de constituire a colecțiilor, sistemul de asigurare cu cadre și, firește, funcționalitatea lor, care implică relațiile bi- bliotecă-cititor. Fără să-mi propun o analiză amănunțită a cadrului juridic referitor la cele menționate mai sus, vreau să sesizez o serie de anomalii în ce privește organizarea sistemului de biblioteci, a rețelelor ce-1 compun, dar mai ales a drepturilor de înființare și de desființare a U-. nora dintre ele.Atribuirea unor largî drepturi organelor locale, organizațiilor de masă și obștești pentru deschiderea diverselor biblioteci, fără ca înființarea sau desființarea lor să fie avizată de către C.S.C1A., a dus la un moment dat' la un paralelism de neexplicat, mergînd pînă adolo, incit în incinta unei instituții să funcționeze mai multe biblioteci cu apartenență diferită. Funcționarea mai ales la sate a unor biblioteci școlare în a- celeași încăperi, și uneori în aceleași dulapuri cu bibliotecile sătești, constituie doar un exemplu, fără să mai vorbim că uneori la această situație se conjugă și prezenta unor biblioteci de sindicat.Inexistența unei reglementări ho- tărîte pe această linie a dus la dezvoltarea rețelei bibliotecilor în cuprinsul fostelor regiuni, fără o motivație temeinică în toate cazurile. Așa, de pildă, în timp ce în cîteva foste raioane din Banat, ca de exemplu Făget, Moldova Nouă, în toate centrele de comune și uneori chiar și în unele sate aparținătoare șe înființaseră biblioteci comunale cu personal salariat, deși populația în unele comune era sub 1500 locuitori, în foste raioane ca : Arad, Sinnicolaul Mare, Deta existau localități cu populație pînă la 3000 locuitori unde nu funcționau astfel de biblioteci.

’ 13,30 ; 16 ; 18,30
' STAT — 9,30 ,
' BUCUREȘTI —
; 16,45 ; 19 ; 21,15.

• Domnișoarele din
■ CAPITOL — 11 ; 14 : 

grădină — 20,45.
, • Hiroșima, dragostea mea : 
. CENTRAL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
> 18,30 ; 21, GRĂDINA DOINA —
> 20,30.

• Nuntă ia Malinovka : VICTO- 
, RIA — 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 15,45 : 
, 18,15 : 20,30.
’ • Dirijabilul furat; LUMINA —
■ 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
; 20,45.
• o Progtam pentru copil : DOINA
• — 9 ; 10.
: • O fată fericită : DOINA — 
. 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRA- 
, DINA PARCUL HERĂSTRĂU - 
. 20,30.

• Banda de lași : CINEMATECA 
; 10 ; 12 ; 14.

• O poveste uimitoare ; Rapsodia 
ungară ; TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• împușcătura : UNION — 15,30 ;
20.30.
• Desene animate : UNION — 18.
• Freddy, lovește tu înttl ! : GIU- 
LEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13,15 ;
20.30, ARTA — 9,15—16 în conti
nuare ; 18,15; la grădină ~r 20,30.

teatre

de Aurel BARANGA

prin

Turneul
ansamblului

Hilda JEREA

loc o a- nu fap-

• Teatrul satlric-muzical 
lace — 20.

10,00 — Curs de limba francez* 
(lecțiile 13 și 14).

11,00 — Curs de limba rus* (lec
țiile 13 șl14).

13,00 — T.V. pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul „Automa

tizarea". Tema : Centrale texmo-electrlce.
12.30 — închiderea emisiunii de dimineaț*.
17.30 — Pentru copii. Ex — Terra ’85.
18,00 — Telecronica economică. Avem timp liber I ... cit I
18.30 — Curs de limba germană (lecția a 19-a).
19,00 — Fotbal : Lokomotiv Sofia — Rapid Bucurețw. rinala campionatului 

european feroviar. Transmisiune de la Sofia. In pauză : Telejur
nalul de seară.

20,45 — Transfocator.
21,15 — Avanpremiera.
21.30 — Telecinemateca. „Cleo de la 5 la T 
23,00 — Telejurnalul de noapte.

închiderea emisiunii.

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu — ora 20) : Recital de vioară 
Mihal Constantlnescu ; recital de orgă Iosef Gerstenengst.

• Opera Română : Cavalerul rozelor — 19,30.

• Teatrul de stat de operetă : My Fair Lady — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Topaze — 19,30.

Rochefort :
17 ; 20 ; la

cinema

FLACĂRA

. • Mumia intervine : INFRAȚI-

. REA ÎNTRE POPOARE — 15,30 :
► 17,45 ; 20.
k • Obsesia: DACIA — 9—16,30 în
► continuare ; 18,43 ; 21.
► • Zoltan Karpathy : BUZEȘTI — 
ț 15 : 17,30 ; 20.
► « Sfîrșitul agentului W4C : CRÎN- 
k GAȘI — 15,30 ; 18 i 20,30.
► • Un dolar găurit: GRIVIȚA — 9;
► 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO-
► REASCA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
► 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 : 11,15:
► 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
, • Inimă nebună... nebuna de le- 
k gat: BUCEGI 9; 11,15; 13,30 ;
► 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30, 
» TOMIS — 9—15,45 in continuare ;
► 18,15 ; Ia grădină - 20,30, AURO-
► RA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 I 
» 20,11 ; la grădină — 20,30.
. • Nebunu! din laboratorul nr. 4 :
. GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
. 18,15 ; 20,30, MELODIA — 9 : 11 ;
► 13 ; 15 : 17 ; 19 : 21.
► • El Dorado : UNIREA — 15,30 ; 
' 18 ; la grădină — 20,30.
► • Căutați idolul
► — 15,30 : 18 : 20,30.
► • Pasărea timpurie : VITAN —
► 15 ; 17,30 ; 20 ; la grădină — 20,30.
* « Eddie Chapman, agent secret :
* POPULAR — 15,30 ;T8,15 ; 21. ’
► • Răzbunarea haiducilor : MUN-
► CA — 9,30 ; 12 : 16 ; 18 : 20, FE-
► RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
► • Oscar : MOȘILOR — 15 ; 17,30 ;

► 20 : la grădină — 20,30.

?O lume nebună, nebună, ne- 
ună : COSMOS — 15 ; 17,45 ; 20,30.

k • Blestemul rubinului negru : 
► VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
t o Ce noapte, băieți : VOLGA — 
► 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30j
► 20,45, RAHOVA — 15 : 17,30 ; 20 : 

la grădină — 20,30.
' • Bomba de la ora 10,1# : PRO- 
£ GREȘUL - 15,20 ; 18 ; 20,30.
► • Hocus-pocus.: GRADINA PRO- 
> GREȘUL PARC — 20,30.
> • Caut o nevastă : LIRA — 15 : 
> 17,30 : 20 ; la grădină - 20,30.
u • Clnd tu nu ești : GRADINA 
[ EXPOZIȚIA — 20,30.
► e Cimaron : GRADINA BU-
► ZEȘTI — 20,30.
> O Un cartof, doi cartofi : COTRO- 
► CENI - 15,30 ; 18 : 20,30.
k • Pentru elțlva dolari In plus: 
k PACEA - 15 ; 17,45 : 20,30.
► 0 Eu, eu, cu... șl ceilalți : DRU- 
' MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

Tănase” (grădina Boema) : Boema Pa-

CÎTEVA CONSIDERAȚII LA SFIRȘIT DE STAGIUNE

Teatrul - for ai marilor
F

Printre cele mai reprezenta
tive manifestări muzicale ale a- 
cestei stagiuni se numiră și cele două concerte susținute de 
către ..New York Chamber So
loists". in sala Ateneului Ro
mân.

In stagiunea 1967—1968, acest ansamblu împlinește 10 ani de rodnică și multilaterală activitate, desfășurată în S.U.A. și in 
țările europene. In forma sa 
largă, grupul se compune din 
11 instrumentiști, dar in țara 
noastră muzicienii americani 
X-au prezentat într-o echipă 
compusă din 7 interpreți, toți 
excelenți muzicieni, fiecare dintre ei un maestru desăvirșit pe instrumentul său.Acești rafinați și maleabili muzicieni, flexibili în repertoriu și stiluri, au interpretat pe parcursul unui deceniu de dăruire muzicală un repertoriu larp, ce se extinde de la Monteverdi la lucrări contemporane. Mai mult 
de 250 de piese sînt înscrise în 
repertoriul curent al formației, 
iar 25 dintre acestea au fost < scrise special pentru ea de că- < tre compozitori ca Gunther < 
Schuller, Easley Blackwood, \ 
Mell Powell, Elliott Schwartz : ș.a. Multiplele fațete ale în- < deminării tehnice, . ale în- < 
țelegerii stilistice, simțul dez- < 
voltat al formei, explorarea în < 
profunzime a tuturor valorilor < testului muzical fac ca soliș- ; tii ansamblului .si nu se limiteze <

fals moralizatoare, iluzoriu problematică, produs de serie al unei minți .comune, de la un spectacol anost de un tipar hiper- uzat sau, dimpotrivă, inutil sofisticat, spectatorul pleacă nemulțumit, într-o stare de impermeabilitate la orice sugestie. De la o piesă de o problematică amplă și complexă, spectatorul pleacă zguduit, meditînd și fă- cînd necontenit apropieri între ceea ce a văzut pe scenă și ceea ce trăiește, gîndește, suferă sau speră el în fiecare zi. Rezultă de aici că adevăratul mare teatru e o școală dintre cele mai înalte din cîte au creat mintea șl sensibilitatea omenească șl că împărțirea de tip dogmatic între piesele mari, respectabile, și cele mici, de amuzament și destindere, e nu numai falsă, dar și dăunătoare... Piesele mari produc o reală incîntare, iar tot ce 
e mic, meschin, superficial, frivol, nu poate să conducă decît la acel sentiment fără echivoc pe care îl comunică platitudinea sau chiar prostia: o iremediabilă oboseală. •• Oricît ar părea de paradoxal, o piesă ușoară • de . multe ori o ppvaiă greu suportabilă. Decurge 
de aici un imperativ de organizare: ca să progreseze cu adevărat, teatrul nu se poate servi de cîrje, de expediente. Numai pe drumul greu și plin de obstacole al eforturilor de creație încercate în toate compartimentele artei teatrale, dramaturgie, regie sau interpretare, numai pe calea înfruntării marilor greutăți pot fi obținute succesele temeinice, de ansamblu și de calitate, menite să dea coeficientul întregii mișcări teatrale, urcată pe o treaptă de noblețe și prestigiu, de la înălțimea căreia teatrul apare ca un lăcaș al celor mai desă- vîrșite încîntărl sufletești.Avem convingerea că Inițiativele conjugate șl ■ ambițiile tuturor factorilor ' care activează azi în tea- i trul românesc pot șl tre- < bule spor care

Stagiunea teatrală își închide pentru cîteva luni porțile. Răgaz de medita-> fie pentru toate forțele k angrenate înțr-un vast , șantier, de o importanță> culturală deosebită, pri- J lej de bilanț menit să va- , lideze o serie de succese ■ și să prevină eventuale ; viitoare eșecuri. Nu ne în-> cumetăm să întocmim o• asemenea operație care ‘ cere, în afara unei com- , petențe de care nu ne reclamăm, și o informație exactă, un tablou complet al activității tuturor celor patruzeci de teatre drar• matice cîte ființează as- ’ tăzi în țara noastră.Putem consemna, cel mult, cîteva impresii per-• sonale, prudente. Credem,• astfel, că interpretată prin prisma cîtorva realizări îndeobște recunoscute, stagiunea pe care începem a o numi trecută poate fi considerată ca satisfăcătoare. Am asistat la un număr de spectacole ale teatrelor din București sau provincie, în care fantezia regizorală, sprijinită de cîteva creații actoricești memorabile, au constituit succese certe, unanim subliniate.Poate ii însă judecată 
o mișcare teatrală în lu- ' mina exclusivă a cîtorva realizări artistice, oricît de sigure și de incontestabile ? Ilustrul om de teatru care a fost Paul Gusty asemăna o premieră cu purtarea unui război, în care nu succesele temporare pe unul sau altul din fronturi sînt decisive — regizorul se referea la reușita sau eșecul iiecăruia dintre interpret! luat aparte — ci rezultatele finale și de ansamblu privind totalitatea fronturilor, cu punctul suprem al bătăliei: cucerirea publicului.Același mare meșter de teatru arăta — și cit de convingător — că există 
succese mai dăunătoare ca răsunătoarele căderi, că nu orice mare victorie constituie și un real pas înainte pe calea acestei arte — poate cea mai însemnată inamică a Stagnării.Văzută, deci, nu numai

nua să apărăm caracterul hedonistic al teatrului. Credem că, înainte de orice, teatrul trebuie să fie un prilej de desfătare, înseamnă că am pledat vreodată pentru un teatru al satisfacțiilor facile, inferioare, primitive, pentru un teatru de siestă ?Nu ne-am ierta incapacitatea de redactare, dacă, din nou, aceste rîn- duri ar fi interpretate într-un asemenea sens.
Credem că teatrul ade

vărat a fost întotdeauna șl 
e obligat — astăzi mal 
mult ca oricînd — la o 

-funcțiune de înalt epolet 
în care primează satisfac
ția superioară estetică și din care derivă, ca un corolar, satisfacția superi
oară a îmbogățirii uni
versului intelectual al 
spectatorului. O definiție mai veche, restrictivă, întrebuințată pînă la sație
tate : „Teatrul • o școală", adeseori corelată la exemple triste de piese didacticiste, ipocrit moralizatoare, anoste, plicticoase, schematice și stîn- gace, a condus la o anume alergie-.,față de., expre-. sie, respinsă nemotivaț și. în totalitatea ei. Evident, teatrul nu e o școală cu pupitre, catedră, tablă și note în catalog. Dar asta nu înseamnă, în același timp, că funcția lui educativă, certă, incontestabilă, poate fi ocolită de teama unei amenințări fals pedagogice.Confuzia, cum am mal spus-o, au creat-o piesele și spectacolele șablo- nard-didacticiste — și au fost destule — care nereușind să transmită emoția estetică au pretins a comunica „învățăminte' u- tile. O piesă proastă și un spectacol mediocru nu învață pe nimeni nimic.Tn schimb, o piesă bo

gată în idei, bogată în 
conținut, Însuflețită 
mari sentimente, este 
mod implicit o lecție de viață cu multiple și imprevizibile rezonanțe în conștiința spectatorilor.De la o piesă cenușie.

prisma bătăliilor cfiștigate cu strălucire, ci și prin aceea a rezultatelor nedecise — ca să utilizăm un termen de specialitate sportivă — începe să fie clar că stagiunea care s-a încheiat a lăsat deschise și unele capitole cu pondere în judecarea rezultatului global.Nu vom insista asupra unui aspect îndeajuns comentat în presă, de neglijabil, demn de naliză responsabilă, vom reveni asupra tului că și în trecuta stagiune numărul de spectatori a scăzut. Cauzele u- nui asemenea fenomen reclamă un studiu complex și multilateral pentru care nu avem toate datele. De aceea, nu vom vorbi de spectatorii care au lipsit, ci de cei care au venit în sălile de teatru și ne vom pune între- barea-cheie pentru o mișcare artistică : au asistat acești judecători exigenți ai actului artistic la un repertoriu — deci nu la o piesă, deci nu la un spectacol —; ci la un repertoriu, căfe să le dea sentimentul plenar al unei dezvoltări consecvente a artei noastre teatrale ? Răspunsul începe să ni se pară ezitant. Și asta fiindcă alături de piese importante, de spectacole memorabile, am asistat la multe reprezentații minore, oferite publicului sub pretextul necesității unei agrementări a repertoriului cu lucrări „nepreten- , țioase' și „agreabile', ca și cînd celălalt repertoriu, cel grav și încărcat de o problematică majoră, trebuie să fie prin natura sa dezagreabil, neplăcut, insuportabil. Și cu asta ne apropiem, credem, de zona unei confuzii în termeni prea multă vreme vehiculată.Am scris-o și subscris-o de nenumărate ori, chiar dacă rîndurile noastre au fost înțelese decît le-am susținut
de 
în

New York
Chamber

> la clntatul „frumos", el H pă-
> trundi In esența muzicii.* Privit in parte, fiecare dintre 
’ interpreți se detașează prin- [ tr-o personalitate bine definită,> impresie consfințită tn episoa-
> dele solistice, clnd fiecare din-> tre'ei s-a exprimat in acord cu
* temperamentul său artistic, cu 
’ ființa sa intimă. Dar, luați in 
’ grup, ei fac un singur corp, 
, emani o unică vibrație artistică. 
. Repertoriul ansamblului a- 1 cordd o mare Importanți promo- 
’ vării muzicii vechi; sînt pre- 
' zentate publicului lucrări puțin 
, cunoscute ți rar auzite în sălile de concert, aparțlnînd lui 

Monteverdi, Bach, Haendel, Te
lemann. Rameau, Couperin, Vi
valdi j.a. Prezentarea muzicii

să asigure acest (( preclasice revendică o atitu- 
de carat artistic la » stilistică deosebită: fiind>> vorba de forme mobile, de ne obligă timpul. mișcări ee contrastează in

succesiunea lor. în țesătura 
ritmică, în substanță și ca înfățișare, este o muncă a interpretărilor spontane, a impulsurilor afective.

Distingem in viziunea forma- . ției două tendințe fundamenta
le : una — fideli față de exac
titatea istorică, cealaltă — dă- 
ruindu-se cerințelor omului e- ; pocii noastre. Prima, de ordin științific, ține, de restabilirea v faptului muzical istoric; cea-> laltd, de ordin estetic, iși pro-> pune si stabilească un contact '

> între muzica trecutului și sen- 
( sibilitatea artistică a omului ac- ,
> tual.
> întreg ansamblul a cizelat 1
> pînă la perfecțiune fiecare arc '> melodic, rinduind fiecare trăsi- ;* tură intr-o perfectă ordine și ,
> claritate expresivi, către o <> coeziune ideală. Toate acestea <> au dus. de pildă, la adevărate
* momente de înălțare pentru ori-
* ee iubitor al muzicii tui Bach. ; Ca solist al ansamblului, te-> norul Charles Bressler s-a im-> pus prin vocea sa blindă, dispu-> nînd de o agilitate care o face* aptă pentru a determina fiecare
> ornament și fiecare melismă cu> o finețe cristalină. Arta sa vo-> cală și un legato ce alimentează> un suflu general, dlcția sa per- 
’ fectă și naturalețea muzicalită- J ții sale au cucerit admirația pu-> blicului.
> Interpretarea, ferindu-se de* praful academismului, a păs-
* trat nealterată vitalitatea ope-
* relor prezentate, le-a redat spon- 
, taneitatea sau tristețea lor, le-a> insuflat o viață nouă.
> Prestigioasa formație o adus* aceeași strălucire în execuție ’ (care distinge interpretarea mu- 
; zici preclasice și Clasice) și in

prezentarea unor partituri ale 
. compozitorilor contemporani. Artiști desăvîrșiți, plini de credință tn profesiunea nobilă 

ce-o exercită, ei aduc perfor
manțelor lor o știință, o metodă 
de lucru aprofundată și o pa
siune care justifici și succesul 
pe care l-au avut in rindul pu
blicului nostru.

uneori altfel gîndit: am vom conti-

REfELEI DE BIBLIOTECI

puncte de vedere

acest feno- sala-

NECESITATEA UNOR CRITERII
PRECISE IN ORGANIZAREA

Cum ora posibil acest lucru ? Datorită „îndemînării" unor cadre sau organe care reușeau să asigure pe plan local posturile și fondurile de salarii necesare.Stabilirea unor criterii precise (în funcție de populație, complexitatea economică și social-culturală) și mai ales concentrarea dreptului de avizare a înființării .și desființării unei biblioteci, indiferent de grad, la nivelul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, așa după cum se procedează pe linie de învățămînt cu unitățile școlare, o vedem ca o măsură care ar reglementa lucrurile în această privință. Firește, pentru aceasta este nevoîe însă de un cadru juridic adecvat.Legea cu privire la actuala reorganizare administrativ-teritorială precizează că în fiecare comună trebuie să funcționeze pe lîngă alte Instituții și o bibliotecă publică. Credem însă că această lege trebuie să fie urmată de un șir de măsuri practice care să oblige organele de cultură și artă, de învățămînt, cele ale organizațiilor de masă șl obștești să purceadă la o revizuire a rețelei lă nivelul fiecărei localități și. în funcție de condițiile concrete, să se treacă la raționalizarea rețelei de biblioteci de pe raza fiecărei comune.Dacă în această privință au început să se întrevadă perspectivele unor rezolvări favorabile, în domeniul pregătirii și perfecționării cadrelor

necesare tuturor categoriilor de biblioteci lucrurile stau ceva mai rău. în țara noastră nu există un sistem de pregătire a bibliotecarilor (fiindcă singura secție de biblioteconomie a Institutului pedagogic București nu constituie un sistem) așa după cum nu este legalizată nici profesionalizarea lucrătorilor din biblioteci. încadrarea bibliotecarilor, a bibliografilor în rîndurile personalu

lui tehnico-administrativ și nu în cel de specialitate trădează, după părerea noastră, neînțelegerea concepției (confirmată de experiența multor ani în țara noastră, fără să mai vorbim de situația pe plan mondial) după care bibliologia cu ramurile sale s-a impus ca știință și reclamă o continuare și dezvoltare a ei prin aportul nemijlocit și primordial al bibliotecarilor, bibliografilor.Lipsa de interes în muncă din partea unor bibliotecari, fluctuația inadmisibilă a bibliotecarilor, să fie oare întîmplătoare ? în ce mă privește, ca unul care lucrez de 7 ani pe .tărîm consider că astfel de mene nu «înt generate nici de

rizare, după cum afirmă unii, sau de complexitatea obligațiilor de serviciu, ci mai degrabă de lipsa unor norme legale, a Statutului bibliotecarilor. Acest act întărit prin lege ar trebui să rezolve esențialul: bibliotecarul să fie atestat în această muncă cu toate drepturile și datoriile sale, să se prevadă condițiile pe care să le îndeplinească și să-i asigure o evoluție în scara funcțiilor și serviciilor din bibliotecă. Pînă nu se va rezolva aceasta, fluctuația bibliotecarilor va persista ca un fenomen generator de neajunsuri în munca cu cartea.Pentru a se ajunge la stabilitatea cadrelor de bibliotecari, în paralel trebuie să se rezolve și sistemul de învățămînt pentru pregătirea și perfecționarea lucrătorilor din biblioteci. în alte țări s-au înființat în acest scop școli de diferite niveluri, inclusiv universitare, care folosesc sisteme superioare de perfecționare. La noi văd rezolvabilă această problemă prin crearea unor secții în cadrul liceelor pedagogice care să pregătească cadrele necesare bibliotecilor comunale, de sindicat și chiar a unor bibliotecari din bibliotecile științifice. De asemenea ar fi utilă înființarea unor secții de biblioteconomie, cu și fără frecventă, în cadrul universităților, pentru pregătirea de bibliografi și documentariști necesari bibliotecilor științifice, unităților de documentare și cercetare, Or-

ganizarea în primăvara acestui an a primului colocviu de admitere la doctorantura în bibliologie își va dovedi utilitatea, dar credem că a- ceastă măsură ar trebui să se situeze în vîrful piramidei a cărei bază să o constituie sistemul, de învățămînt bibliologic. Numai acesta poate asigura cadrul organizatoric pentru pregătirea de specialitate a acelora care, după o perioadă de muncă în biblioteci, aspiră la perfecționarea profesională prin sistemul doctoranturli șl al cursurilor post-universitare.îmbunătățirea activității bibliotecilor depinde și de revizuirea unor norme organizatorice în vigoare: legislația cu privire la împrumutul de carte în bibliotecă. Actualele acte normative, deși conțin o serie de reglementări întemeiate, prevăd un mecanism de urmărire a contravențiilor pe linie de carte destul de greoi.Poate n-ar fi lipsită de interes nici ideea aplicării unei taxe (abonament) cu ocazia înscrierii la bibliotecă. Desigur ne gîndim la o taxă aproape neglijabilă, să zicem 0,50 lei, care nu reprezintă nici pe departe echivalarea serviciilor pe care 1 le face biblioteca unui cititor, dar care, mai ales la nivelul bibliotecilor mari, nu ar fi de neluat în seamă. Așa de exemplu, la nivelul bibliotecii noastre, care anual înscrie cca 20 000 cititori, ar putea realiza In aceeași perioadă cca 10 000 lei, sumă care ar putea compensa unele pierderi care nu mai pot fi recuperate pe alte căi.Discutînd despre unele probleme care privesc cadrul juridic al bibliotecilor avem în vedere faptul că aprobarea legii cu privire la organizarea și funcționarea C.S.C.A. și a comitetelor de cultură și artă locale poate conduce la rezolvarea sugestiilor formulate cu diverse prilejuri. Noile organe alese, ocupîndu-se și de deficiențele semnalate în funcționarea bibliotecilor, pot determina luarea măsurilor așteptate.
Mihai IANCULESCU
directorul Bibliotecii municipal® 
Timișoara
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Unul dintre eroii despre care vom vorbi, declară câ șl-a 
însușit o gxâmadâ de bani „ca *â mai... adaugo ceva Ia sa
lariu". Altcineva, dintre cei meniți să îngrădească poslbllită» 
țile de furt, declară că „cine vrea să fure, fură 1" Iată perime
trul în care se consumă unul dintre acele aspecte de la 
periferia morală a societății noastre, datorită cărora, pe a- locuri, drumul în viață al unor oameni străbate zone insalubre stîrnind în jur valuri de justificată indignare.

„Banul — spune un proverb — este ochiul dracului.” Ma
xima aceasta mai ține loc și de „justificare morală" pentru 
cei „căxuți în ispită”, pentru cei ce vor să-și „îndulcească" vina. Tema Ispitei, la un hoț notoriu, stîrnește, desigur, zîm- 
betul nostru neîncrezător. Necinstea nu are nici un. fel de jus
tificare. Abolite din conștiința societății noastre, înșelăciunea, frauda, agoniselile ilicite nu înfloresc decît pe terenul unor slăbiciuni do organizare, în mediile toleranței și ale abdicării de la înaltele norme etice care guvernează relațiile din s.o- cietatea socialistă.Am încercat, în cursul anchetei noastre să pătrundem mai adînc în „tehnica" unor furturi din banii statului sau din buzunarul cetățenilor cinstiți, căzuți victimă unor hoți de rînd, care operau fără scrupule, după diverse „rețete".Funcționarii oficiului P.T.T.R. din comuna Jilava se întreabă și azi cum de a fost posibil ca funcționara ȘTEFANIA ORZESCU să delapideze într-o perioadă de numai 5 luni, peste 25 mii de lei. Procedeul ei era simplu... înscria sumele în carnetul C.E.C. și apoi distrugea foaia de depunere, fără să mai înregistreze, bineînțeles, banii respectivi în documentele oficiului.Discutăm cu tov. NICOLAE POPESCU XXIII, dirigintele oficiului.— Eu nu eram diriginte aici în perioada respectivă, dar am cunoscut acest caz. Este evident că Ște- fania Orzescu a „lucrat" singură, pe cont propriu, cum se spune.— Cum se explică faptul că timp de mai multe luni nu a sesizat nimeni acest furt 7 Colegii săi de serviciu n-au observat nimic, nu și-au dat seama că uneori venea dimineața la lucru direct de la chef 7— Convingerea mea intimă este că delapidarea putea fi descoperită cu mult mai devreme, chiar de tovarășii ei de muncă. în temeiul unei obligații morale, ca să nu 

mai vorbim de obligațiile de serviciu, dirigintele oficiului trebuia să controleze activitatea ei, să se convingă, pe bază de sondaje inopinate, că are de-a face cu un om corect, cinstit. Cu atît mai mult cu cit eleganța ostentativă cu care se îmbrăca această funcționară depășea posibilitățile oferite de salariul ei. Există din păcate owneni care, atît» vreme cît în acte nu apare nimic suspect, atîta vreme cît eî pînt „acoperiți" din punct de vedere scriptic, nu se interesează de rectitudinea celor din jur.
★Magazinul „Eva“ din centrul pitalei nu mai are nevoie de o recomandare. Produsele de litate, noutățile modei prezentate și vîndute în raioanele magazinului i-au deschis un excelent vad comercial. Dar această carte de vizită a fost pătată de un furt care a grevat atît asupra banilor statului, cît și asupra buzunarului cumpărătorilor.Timp de aproape doi ani, gestionara depozitului, OLTEANU LIDIA, și o gestionară de raion, VOICU IRINA, au „lucrat" mînă în mînă, ca bune prietene în ale furtului. Una din „rețetele" cele mai rentabile era schimbarea etichetelor la pardesie pe buret, de la un număr mai mare, la un număr mai mic. Astfel, o persoană cumpăra un pardesiu de talia 46, dar îl plătea 

la prețul măsurii 48. Același procedeu, cu beneficii incomparabil mai mari, era folosit și la hainele de blană, unde un astrahan de calitatea a V-a (cea mai ieftină) era vîndut la prețul calității a IV-a ș.a.m.d. Dintr-o trăsătură de condei cumpărătorul era „ciupit" cu aproape 2 000 lei !Nemulțumite cu această afacere care mergea ca pe roate, cele două gestionare furau și bani din gestiune astfel că la un inventar din 1960 Voicu Irina a fost găsită cu o lipsă 

Profesioniștii
veniturilor ilicite

de 8 000 Iei. „O nimica toată" și-a zis, probabil, conducerea magazinului, de vreme ce gestionara a rămas neclintită’în postul el. Așa se face că în martie 1967 un nou inventar constată o lipsă în gestiune de 18 000 lei. „Constată", e un fel de a spune. în fapt, revizorul contabil Bălan Petru de la I.C.S. Romarta acceptă amînarea inventarului cu cîteva zile, timp în care sînt introduse în magazin 8 paltoane cumpărate de hoață din alte părți, paltoane ce acoperă o bună parte din suma lipsă. Doar cîteva luni mai tîrziu, în iunie 1967, Voicu I. iese „basma curată" la al treilea inventar prin... dictări fictive. Adică, revizorul, omul care trebuia să verifice cu ochii lui marfa aflată In raion, transcria ca un școlar eu- 

minte, ceea ce II dicta delapidatoare» ! De necrezut, dar cercetările au constatat că la acest inventar au fost înscrise mărfuri care nici n-au existat vreodată în magazin ! în sfîrșit, un ultim inventar descoperă în gestiunea Irinei Voicu 23 paltoane cu etichetele falsificate, iar în depozitul girat de Lidia Ol- teanu o lipsă de aproximativ 6 000 lei. De aici au pornit cercetările care au reușit să stabilească, cu probe, existența unor fraude de peste 50 000 lei. Dar, In spatele a

cestor fraude se mai află, desigur, alte sume pe care nimeni și nimic nu le mai poate proba, sume furate din buzunarul a zeci șl sute de cumpărători anonimi.Asistăm la confruntarea celor două delapidatoare.— Pentru ce al furat 7I. VOICU : „Aveam greutăți. Soțul în pușcărie, o fată de crescut". După alte cîteva întrebări aceeași I, V. retractează : „Dar ce !, pentru asta aveam nevoie să delapidez ? Eu cîștigam pe zi cel, puțin 100 lei numai din ciubuc".Mai notăm doar cîteva amănimte: cele două hoațe organizau partide de poker cu „deschidere" de 25 lei; se ajungea, pe noapte, pînă la 5—6 000 lei ! Și totuși, deși trăia pe picior. mare, Olteanu L. reușea să 

mai „pună deoparte", cîteva mii de lei... pe lună. Mai petrecăreață din fire, Voicu I. prefera plimbările cu prietenii pe litoral și la Sinaia... Iar în nopțile de poker și de zaiafet își alunga fetița în vîrstă de 15 ani, lăsînd-o să vagabondeze pe străzi și prin parcuri.Cum de s-a putut ca asemenea fapte care umplu de indignare pe orice om cinstit, să treacă neobservate timp de doi ani 7 Dacă un revizor a fost mituit, acceptînd acoperirea fraudei, dacă altul a înre

gistrat mărfuri fictive, din comoditate sau din alte motive, cum de au putut scăpa atenției celor din jur o serie de amănunte legate de comportarea celor două delapidatoare ?SPAHIU DUMITRU, fost responsabil al magazinului „Eva“ în perioada respectivă, dă din umeri nedumerit. „Un magazin așa de mare ! Cum poți 'să știi tot ce face fiecare om ? Și apoi, Irina Voicu nu făcea lux ba chiar a împrumutat 2 500 lei de la C.A.R.".— Un element care a favorizat delapidarea în depozitul magazinului și obținerea de bacșișuri substanțiale a fost și vînzarea direct din depozit a unor mărfuri foarte căutate pe piață. Era legală această vînzare 7

— Nu, nu era.— Atunci ?—- Aveam dispoziții de sus.— De unde, de sus 7— De la I.C.S. Romarta. De la Direcția marilor magazine. Veneau liste întregi...Ce părere are despre aceasta directorul I.C.S. Romarta, MARIN SCAKLETE 7— Vînzărlle din depozit se făceau în cazuri cu totul excepționale.— Cum se dădeau asemenea dispoziții 7— Le dădeam eu, sau, In lipsa mea, cineva de la serviciul comercial. Uneori, telefonic.Așadar, dispoziții telefonice pentru cazuri „excepționale" I Pînă la urmă directorul M. Scarlete recunoaște că această practică avea o arie cu mult mai largă dar că în ultima vreme s-au oprit vînzările direct din depozit.— Totuși, dincolo de acest aspect, «um de a fost posibil furtul 7— Cine vrea să fure, vrea (!), ne răspunde interlocutorul cu o maximă sui-generis.De la a vrea pînă la a putea e o distanță ; pentru ca dorința să se transforme în fapt, pentru ca Intențiile hoțului să devină furt în toată regula din banii statului și din buzunarul cumpărătorului sînt necesare oîteva condiții prielnice : neatenția, dezinteresul, lipsa de control șl de verificare judicioasă a gestiunii. Dar despre aceste condiții Interlocutorii noștri preferă să tacă 1
altora nu vom întîlni Este o zonă mărginașă, a vieții sociale, zona de a profesioniștilor vetni-

★La confluența corupției șl a setei feroce de îmbogățire fără muncă a unora ou superficialitatea și neatenția trandafiri, parazitară predilecție turilor ilicite.O funcționară a poștei sustrage prin trucuri clasice și vizibile, timp îndelungat, zeci de mii de lei din banii statului, nivelul ei de viață crește subit și ■ vizibil dar nimănui nu-i trece prin minte să arunce o privire în hîrtiile ei. Două lucrătoare dlntr-un mare magazin fură 

ca în codru folosind procedee ordinare (prin cairo — din același magazin — s-aiu mai furat și alți bani) iar directorul întreprinderii declară cu seninătate „cine vrea să fure, fură șl gata..." Stind și ridicînd din umeri, „filozofînd" doar Ia adres» hoției nici n-o stăvilești șl nici nu-1 înduioșezi pe hoți.Cînd pleacă la furat hoțul nu-șl la numai instrumentele fizice ci șl pe cele morale. Nu pornește spre o asemenea faptă cu un suflet de domnișoară. Pe oît de violentă este acțiunea sa împotriva societății pe atît de fermă trebuie să fie mina ce se ridică spre a-1 imobiliza. Pentru că flirtul, procurarea unor venituri pe căi ilicite, însușirea unor bani nemunciți nu provoacă doar prejudicii de ordin economic d conduo șl la anomalii etice și sociale.Strecurindu-se atît de ușor prin gardul raT al atenției unora și al unor sisteme organizatorice, întîl- nind pasivitatea altora față de necinste, necinstea capătă curaj și „statut moral". Hoțul declară cu dezinvoltură și cu cinism, vorbind despre justificarea morală a faptelor lui, că a furat „ca să a- dauge ceva la salariu". Salariul este un drept legal. Furtul, „un a- daus" la ace6t drept. Deci este „dreptul" lui să fure... lată cum cresc malformații morale, ale căror consecințe pe plan social sînt ușor de prevăzut. Nu o dată am auzit o maximă îngrozitoare în josnicia ei, rostită ou un aer „suveran" de diverși indivizi înrăiți In profesia de a cîștiga bani fără muncă : „Munca e pentru vite". Nu numai cinism, nu numai josnicie se ascunde în această „glumeață" formulă. Ea încearcă să răstoarne o lege a naturii umane, ea reprezintă un atac feroce la igiena morală a societății noastre, a cărei supremă garanție este munca cinstită, echitatea socială șl acuratețea raporturilor dintre oameni in efortul lor comun pentru nobilul țel al progresului general.
Paul DIACONESCU 
Mihai CARANFIL

Există făpturi care — asemeni lui 
Starbuck, eroul dramaturgului american 
Richard Nash — „aduc ploaia". E/ vorba, 
firește, de o metaforă, de „ploaia" fertili
zatoare a speranțelor, a încrederii in virtuțile inalterabile ale afecțiunii și solidarității, în capacitatea omului de a infringe 
vitregiile soartei. Dar — printr-o ciudată 
lege a compensației psihice, printr-un tai
nic metabolism etic al naturii omenești — 
întîlnim uneori indivizi care aduc cu ei, pretutindeni unde își fac apariția, vîntul uscat, vlăguitor al vrajbei, seceta pustiitoare a suspiciunilor, calomniilor, scandalurilor, torturilor morale.

Am intilnit deunezi o astfel de figură la 
Botoșani. Ne-a atras atenția asupra prezen
ței ei nocive, dezagregante, o scrisoare 
primită de la un grup.de cetățeni de pe- 
strada Parcul Tineretului 113. „Vecinul 
nostru, Gheorghe Strugaru, care locuiește 
la adresa de mai sus, este pensionar de boală și, neavînd nici o ocupație, și-a făcut o profesie din a ne face imposibilă 
viața; ne terorizează, ne aduce injurii, a- 
menință că ne împlîntă cuțitul dacă nu 
sîntem de aceeași părere cu dînsul. Mai 
are o „profesie" vecinul nostru : se ocupă 
de procese, sesizări mincinoase la organele 
locale împotriva noastră, ne poartă pe dru
muri și, astfel, nu ne putem face serviciul cum trebuie".Stînd de vorbă cu Gheorghe Strugaru, 
cu cei ce l-au „cunoscut" îndeaproape în 
decursul anilor — printre care și unii in
dicați chiar de dînsul — precum și cu reprezentanți ai organelor locale, ni s-a conturat în fața privirilor un portret în apă 
tare al „învrăjbitorului de meserie".

Gheorghe Strugaru s-a ivit în Botoșani 
acum vreo șapte ani. Lucrase prin diferite 
localități (a suferit de-a lungul anilor și o 
condamnare penală), iar de lâ ultimul loc 
de muncă — o întreprindere minieră — 
s-a pensionat, cu gradul III, pentru con
tractarea unei maladii profesionale. Cum 

de a nimerit tocmai la Botoșani 7 Explica
ția trebuie căutată în aceeași eternă compasiune omenească, a cărei răsplată nu 
poate fi — din partea unor indivizi de această speță — decît cea mai crasă ingra
titudine. Unui cumnat, Ilie Grigoriciuc, ac
tualmente șofer la I.R.T.A.—Botoșani, i s-a 
făcut milă de el și de familia lui (soția și o 
fetiță) și le-a oferit să locuiască în trei ca
mere din casa pe care abia și-o cumpărase, 
urmînd ca, în decursul timpului, Strugaru 
să plătească partea lui din prețul de cum
părare a casei. Mai mult: avînd în vedere 
că pensionarilor de gradul III (deoarece nu 
suferă de boli ireversibile și care să-i osîn- 
dească la imobilitate) li se permite, conform 
legii, să lucreze în munci mai ușoare, Ilie 
Grigoriciuc s-a oferit să-l ajute pe Strugaru să-și găsească o mutică pe potrivă, care 
să-i asigure o completare a veniturilor.

De cum s-a stabilit la Botoșani, în în
căperile puse la dispoziție cu atîta gene
rozitate de cumnat, Strugaru a început 
să-și dea arama pe față. A purces la tot 
felul de șicane. S-a declarat nemulțumit cu încăperile care-i fuseseră cedate cetind să-i fie puse la dispoziție celelalte odăi 
ale casei. Grigoriciuc și soția sa, nevrînd 
să se iște un conflict în familie din atîta 
lucru și împinși de aceeași compasiune pentru „cumnatul bolnav", i-au făcut pe plac. După aceea, Strugaru a pornit să 
expedieze în dreapta Și în stingă denun- țuri cu privire la „afaceri necurate" pe care le-ar face propriul său cumnat. La 
cercetarea organelor de miliție, denunțu
rile au fost infirmate, dovedindu-se calom
nioase. Mai tîrziu, a refuzat să achite integral cota ce-i revenea din prețul de cumpărare a casei, stîrnind scandaluri mons- 
tre, revărsînd tone de injurii la adresa lui 
Grigoriciuc, bătîndu-i soția. In felul acesta 
și-a arătat recunoștința față de oamenii 
care nu aveau altă vină decît aceea de a-i 
fi sărit în ajutor la nevoie. Cît de plastic 
exprimă poporul sentimentul pe care îl 
încerci față de un astfel de om : „Eu îl 

întreb de sănătate și el îmi dă cu ghioaga-n spate" 1Pînă la urmă, Gheorghe Strugaru a... vîndut partea sa din casă (și‘anume încăperile cele mai bune, pe care i le pusese 
la dispoziție Grigoriciuc) și a cerut să fie 
găzduit în locuința unei surori, pe strada 
Parcul Tineretului nr. 113. Aici a fost pri
mit cu toată bunăvoința, cu același sim- 
țămint de milă față de „omul bolnav aflat 
în nevoie". Dar n-a trecut multă vreme și

CEL CE ADUCE
VRAJBA

„tnvrăfbitorul de profesie" a început să de
monstreze și aici ce-i poate pielea. Cu același tupeu al sfintei nerușinări, s-a erijat curînd din tolerat în stă.pîn al locuinței. 
A provocat Un șir de scandaluri cumplite 
care l-au dus la un proces de pomină cu 
propria sa soră, „vinovată" de faptul că 
l-a adăpostit la nevoie. Sub presiunile ru
delor și făcîndu-i-se lehamite de „traiul" în comun cu un asemenea om, sora și-a re
tras pînă la urmă plîngerea de la tribunal, 
i-a cedat locuința .șt a plecat la București.La fiecare încercare de a-l aduce la 
ordine, Gheorghe Strugaru se folosește, ca 

de o pavăză, de situația sa de „om bolnav". 
Dar boala cere din partea omului sufe
rind să se menajeze, să-și cruțe energiile. 
In nici un caz, să răspîndească în jurul său 
microbii terorii. Și nici să infecteze at
mosfera societății cu miasmele învrăj
birii.

Clocotitoarea activitate de dezagregare a 
bunelor relații între oameni, desfășurată cu 
atîta fervoare de către „pensionarul de 
boală" Gheorghe Strugaru, nu s-a oprit 

aici. 4 început să-și caute sămînță de 
conflict și cu vecinii. Pe unul l-a acuzat că ține în casă o sobă care-i amenință lo
cuința cu incendiul. Reprezentantul pom
pierilor a constatat că nu există o aseme
nea primejdie. Pe o vecină a denunțat-o că 
ar fi complice la niște matrapazlîcuri cu 
trafic ilegal de carne furată de la abator. 
Nici asta nu s-a putut dovedi. împotriva 
unor vecini a făcut o reclamație că i-au 
furat cărămizi de la pilonii de susținere a 
podului. S-au deplasat la fața locului un 
reprezentant al comitetului județean de 
partid și un vicepreședinte al consiliului

r
popular orășenesc și au constatat că respec
tivele cărămizi se află la locul lor. Cîte zeci și sute de ore pierdute de organele locale pentru a cerceta retjlamațiile, denunțurile, plîngerile cu care le-a invadat acest specialist al calomniilor nepedepsite !

Intr-adevăr, dacă e să desprind o tră
sătură dominantă din „portretul moral" al 
lui Gheorghe Strugaru, acesta ar fi, neîn
doielnic, calomnia. El lucrează după „metoda cantității" : își face socoteala naivă, 
primitivă, că, cu cît e mai groasă și mai 
abundentă perdeaua de fum a denunțuri
lor, cu atît are mai multe șanse să nu poată 
fi destrămată. Parcă are cineva timpul 
să se ocupe de verificarea tuturor acuza
țiilor pe care le împroșcă1 Dacă măcar 
una dintre ele „prinde" și e luată în seamă, 
teroarea pe Care .ițp asem.enea individ o 
răspîndeșt'e î'a jurul său va . căpăta un „fundament faptic" și nimeni nu va mai cuteza să crîcneasci împotriva lui...

Am avut neplăcerea să constat „pe concret" cum funcționează mașinăria de pro
dus calomnii a lui Gheorghe Strugaru. In 
fața mea a declarat că un profesor de liceu 
(fiul unor vecini cu care este în conflict perpetuu) și-ar fi afirmat intenția de a-și pune în joc toată autoritatea pentru a bara 
fiicei lui Strugaru intrarea în clasa a IX-a. 
„A spus sus și tare că, atîta timp cît este 
el profesor, fata mea n-o să treacă la exa
menul de admitere", l-am cerut dovezi. 
A scos imediat, dintr-un pachet ținut în 
perfectă ordine, niște declarații ale unor 
vecini care, zice-se, ar susține că au auzit 
cu urechile lor afirmația profesorului. Ci
tind cu atenție declarațiile, n-am desco
perit insă nici un cuvințel în acest sens: 
declarațiile se mărgineau să afirme că fiica 
lui Gheorghe Strugaru este o elevă con
știincioasă și un copil disciplinat (lucru pe 
care nu-l contestă nimeni). L-am întrebat 
dacă nu are cumva o altă dovadă, mai con
cludentă. Fără să clipească mi-a declarat 
că profesorul de fizică Forțu Panaite, care 
locuiește intr-o casă învecinată, ar fi auzit 

și el afirmația celui încriminat. O oră după 
aceea ne-am întîlnit cu profesorul Forțu. 
Acesta a făcut ochii mari de uimire cînd a 
auzit despre ce e vorba. „Nu e nimic ade
vărat în toate astea, dumneata ai prea 
multă imaginație" — i-a replicat lui Stru
garu profesorul nevenindu-i să creadă că 
se poate minți intr-un asemenea hal. Cre
deți cumva că „învrăjbitorul de profesie" 
s-a rușinat de această dezvăluire publică a unei minciuni grosolane 7 Nicidecum I 
A început să-l împroște cu venin și pe cel a cărui mărturie, doar cu o ori înainte, o 
solicitase atît de vehement...

Și nu numai atît: cuprins de o iritare 
fără frîu, a pretins că modul acesta de a i se verifica spusele este „nemaipomenit", 
că el „nu înțelege să fie pus față în față 
cu cei. împotriva cărora face reclamații", 
că printr-un asemenea procedeu „i se 
subminează prestigiul în cartier" ci „unde 
s-a mai văzut ca aceia pe care ii reclami 
la autorități să afle cine i-a reclamat 7“ etc.

Ne întrebăm, cu justificată nedumerire, 
cum de s-a putut ca „ulciorul" lui Gh. Stru
garu să... meargă de atîtea ori la apă fără nici o consecință. In momentul cînd se con
stată că reclamațiile unor indivizi sînt ne
fondate, mincinoase, cînd calomniile lor se 
repetă de două ori, de trei ori ultragiind 
din punct de vedere moral persoane se
rioase și cinstite, punînd pe drumuri re
prezentanți ai instituțiilor de stat, atunci 
e cazul să li se răspundă cu măsuri severe. Prevăzînd în articolele sale delictul de calomnie, legea are capacitatea de a îngrădi asemenea manifestări, de a asana astfel de canale imunde prin care circulă, vătămătoare pențru societate, vrajba, minciuna și insulta. Este bariera cea mai sigură pusă în drumul unor atari reclamagii de profesie.

Victor BIRLADEANU

In urmă cu exact lin nn, unul dintre factorii poștali ai Oficiului București 3 — exasperat și intrigat totodată — ducea zilnic, la aceeași adresă, mandate de cite 1 (un) leu. „Misterul" era de altfel destul de ușor de dezlegat: aproape toate cupoanele mandatelor (care rămîn la destinatar) aveau lipită pe verso o însemnare decupată din rubrica „Fapt divers" : o fetiță de zece ani, aflată la căminul școală nr. 8 din Craiova, plînge într-una fiindcă a rămas pe loc șl în timpul vacanței, deși toți ceilalți copii cu părinți au plecat la casele lor, iar părinții el — bucureșteni — nici nu țin legătura, suficient de regulat, cu fetița. „Faptul divers" se încheia cu cuvintele : „Dați-le un leu pentru plic, măcar să-l scrie copilului !“Zeci și zeci de cititori, înțelegînd că nu este vorba doar de o simplă figură de stil, au ținut să-și exprime punctul de vedere, expediind pe adresa celor doi părinți leul care blama atitudinea lor lipsită de responsabilitate și omenie. E de presupus că expeditorii n-ar fi avut timp de cheltuit la poștă pentru un mandat de 1 (un) leu, dacă n-ar fi considerat că gestul lor poate să aibă o rezonantă în conștiința vinovaților. Asemenea cuvinte : „Tov. factor poștal I Rog dirijați corect mandatul și suma, nu știu precis sectorul", „Vin și eu în ajutorul fetiței, pentru a putea să scrieți copilului", „Ar fi cazul să vă aduceți fetița acasă, nu să-i scrieți" — nu sint simple ironii, ci dovada că unor oameni necunoscut! li s-a strîns inima de amărăciune în fața indiferentei care lovea necruțător un copil.A trecut un an. Vacanța a venit din nou pentru toți 

copiii, inclusiv pentru cei aflați la căminul-școală nr. 8 din Craiova. Dar Ani- șoara rămîne și acum pe loc. Apare într-una în cancelarie, ia tovarășa directoare, se roagă mereu de educatoare, fie ce-o fi, vrea să plece la București. în vacanță, la părinți.Am stat — inițial — de vorbă cu amîndoi părinții. Ei se află intr-un mare impas, sînt hotărîți să se despartă, de altfel — la ora actuală — au „buget separat", mănîncă fiecare pe contul său etc. La prima vedere, o situație tristă, greu de schimbat, cu o consecință și mai gravă : perpetuarea suferinței copilului aflat departe, pînă și-n vacanță. In plus, atît mama, cit și tatăl, se plîng că sînt bolnavi (fapt probat în fel și chip). Firește, o situație complicată care obligă la maximum de e- xăctitate și discernămînt în aprecierea faptelor prezente și trecute — motiv pentru care ne-am și deplasat la Craiova.Cercetînd dosarul caro reface, din adrese, semnături și ștampile, destinul nefericit al Anișoarei — am constatat cu stupoare că fetita, deși are amîndoi părinții, a fost... cedată statului la cîteva zlie după naștere : „Declarație. Sub- semnațil... declarăm prin prezenta că ne dăm con- simțămintul ca copilul nostru... internat ca ocrotit la Casa Copilului nr. . 1 din București, să fie dat spre înfiere de către Casa Copilului cu toate consecințele ce decurg din dispozițiile art. 79 Codul Familiei, oricărei familii care va crede de cuviință instituția, nerezervîndu-ne nici un drept asupra copilului și dăm mandat instituției să ne reprezinte Ia sfatul popular, autoritatea tutelară, pentru efectuarea formelor de internare. Dată în București azi 13 

august 1957“ (semnează a- mîndoi părinții).Pînă la vîrsta de 3 ani însă, Anișoara n-a fost înfiată de nimeni (probabil că a contat și infirmitatea cu care s-a născut: lipsa antebrațului sting și absența cîtorva falange la mina dreaptă). Cum părinții (rămași legali, de vreme ce nimeni n-a înfiat-o pe fetiță) n-au luat-o, la 3 ani, acasă la ei, Anișoara a fost 

Figuranți
pe scena vieții 

de familie
trimisă la Căminul școală nr. 8 din Craiova unde se* află și astăzi, la aproape 11 ani, in plină vacanță mare (la 1 iulie e ziua ei de naștere).

★„Mama Florica" — așa cum îi spun copiii educatoarei Pătra Oreviceanu — o cunoaște pe Anișoara din anul 1960, deci de la trei ani. Cînd a intrat mama Florica prima dată în clasă, Anișoara i-a sărit în brațe. E un copil extrem de sentimental, cu o teribilă sete de dragoste. Dar abia la șase ani s-a declanșat brutal drama : toți copiii plecau, întotdeauna, în vacan

ță acasă, la părinți, Anișoara trebuia să rămînă — ca și astăzi de altfel — pe loc. „Cum, dar eu n-am mămică, n-am tătic 7“ Educatoarea știa eă-i are pe amihdoi, la București (a- flase și adresa lor din dosarul fetiței), însă nu-i putea spune Anișoarei adevărul (era prea mică), și atunci a început să scrie ea fel de fel de scrisori fictive, ca din partea celor

de Mihai STOIAN

de-acasă; pînă n-a mai putut îndura minciuna și în vara lui 1963 s-a apucat să le scrie părinților. Răspunsul a sosit abia în decembrie, tatăl îi scria e- ducatoarei că a întîrziat cu scrisul fiindcă a fost plecat în străinătate (n-a fost niciodată plecat în străinătate — n.n.), fetita a adormit după masă cu capul pe scrisoare, prin ianuarie 1964 s-a primit un pachet frumos — primul pachet al fetiței, primit de-acasă, 

plus o scrisoare adresată tot educatoarei (tatăl atrage atenția că pachetul l-a trimis singur, cum a putut, fără să știe soția — adică mama Anișoarei). In februarie 1964 a picat și tatăl la Craiova, în vizită. Așa a căpătat fetita două fotografii de-ale mamei (n-o văzuse niciodată pînă a- tunci) și a început să le sărute cu patimă. Un an, Pă- tra Oreviceanu n-a mal lu

crat cu Anișoara. Apoi a constatat că părinții nu țin legătura cu fetița, așa că le-a scris din nou o scrisoare „cam îndrăzneață" — cum ea însăși o definește. După care : o scrisoare, un pachet cu a- limente și două jucării, iar în' 1966 — le scrisese într-una părinților, fără să primească răspuns — la plecarea fetelor în vacantă, acasă la părinți, din nou plîns, o stare de-a dreptul nervoasă. Abia în 1967 a 

venit și maică-sa. A luat certificatul de naștere al copilului : „După aplicarea impozitului pentru cel fără copii — precizează mama Florica — asta a fost impresia mea" ; iar noi, veri- ficînd, am constatat că respectivul certificat de naștere a fost prezentat la întreprinderea tatălui, pentru ca acestuia să 1 se scadă impozitul. Motivul invocat la Craiova ; pentru spa

țiul locativ (de la data ridicării certificatului, părinții Anișoarei n-au mai depus însă nici o cerere în a- cest sens). Iarăși „zonă albă", iarăși educatoarea le scrie („Recunosc, o scrisoare foarte obraznică : cred că numai din interes ați venit și ați luat certificatul de naștere al fetiței, așa cred eu și așa cred colegele mele"). Nu ml-au răspuns, au dat doar un telefon Anișoarei și 50 de lei. în vară fetița a plecat în tabără, a apărut „Faptul divers", i-au mai trimis 50 de lei în tabără, atît. Acum, în iarna 

lui' 1968, în vacanță, a plîns atîta incit tovarășa directoare a hotărit s-o trimită la București, cu mașina școlii, o dată cu fetele care mergeau la Institut; dacă ai ei o primesc, perfect, dacă nu, înapoi cu mașina. Așa a „smuls" Anișoara primele ei zece zile de stat acasă, la părinți; tatăl a adus-o înapoi, ■ i-au mai telefonat, i-au mai scris, dar acum a venit iarăși vacanța asta pustie pentru ea și fetita plînge și cere într-una să fie expediată cu vreun pretext la București.
★Am revenit la părinții fetei convinși — definitiv — că raporturile dintre ei și Anișoara sînt absolut a- normale, că este necesară găsirea unei soluții realiste, și pe cît posibil de perspectivă a cazului Anișoara (fiindcă, la urma urmei, primează salvarea copilului de chinuitoarele sale dileme sufletești). Discutînd cu mama Anișoarei îți pui întrebarea, cu uimire și compasiune, cum poate o femeie care a dat naștere unul copil să aibă atrofiat pînă într-un asemenea grad, instinctul matern ? Este de neînțeles de ce — nici după ce atîția oameni și-au exprimat punctul de vedere — ea nu s-a supus unui riguros examen moral, de conștiință, încercînd să înțeleagă că în asemenea situații dramatice majoritatea părinților nu-și părăsesc odrasla în nenorocire, ci dimpotrivă, luptă, acționează pentru remedierea, pe cît posibil, a situației. Deci nu abandonare, ca în cazul Anișoarei, ci maximum de atenție și dragoste (indiferent de condițiile familiale nefavorabile, mult prea des invocate).Te întrebi: de unde, din ce zone obscure atîta lipsă de afecțiune și de ele

mentară responsabilitate față de destinul propriului copil 7 Omul nu răspunde, pentru actele sale, doar față de sine ; iar felul în care au acționat acești părinți dovedește că ei suferă de o acută lipsă de sensibilitate, de o inadmisibilă absență a sentimentului de răspundere fă- cînd dovada că desconsideră conținutul moral al existenței umane. „Amănuntul" cu certificatul de naștere (pe care n-au omis să-l la de la dosarul copilului, cînd a fost vorba să economisească, lunar, aproximativ 30 de lei), faptul că tatăl nu și-a găsit răgazul acum, cînd a fost a- proape trei săptămîni în concediu de odihnă, să se repeadă măcar pînă la Craiova, să-și vadă fetița (căci, de luat, nu o iau în vacanță — despre asta au avut grijă s-o anunțe din vreme, telefonic), vorbesc de- la sine. Tatăl se „explică" ; „N-am putut să mă duc la ea, fiindcă nu ml-au ajuns banii. Anul ăsta am cumpărat mobilă, un televizor și un «Fram»“. Nu e nimic rău în dorința fiecărui om de a-șl înzestra casa cu de toate, însă este evident că părinții Anișoarei se înscriu în categoria oamenilor înrobiți obiectelor, acordînd o atenție cu totul specială planului material al existentei și ne- socotindu-1 în schimb pe cel spiritual.Le-am pus părinților să asculte, pe bandă de magnetofon, scurtul dialog purtat cu Anișoara :REP : Pe tine cine vine să te ia în vacantă 7ANIȘOARA : Nimeni. REP : N-al pe nimeni T ANIȘOARA : Ba am.REP : Și de ce nu vine nimeni să te ia 7ANIȘOARA : Mi-a dat un 

telefon mama că e certată cu tata și nu poate să vină.Directoarea Cfimlnulul- școală nr. 8 din Craiova explica extrem de limpede :— Fetița are la noi tot ce-i trebuie. Dar ea dorește să aibă părinți (indiferent de hîrtii). Noi sîntem capabili i-o îngrijim, s-o învățăm carte, s-o trimitem în tabără. Insă n-avem cum să-l fim mamă și nici tată !Avizi să-și aranjeze cît mal comod existența personală, în veșnică goană după obiecte, acestor părinți li se pare cît se poate de firesc ca statul să poarte de grijă Anișoarei, el considerîndu-se „scutiți" de orice sarcină de ordin material. Iată-i însă „dispensați" — cu ce drept 7 — și de legătura sufletească cea mai firească p« treapta umanității.Anișoara a absolvit clasa a IlI-a cu media generală 7,62, avînd medii bune tocmai la materiile care cer îndemînare manuală (Caligrafie — 8, Lucru — 10), argument categoric în favoarea gradului ei minim de infirmitate. Dacă s-ar găsi cineva să se dedice în- frîngerii handicapului fizic al fetiței, și în special vindecării rănilor sufletești, copilul acesta ar fi scutit de multe neajunsuri care se pot lesne întrezări In perspectivă.Opinia publică șl-a gpus o dată cuvîntul în legătură cu părinții Anișoarei. A- cum a sosit timpul faptelor; se cer doi oameni de inimă 1 Căci dacă omenirea a început să facă transplantări de inimi, nu s-a descoperit încă mijlocul de a grefa suflete și celor care le au deteriorate. Șl un ultim apel (din partea Anișoarei) : părinți, îndemna- ți-vă copiii să-i scrie fetiței aflate, deocamdată, la Craiova. Ar fi fericită 1
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BAZE STABILEProgresul științei impune

eliminarea sinuozităților în drumul

de la cercetare la finalizare
MASA

't. ,4.

A „SCÎșNTEH"

In epoca noastră cercetarea științi
fică se reliefează ca o pîrghie esen
țială a progresului

în acest sens, documentele de par
tid din ultima vreme au subliniat că 
cercetarea științifică trebuie orientată 
cu precădere spre domeniile care au 
un rol hotărîtor în dezvoltarea produc
ției materiale și că ea trebuie, totodată, 
să-și găsească o cît mai rapidă finali

zare. „în competiția științifică interna
țională - a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - se afirmă și mai pu
ternic și devine și mai bogată țara 
ai cărei cercetători reușesc să soluțio
neze mai repede problemele, să a- 
plice în practică mai iute concluziile 
dobîndite".

în ce forme se desfășoară acest 
proces în țara noastră, care sînt

factorii ce îl favorizează sau, dim
potrivă, îl frînează, ce poate fi în
treprins pentru a-1 stimula? Iată cî
teva întrebări de stringentă actuali
tate, ce au format obiectul discuției 
la care au participat reprezentanți ai 
științei șl ai producției, întruniți la 
masa rotundă organizată de redacția 
ziarului nostru.

LIMBAJ COMUN
LA CEI DOI „POLI
Al CICLUffll

„Nu există, cred, spune acad. N. Teodorescu, satisfacție mai mare pentru o- mul de știință decît să vadă rezultatele cercetărilor sale întruchipate în realizări industriale. Se mai întîm- plă însă, destul de frecvent, ca eforturile cercetării, deși duse pînă la capăt, să rămînă imobilizate între coperți de dosare, chiar dacă utilitatea lor este re-, cunoscută, chiar dacă economia națională reclamă a- plicarea rezultatelor. De ce natură sînt barierele care, de multe ori, îngreunează și chiar împiedică pătrunderea rezultatelor cercetării în sfera eficientei practice ?Omul de știință — mă refer îndeosebi Ia specialitatea mea, matematica — își exprimă rezultatele finale ale investigațiilor sale în formule matematice, re- curgînd și la metodele unor discipline relativ ale acestei științe, pentru inginerul din ducție sînt uneori accesibile. Pe de parte, savantul, mai puțin inițiat în problemele producției decît inginerul, se lovește de dificultatea de a le da expresie adecvată în limbaj matematic. Iată deci o primă barieră care se ridică în calea colaborării între cercetare și producție : absența unui limbaj comun, la cei doi „poli" ai ciclului, a unui limbaj accesibil ambilor parteneri. Această dificultate, care a- pare în mod deosebit în finalizarea unor cercetări e- fectuate de institutele Academiei, nu este totuși insurmontabilă. Unele întreprinderi mari, convinse de avantajele pe care le poate oferi matematica acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, au deschis larg porțile matematicienilor, iar altele au initiat cursuri de perfecționare pentru propriii lor ingineri, înțele- gînd că matematica poate contribui la optimizarea producției, prin solicitarea rațională a utilajelor, controlul sistematic al calității produselor, organizarea rezervelor etc. Ar fi totuși de mare ajutor, cred eu, dacă nucleele de cercetare din uzină ar îngloba și matematicieni care, bine ini- țiați în problemele tehnice ale întreprinderii, le-ar putea da expresie și rezolvare matematică. Firește, nu mai puțin importantă^ se dovedește a fi, cerută de complexitatea cercetării moderne, prezența în aceste colective, alături de inginerii uzinei, și a unor fizicieni, chimiști, economiști etc: Aceasta ar permite a- bordarea problemelor din diferite unghiuri și obținerea unor soluții valabile.Dar -nu numai absenta limbajului comun al cercetării si al producției împiedică trecerea rapidă a rezultatelor dintr-o fază a1 cercetării la alta, iar apoi în producție. Lipsesc uneori și formele adecvate care să dezvolte procedeele concrete, rezultate din cercetarea fundamentală și aplicativă, să favorizeze transformarea rapidă a unor valoroase realizări științifice în realități industriale și să înlesnească permanenta vehiculare a ideilor înnoitoare în ambele sensuri, contac- • tul continuu și strîns între știință și producție". 'Pe scara colaborărilor, 
ca fiind mai apropiate de

noi care pro- greu altă

producție, se reliefează legăturile dintre institutul departamental și întreprinderi. Iată opinia în această privință a prof. dr. ing. I. Tripșa, directorul Institutului dc cercetări metalurgice :„Rețeaua unităților de cercetare este chemată să asigure „deservirea științi- deși ter-. fică a producției", ...poate «nu acesta este . -menul.cel mai. potrivit.înI.C.E.M. - partamental colaborări cu foarte multe uzine pe linia consultărilor acordate beneficiarilor produselor din oțel și aliaje, de la constructori de mașini pînă la unități din industria alimentară, precum și a furnizării efective de o- țeluri speciale. obținute chiar în institut, necesare produselor de înalt nivel

ani.ultimii trei ca institut de- — a realizat

tehnic. Fiind vorba doar de cantități mici, de cîteVa zeci de tone anual, realizarea lor este nerentabilă pentru marile combinate siderurgice. Dar „Electronica" n-ar fi putut a- simila fără aceste oțeluri fabricarea noilor telefoane. Un dialog permanent cu industria, eventual prin Intermediul C.N.C.S., ar putea scoate la iveală multe posibilități de colaborare.Consider însă că deservirea științifică nu trebuie să. se limiteze doar la rezolvarea cu metodele științei a unor sarcini curente ale producției, ci trebuie a- bordate șj aspecte de perspectivă. După părerea mea,' între cercetare și industrie se stabilește o relație dialectică, similară cu cea existentă între producție și consum. Industria fiind consumatoare de cercetare științifică, știinta îndeplinește de fapt fată de industrie același rol stimulator pe care îl are producția fată de consum, Ar. ' păfițiă' de noi'' 'realizări,.ști-, ințifice — de pildă, a unor materiale cu caracteristici superioare — poate determina și apariția cererii din partea industriei. Din păcate, există încă o anumită timiditate a întreprinderilor în a ne solicita ajutorul, care ar trebui învinsă cît mai repede".Marea eficientă a acestui ajutor este însă demonstrată și de experiența întreprinderilor.

foarte utilă formă de colaborare, să se prevadă la a- gregatele siderurgice, chiar In planul de stat, un număr de ore pentru necesitățile
cercetării științifice, a cărei eficiență ar răscumpăra din plin, prin rezultatele economice obținute, timpul ce i s-ar aloca".

UN IMPORTANT
FACTOR ORIEN
TATIV - PROGNO
ZA ȘTIINȚIFICĂ

MENTARE

„SECRETUL" PRO
CENTELOR SUPLI-

„Cu nu prea multă vreme in urmă, relatează inginer T. Mass, din Serviciul de studii, cercetări și proiectări al uzinelor „23 August", legăturile cu institutele științifice și preocupările pentru cercetare erau doar incidentale. De 2—3 ani cunoaște un ritm mai susținut șl activitatea de cercetare din cadrul u- zinei noastre. Totuși, la sfîrșitul anului trecut, cadrele destinate investigațiilor aplicative și de dezvoltare mai aveau încă foarte multe sarcini în domeniul producției curente. Această subapreciere a cercetărilor cred că este caracteristică • și altor mari uzine dintară.„Revirimentul a fost inițiat prin elaborarea de către C.N.C.S. a Programului unitar al cercetării științifice, care a deschis pîrtii concrete conlucrării cu cercetarea. S-au precizat, între altele, și modalitățile pentru dezvoltarea de noi motoare destinate locomotivelor Diesel hidraulice în condiții de competitivitate pe piața internațională.Colaborarea cu cercetarea s-a manifestat și în domeniul organizării științifice a producției și a muncii. Astfel, în primăvara și vara anului trecut, un număr de specialiști din institute științifice, învățămîn- tul tehnic superior, ministerul tutelar și din uzină a contribuit cu rezultate bune la reorganizarea secțiilor de aparataj, turnătorie de fontă. motoare. La aparataj, de pildă, s-a obținut, prin măsurile judicioase luate, o creștere de 32 la sută a producției, fără investiții noi. deși s-a scos o parte din mașini din secție și s-au transferat un număr de muncitori în alte secții. Aceasta dovedește că sfera de aplicare a contractelor poate fi lărgită, cu-

prinzînd pe lîngă probleme de natură tehnică și probleme de organizare științifică!*.Tematica de cercetare axată pe probleme solicitate de industrie se reflectă și asupra calității, a- rată ing. șef E. Rînea de la uzinele „Republica":„Contactul cu cercetarea a adus uzinei noastre avan-' taje multiple : ridicareacalității produselor care, un timp, nu corespundeau stasurilor, reducerea pierderilor planificate, descongestionarea uzinei de rebuturi. De pildă, folosirea în elaborarea șarjelor de oțel la Combinatul siderurgic Hunedoara a prafului „Ter- micem", realizat la I.C.M., a condus la o îmbunătățire radicală a calității, taglelor pentru țevile produse de noi, ca și a înseși țevilor. De asemenea, ne-au fost de mare folos materialele elaborate în același' institut, după cercetări de mulți ani. Din acestea s-au realizat, de pildă, matrițe de tras țevi de 50 de ori mai rezistente decît' cele vechi, la care, deși ne-au dat zeci de tone de țevi, nu se observă încă nici un fel de uzuri. Oamenii de știință ne-au ciștigat astfel încrederea și-i așteptăm în uzină, pentru a înlesni dezvoltarea producției și în multe alte domenii.Trebuie recunoscut, pe de altă parte, că dezvoltarea depinde în foarte mare măsură și de aportul uzinei, de baza materială pe care o poate oferi ea cercetării. Mai ales în domeniul siderurgic, experimentarea soluțiilor necesită tocmai utilajele de bază care sînt însă integral încărcate cu sarcini de producție, așa că în prezent cercetările la agregatele noastre se fac mai mult „pe furate". Cred de aceea că ar trebui, ca o

„în oi-ice ,, caz, ■> intervine prof. dr. ing. I. Tripșa, cercetarea trebuie să se situeze cu un pas înaintea producției, furnizîndu-i acel a- vanș științific, care să facă posibilă activitatea rațională a uzinelor în viitor, an- ticipînd necesitățile lor. în planurile noastre trebuie să aibă o anumită pondere și cercetarea de perspectivă, bine calculată în activitatea fiecărui institut în parte. Un punct de reper îl poate constitui ceea ce s-a realizat în unele țări industriale avansate. Desigur, nu trebuie fepetat întocmai tot ce au înfăptuit acestea, dar înaintînd „pe diagonală", am putea ajunge destul de repede la un nivel înaintat".„Aș vrea să mă refer. în legătură cu prevederea necesităților viitorului, spune conf. dr. ing. Radu Bogdan, director adjunct științific al Centrului de mecanica solidelor al Academiei, la un domeniu în care problema' conlucrării între știință și producție se pune deosebit de acut : construcția de mașini. în capitolul respectiv al Programului unitar al cercetării consider că ar fi trebuit să se accentueze elementele de progres ce se vor impune în următorii 5—6 ani, în vederea asigurării competitivității produselor noastre pe piața externă. Un important factor orientativ este deci prognoza științifică. Nu cumva vor deveni actuale noi sisteme, care reclamă alte materiale și presupun alte tehnologii ? Mi se pare că, sub acest aspect, cele vechi ar trebui revăzute, pentru a se stabili în ce măsură favorizează dezvoltarea".„Sfera producției, subliniază acad. M. Berco- vîci, cu multiplele probleme ce apar pe parcurs, o- feră științei o sursă inepuizabilă pentru alegerea și precizarea tematicii de cerr- cetare. Concretizarea acestei tematici trebuie să fie, în primul rînd, rezultatul unei confruntări neîntrerupte între știință' și industrie ; cît de fertilă este ea, o dovedește și energetica.în acest domeniu este necesară elaborarea unor programe de dezvoltare a structurii sistemului energetic genera] și electric pentru o perioadă mai lungă de timp, de 20—30 ani. Aceasta presupune, la rîn- dul său. stabilirea unui program optim pentru o perioadă de ■ perspectivă imediată, de exemplu, pentru perioada 1971—1980, program care să fie apoi permanent extins, precizat și îmbunătățit. în acest scop, este necesar să se stabilească. pe baza cercetării

științifice, prognoze suficient de exacte pentru necesarul total de energie primară și de energie electrică, în ansamblu, cît si pe categorii de consumatori, în corelație directă cu dezvoltarea economiei naționale. Prevederea științifică poate da astfel practicii cele mai prețioase indicații privind în special orientarea investițiilor.

Specialiștii din sfera producției trebuie să fie însă pătrunși de avantajele pe care le poate oferi contactul permanent cu știinta, valorificarea în timp util 
a rezultatelor ei, privind mai departe decît sarcinile cotidiene, iar lucrătorii din sfera științei trebuie să-și însușească problemele și temele de cercetare a căror rezolvare producția o pretinde în fiecare etapă, militînd apoi cu toată ho- tărîrea pentru introducerea lor cît mai completă în practica curentă, pentru a tine piept cu ritmul înnoirilor pe scară mondială.Doresc să citez, în acest sens, cîteva exemple din domeniul energetic : elaborarea — cu ajutorul calcur latoarelor cifrice moderne — a metodologiei de planificare optimă a aprovizionării cu combustibil și e- nergie a economiei, studiul influentei -.tracțiunii electrice feroviare, așa cum a fost adoptată în România, asupra funcționării sistemului electroenergetic national și multe altele".în legătură cu unele aspecte ale contactului permanent cu știinta, s-a ivit, la masa noastră rotundă, o interesantă discuție.

FUNCȚIILE NU
CLEULUI PROPRIU
DE CERCETARE

„Sarcina de a fabrica elementele de automatizare „Unidin" și „Unilog", despre care s-a vorbit aici; spune ing.-șef R. Dordea de la ~ mente a trecut de cîteva luni la întreprinderea noastră. Menținem în această privință un strîns contact cu Institutul de cercetări și proiectări pentru automatizări, unde s-au născut aceste sisteme acum 3—4 ani, sub formă de proiect și modele. Acest contact ne permite să aducem pe parcurs, împreună cu institutul, modernizările ce se impun, potrivit cu noile rezultate ale cercetării. Cred însă că, la ora actuală,. institutul ar putea să lase dezvoltarea șî perfecționarea in continuare a acestor sisteme în seama întreprinderii, a cadrelor el de cercetare. In felul acesta, și-ar putea elibera potențialul de cercetare pentru a aborda probleme noi, pe care.-treptat, pe măsura finalizării, le-ar trece de asemenea producției. Cu- noscînd pe deplin condițiile uzinale consider că ar fi foarte utilă participarea reprezentanților uzinei, (ai laboratorului uzinal) care vor trebui să aplice rezultatele cercetării, la definitivarea planurilor de cercetare ale ' institutului. Legătura între știință și producție se cere întărită prin dezvoltarea în uzină a nucleului propriu de cercetare. Cunoscînd cu e- xactitate posibilitățile reale ale fabricației, și necesitățile beneficiarilor, nucleul de cercetare uzinal este cel care trebuie și poate, în cele mai bune condiții, să dezvolte și să perfecționeze fabricația curentă.

Fabrica de ele- de automatizări,
să realizeze și să asimileze noi produse, la performanțe mai mari. în felul acesta uzinele vor putea valorifica mai bine potențialul științific al propriilor lor cadre".„Problema colaborării ști- ință-producție trebuie privită însă nu numai prin prisma prezentului, ci si prin aceea a substanțialelor schimbări structurale ce se pot întrevedea, intervine conf. ing. Gh. Tunso- îu, inginer-consilier Ia Institutul de cercetări și proiectări pentru ' automatizări". Personal, aș considera nejustificată menținerea . pe lîngă întreprinderile din cadrul acelorași centrale e- conomice și a unor „nuclee de cercetare uzinală", din moment ce există în cadrul centralei puternice institute de cercetare. S-ar produce astfel doar o inutilă dublare a eforturilor, contribuind nu la întărirea potențialului. de cercetare, ci la fărîmitarea lui".Un punct de vedere diferit exprimă și ing. Gh. Pițulescu, director tehnic al uzinelor „Autobuzul" :„Sînt ferm convins că, o- dată încheiată de institut, , cercetarea trebuie continuată în uzină. în laboratoarele ei și cu o bază materială proprie. 'Nu este u- țil ca proiectele institutului, din moment ce au fost

realizaite în uzină și ău intrat în fabricație, să fie duse mai departe în afara ei,■ desprinse de realitățile tehnologice din uzină. Dimpotrivă, așa cum s-a arătat, institutelor trebuie să li se ofere posibilitatea de a se ocupa și de problemele de perspectivă, care prezintă . aspecte tot. mal complexe.întreprinderea noastră reprezintă o ramură industrială relativ nouă la noi, totuși produsele ei trebuie să fie cît mai competitive, în această privință, primim un ajutor eficient din partea cercetării științifice. Institutele ne-au ajutat în încercarea tensiometrică a construcțiilor, a șasiurilor, caroseriilor și acoperișurilor. Cu ajutorul lor a fost studiată problema importantă a amortizoarelor și multe altele.„.țfjn.cîpaia formă de colaborare, care s-a justificat pe deplin In condițiile noastre, este cea a colectivului mixt, alcătuit din cercetători ai institutului și ingineri ai întreprinderii. Dacă fiecare din membrii lui este specialist recunoscut nu numai în propriul său domeniu de activitate, ci are preocupări de înalt nivel și în specialități înrudite. se poate realiza o puternică sudură a colectivului. în felul acesta, prin eforturi proprii, prin organizarea judicioasă a utilizării capacităților de concepție existente în tară, se pot crea condiții pentru realizarea de soluții originale și, implicit,' renunțarea la multe licențe străine. Trebuie să remarc că dacă, la începutul activită-■ ții noastre, am fost nevoiți să recurgem la baza materială a unității de cercetare, sîntem astăzi în măsură să contribuim la lărgirea ei, la procurarea de dispozitive și aparate care, pe baza contractelor încheiate, rămîn apoi, după efectuarea cercetărilor, în dotarea institutelor.O problemă importantă de care depinde desfășurarea colaborării între institut și uzină, succesul ei, este problema cadrelor, a oamenilor care trebuie să înfăptuiască această legătură.Experiența noastră ne învață că. în institut său în uzină, nu oricine poate fi cercetător. Lucrul este deosebit de important pentru menținerea legăturii vii între știință și practică. Chiar dacă omul respectiv este, de pildă, un bun specialist în matematică și în mecanică, chiar dacă are titlul de doctor în științe, fără a avea însă pasiune pentru cercetare, rezultatele obținute de el vor fi minime. Cercetătorul, trebuie să aibă intuiția desfășurării fenomenelor pe care le cercetează, să fie pasionat pentru obținerea de date noi, să-și pună în continuu probleme cărora trebuie să le dea răspuns, ^într-un cUvînț, să trăiască problemele întreprinderii cu care colaborează. De a- ceea consider deosebit de utilă promovarea la institute a oamenilor care s-au evidențiat în cercetarea la- . uzină".

Ritmul trepidant al înnoirilor este deosebit de e- vident in industria electrotehnică și electronică. Imperativul constant de a fi în pas cu progresul, de a răspunde exigentelor crescînde, impune acestei industrii să caute și să mențină un foarte strîns contact cil cercetarea științifică.„Contactul nostru cu știința, arată ing. N. Dra- gomir, directorul uzinelor „Electromagnetica", nu ar trebui să se limiteze doar la probleme de natură tehnică, cum este realizarea unor produse noi — centrale telefonice electronice, de pildă — ci să îmbrățișeze tot complexul de probleme privind organizarea științifică a producției și chiar i probleme de psihologia muncii. Cu prilejul unor vizite în străinătate, am observat că uzine cu un nivel de dotare asemănător cu al nostru au o productivitate superioară, datorită faptului că, prin u- nele măsuri judicioase, conducerea uzinei a reușit să obțină o deconectare a personalului de preocupări exterioare, ceea ce permi- ,te o concentrare mai intensă asupra problemelor producției. în vederea depistării factorilor care acționează în acest sens, uzina a intrat recent în legătură cu Centrul de cercetări sociologice al Academiei.în momentul de față, unitatea noastră se află în legătură cu 8—9 institute" științifice. Colaborarea cu a- ceștea nu se mai restrînge, așa cum se întîmpla adesea în trecut, doar la furnizarea mecanică de scheme, proiecte și modele, cărora uzina ar trebui să le dea viață, ci capătă-, caracterul unei foarte concrete participări la finalizarea produselor. Au fost realizate astfel elementele electronice „Uni- din" și „Unilog", care servesc la automatizarea unor procese de producție. Faptul că cercetătorii au venit în uzină, că au lucrat mină în mînă cu inginerii noștri, a fost de un real folos ambelor părți. Cercetătorii an reușit astfel să se familiarizeze cu problemele de tehnologie, soluțiile adoptate au ieșit din domeniul,, pur teoretic, au'încetat de a . fi ceva abstract, crelnd premisele pentru realizarea în serie, cu o mare economie de timp, a unor produse de calitate la nivel mon-

dial. Confruntarea părerilor în consiliul tehnic al u- zinei, în comisia de avizare a proiectelor și, în sfîrșit, realizarea primelor produse a reprezentat o contribuție și la ridicarea calificării cadrelor uzinei, la însușirea de către acestea a unor concepții științifice și tehnice de ultimă oră".„Cerințele crescînde ale Industriei, care reclamă dispozitive și sisteme electronice de automatizare în stare să facă fată celor mai variate solicitări, continuă aceeași idee conf. Gh. Tnnsoiu, a impus o conlucrare efectivă între cercetătorul din institut și inginerul din producție. Munca în comun lichidează hiatu- sul dintre concepție șl asimilare și face posibilă perfectionarea din mers a modelelor, prototipurilor și produselor. Se conturează astfel o răspundere comună a institutulni șl a uzinei — pentru produsul final-.„Cercetarea, ea însăși, a- arată conf. dr. ing. Radu Bogdan, cere mai multă mobilitate. Apare tot mai necesară desființarea barierelor birocratice care se interpun în calea creării colectivelor mixte, înțeleg, de pildă, ce este interzis, interesele unei lucrări citate de uzină o ce’r, ca un colectiv de cercetare să fie mutat timp de cîteva luni la uzina respectivă și să fie salarizat de aceasta. Mai mult încă, nu sînt acordate nici măcar fondurile de deplasare strict necesare. O concordanță mai mare între formele financiare și necesitățile cercetării nu ar face decît să favorizeze cercetarea, cu evidente efecte pozitive a- supra economiei naționale.Legăturile dintre institut și uzină iau adeseori forma contractelor și convențiilor. O influentă eficientă au însă numai contractele, întrucît prevăd prestarea unei contravalori a lucrării care, oricit de modestă ar fi, permite un „control prin leu".Cred că pentru întărirea legăturilor științei cu pro- ductig, pentry ridicarea co- ,'ințerpsării, fir trebui analizate o serie de acte normative care nu mai corespund situației actuale, inclusiv cele care privesc sistemul premial".
VALORIFICĂM
PRIN „RICOȘEU"
REZULTATELE
CERCETĂRILOR
NOASTRE?

Institutele diferitelor secții ale Academiei efectuează în principal cercetări fundamentale, dar ele colaborează într-o măsură crescîndă și cu producția. „Totuși, cu excepția unui număr redus de unități, a- rată prof. ing. Radu Voi- nea, membru corespondent, secretar prim al Academiei Republicii Socialiste România, această colaborare a avut un caracter oarecum întîmplător.Consider că ar trebui să evităm dispersarea forțelor de cercetare ale Academiei intr-o multitudine de probleme mărunte și să obținem concentrarea lor, pe anumite direcții bine precizate. Vizitînd, de pildă, cîteva institute din R. F. a Germaniei, am constatat că, dacă în producție se ivește o problemă acută, u- zina interesată detașează pe o lună, două, trei — cit este necesar — echipe formate din 5—10 specialiști care, în laboratoarele institutului, lucrează, împreună cu specialiștii acestuia, la soluționarea problemei respective. La noi, deși în principiu sînt posibile astfel de concentrări rapide de forte, în practică, datorită schemelor organizatorice rigide, sînt foarte greu de realizat. Astfel, cercetări de nivel mondial in domeniul lubrificațiel, efectuate la noi, nu găsesc aplicare In producție, deoarece încă nu s-au constituit colective în vederea elabo-
a scos la iveală numeroase domenii de conlucrare între știință și pro

Nu de dacă soli-

rărlî proceselor tehnologice, care să permită materializarea ideilor științifice respective. în schimb, cercetările noastre teoretice în acest domeniu sînt foarte bine apreciate în străinătate. fiind amplu citate în lucrări fundamentale a- părute în Anglia, de pildă. Riscăm ca străinătatea să preia rezultatele din publicațiile noastre, să Ie a- piice sub formă de mașini, pe care, ulterior, nu este exclus să ni le vîndă chiar nouă. Valorificarea prin „ricoșeu" a cercetărilor este o anomalie împotriva căreia trebuie luptat cu toată energia.în acest sens, cred că se cuvine să acordăm mai multă atenție cercetării tehnologice căreia, în unele țări industriale dezvoltate, i se atribuie pînă la 70 la sută din totalul alocațiilor, pentru știință. în vederea traducerii în viată a rezultatelor celor mai importante, Consiliul National al Cercetării Științifice ar trebui cred să îndrepte cercetarea spre domenii de interes major pentru știință și, în acest scop, să fie mobilizate toate forțele creatoare ale specialiștilor cercetării și producției, • Cu atît mai mult cu cît experiența din alte țări dovedește că asemenea programe au împins cercetarea științifică spre trepte superioare, trăgînd după sin« și producția".
Discuția a scos la iveală numeroase domenii de conlucrare între știință și pro

ducție, dar și zone în care contactul dintre ele este îngreunat, deși barierele existente 
pot fi înlăturate, fapt cu atît mai necesar cu cît viața ridică mereu probleme noi, ce 
se cer soluționate rapid și la nivel înalt. Colaborarea asigură muncii științifice o 
eiiciență sporită, producției transpunerea rapidă în viață a soluțiilor propuse de cer
cetare. Se impun încă eforturi stăruitoare pentru ca dialogul dintre știință și produc
ție să ia amploare șl să dea roadele pe care le așteaptă economia națională.

Masâ rotunda realizatâ de 
Gh. BARBU ji L SACHELARIH
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Constantin Drăgall, a plecat la Belgradu

0 delegație a Consiliului Central | vjața internațjona|ă

Principii si consensuri

Marți după-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația Consiliului Central al U.G.S.R.. condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care, la invitația Confederației Generale a Muncii din Italia, a făcut o vizită în Italia între 18 și 25 iunie.La sosire, pe aeroportul Bănoasa, au fost de față Vîlcu. membru Executiv al C.C. al tovarășii Vasile al Comitetului P.C.R.. Dumitru

Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., alți reprezentanți ai conducerii U.G.S.R., activiști ai sindicatelor.
*La aeroportul Leonardo da Vinci din Roma delegația U.G.S.R. a fost condusă de către Luciano Lama și Rinaldo Scheda, secretari ai C.G.I.L., Umberto Scalia, șeful secției internaționale a C.G.I.L., și de ălți activiști ai C.G.I.L. A fost prezent, de asemenea, dr. Ion Radu, însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Roma, și alți membri ai ambasadei române.

Marți dimineața a plecat spre Belgrad o delegație a Consiliului Central ai U.G.S.R., condusă de tovarășul Constantin Dragan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care, la invitația Consiliului Central- al Uniunii sindicatelor din Iugoslavia, va participa la cel de-al VI-lea congres al sindicatelor din această țară.La plecare, pe aeroportul' Bă-

neasa, au fost prezenți membri ai conducerii U.G.S.R,; precum și Djordje Popovici, însărcinat cu afaceri' ad-interim al Iugoslaviei la București.
★ •'In aceeași zi, delegația a sosit la Belgrad, unde, pe aeroportul Sur- c'n, a fost întîmpinată de Vaio Skendjici, secretar general al Consiliului Central al Uniunii sindicatelor din Iugoslavia.

Cronica zilei

★ROMA 25. — Corespondentul A- gerpreș, N. Puicea, transmite.: La sfîrșitul vizitei a fost dat publicității un comunicat comun in care se arată că membrii delegației sindicale române au vizitat o serie de localități industriale și au avut discuții cu activiști ai sindicatelor și oameni ai muncii italieni.In timpul convorbirilor, delegațiile sindicale din cele două țări s-au informat reciproc asupra principalelor preocupări pe plan național și internațional. S-a apreciat cu satisfacție că legăturile prietenești și de cooperare între U.G.S.R. și C.G.I.L. se dezvoltă continuu în spiritul principiilor solidarității muncitorești internaționale, al res-

pectului și înțelegerii reciproce, al cauzei păcii și progresului, hotă- rînd intensificarea acestor legături.Convorbirile au evidențiat faptul că realitățile contemporane oferă condiții mai favorabile pentru realizarea pe plan internațional a unor forme de cooperare între centralele naționale, precum și între organizațiile sindicale de ramură.Delegațiile și-au reafirmat deplina solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez și au declarat totodată că sindicatele pe care le reprezintă sprijină orice inițiativă sau acțiune care au ca scop îmbunătățirea climatului politic, cooperarea între popoare, asigurarea securității europene.

stitutului, a evocat figura lui Ion' Ionescu de la Brad.Bustul, opera sculptorului ieșean Vladimir Florea, a 'fost dezvelit de Ion Manciuc, prim-secretar ai Comitetului municipal Iași al P.C.R., președintele consiliului popular municipal.

MOSCOVA 25. — Corespondentul . Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite: La 25 iunie și-a început lucrările sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. In ședințe separate, Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților au adoptat ordinea de zi' a sesiunii pe care sînt înscrise între altele : asistența medicală pentru populație și măsurile pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății; proiectul bazelor legislației U.R.S.S. și republicilor unionale cu privire la căsătorie și familie; situația internațională și politica externă a Uniunii Sovietice.Sesiunea și-a continuat apoi lucrările în ședința comună a celor două Camere. Deputății au ales în unanimitate ca vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice pe Serghei Pri- titzki, președintele. Prezidiului Sovietului Suprem al R.Ș.S. Bieloruse. .

dr. docent Alexandru BOLINTINEANU, Gheorghe SECARIN

Ita- 
î ru

de

du-se în acest cadru o practică discriminatorie, care nu poate decît să dăuneze scopului urmărit și. iu genere, colaborării internaționale.Lucrările conferinței au fost dominate de tendința de a se asigura o atmosferă de lucru, de cooperare în vederea găsirii unor soluții cît mai corespunzătoare cerințelor relațiilor contemporane și elaborării unei convenții larg acceptabile. Este, credem, un reflex al preocupărilor din ce în ce mai accentuate pe arena internațională în direcția normalizării și dezvoltării relațiilor dintre toate statele, rezolvării problemelor litigioase sau nesoluționate pe baza principiilor egalității, independenței și suveranității statelor.In această privință, numeroase delegații au apărat poziții principiale, de natură să răspundă cerințelor unei utilizări cît mai eficace a tratatelor în vederea dezvoltării cooperării interstatale. Prin acțiunea comună a acestor delegații au putut fi promovate soluții realiste și de dezvoltare progresivă â normelor juridice privind tratatele internaționale. În același timp au putut fi respinse încercările unor delegații occidentale (Statele Unite, Anglia) de a împiedica adoptarea unor asemenea soluții sau de a introduce în convenție prevederi care să nu țină seama de realitățile internaționale sau de cerințele egalității suverane a statelor (de pildă, în ceea ce privește folosirea unor mijloace de rezolvare 
a diferendelor dintre state). Astfel s-a reflectat și în cadrul acestei con- . ferințe rolul crescînd al statelor mici fi mijlocii.Drept rezultat al schimbului de vederi, al înfruntării de opinii, al spiritului de conlucrare, proiectul de convenție — alcătuit inițial de Comisia de drept internațional a O.N.U. — conține prevederi care corespund unor cerințe largi ale majorității statelor.Astfel, venției tratatei* nințarea utilizării are suportul logic în principiul fundamental al dreptului internațional contemporan care interzice amenințarea cu forța sau folosirea ei împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a unul stat. Ca atare, un tratat care ar fi impus prin potrivit asemenea forme ,de. âonstringere nu poate avea pe planul dreptului nici o valabilitate. în actualele condiții internaționale, constrîngerea se manifestă și sub alte forme decît amenințarea cu forța armată ; de pildă, statele imperialiste recurg la diverse presiuni economice, politice și de altă natură spre a sili statele mai puțin dezvoltate să încheie tratate în dauna intereselor lor legitime, în condiții de inegalitate. Este, de aceea, logic ca și tratatele astfel încheiate să poată fi anulate. în urma unor dezbateri și consultări prelungite, conferința a adoptat, în unanimitate, 
o rezoluție care condamnă folosirea la încheierea tratatelor a presiunilor economice, politice și de altă natură, ca incompatibile cu egalitatea suverană a statelor șl liberul lor consimțămint, cerîndu-se statelor să nu recurgă la sulemenea presiuni.Un alt aspect ce pi se pare demn de relevat este recunoașterea de către statele participante lrf conferință * existenței unor norme imperative ale dreptului internațional contemporan, statele neavînd dreptul să încheie tratate ce ar cont^venl unor asemenea norme. Așa cum au arătat majoritatea delegațiilor, au caracter de norme imperative 'principiile fundamentale ale dreptului Internațional contemporan, cum sint principiile respectării suveranității, egalității In drepturi, neamestecului in treburile interne, neagresiunii, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, precum șl normele care interzic genocidul, sclavia, discriminarea rasială etc. Drept urmare, tratate care, prin scopul urmărit, ar veni în contradicție cu o normă imperativă, sînt lipsite de valabilitate. Este ceea ce s-a decis în conferință prin adoptarea unor prevederi în acest sens. Aceasta relevă încă o dată faptul că menționatele principii ale colaborării internaționale — pentru a căror promovare România socialistă militează neabătut — dobindesc o tot mal largă recunoaștere, se afirmă tot mai mult ea singura bază sănă
toasă de relații internaționale.în concluzie, conferința de codificare a dreptului tratatelor a învederat voința marel majorități a statelor de a asigura respectul legalității în relațiile internaționale — condiție sine qua non a promovării cauzei păcii, libertății și progresului popoarelor.Sesiunea de la Viena a conferinței a parcurs prima etapă a fazei diplomatice de elaborare a proiectului de convenție cu privire la drep- tratatelor. Problema cu o semnificație majoră (universalitatea tratatelor multilaterale generale, sis- 1 temui procedural cel mâi potrivit pentru soluționarea litigiilor) vor fi abordate în sesiunea din anul 1969, care va avea loc tot la Viena șl care va avea sarcina adoptării textului definitiv al convenției.Acționînd în spiritul înaltei principialități ce caracterizează politica externă a României socialiste, delegația țării noastre a urmărit să aducă o contribuție constructivă la elaborarea unei convenții privind tratatele, convenție care, răspunzind nevoilor vieții internaționale, să favorizeze procesele pozitive ale lumii contemporane, îndreptat* spre statornicirea unui sistem de relații Internaționale, întemeiat pe încredere, înțelegere și stimă reciprocă Intre state, pe respectarea personalității și demnității tuturor națiunilor, a drepturilor și intereselor lor legitimai

Timp de două luni, palatul Hofburg din Viena a găzduit lucrările primei sesiuni a Conferinței pentru codificarea dreptului tratatelor; convocată. de Adunarea Generală a O.N.U.Conferinței, alcătuită din plenipotențiari ai statelor, îi revine misiunea de a întocmi o convenție internațională referitoare la tratate, un „tratat al tratatelor", care să conțină dispoziții privind procedura de încheiere, condițiile de aplicare și de atingere a tratatelor.Prin aceasta s-ar realiza un nou pas impo>‘.ant In direcția codificării dreptului internațional contemporan, adică a elaborării unor convenții cu caracter general care să cuprindă regulile de drept cirmuind relațiile dintre state în domenii cuprinzătoare. După cum este știut, pînă în prezent au fost realizate o serie de astfel de convenții de codificare, între care cele mai importante sînt cele privind regimul mării (Geneva — 1958), relațiile diplomatice (Viena — 1961) și relațiile consulare (Viena — 1963).însemnătatea actualei conferința decurge din faptul că principala formă juridică pe care o îmbracă relațiile de cooperare dintre state o constituie tratatul. In lumea de astăzi, în care cooperarea internațională îmbrățișează sectoare din ce în ce mai variate și mai vaste (de ordin politic, economic, tehnico-științific, cultural-educativ, sanitar etc.) și în care se urmărește soluționarea unor probleme majore pentru menținerea păcii și securității internaționale (cum sînt dezarmarea, folosirea pașnică a energiei nucleare sau a spațiului cosmic) sau pentru progresul economic și social al popoarelor (cum este problema reducerii decalajului între țările industriale a- vansate și cele în curs de dezvoltare), practica tratatelor bilaterale (încheiate între două state) și a celor multilaterale (încheiate între un grup de state sau destinate tuturor statelor) este în continuă dezvoltare, atît sub aspect cantitativ, cit și calitativ. De aici, necesitatea precizării și stabilirii unor reguli general aplicabile, care să soluționez* toate problemele ridicate de încheierea, executarea și încetarea aplicării tratatelor. Asemenea reguli au oa finalitate asigurarea unor raportări interstatale stabile șl conforme normelor de justiție și drept, consacrind drepturi și' obligații ce trebuie res- ..,pectfit? ,cu bună credință,vechiuluiadagiu din dreptul roman „pacta sunt servanda" (pactele trebuie respectate). Este incontestabil că adoptarea unor asemenea reguli și consfințirea lor intr-un tratat sînt de natură să stimulez* cooperare* internațională.înțelegerea rolului și însemnătății pe care le are elaborarea convenției respective este ilustrată de faptul că la Conferința de la Viena au fost reprezentate 104 state. Așa cum au subliniat mai multe delegații, a constituit un aspect negativ, în ce privește compunerea conferinței, faptul că Republica Populară Chineză, R.P.D. Coreeană, R. D. Vietnam ți R. D. Germană nu au fost invitate să participe la lucrări, contlnuîn-

★Delegația guvernamentală isra- eliană, condusă de Zeev Sharef, ministrul comerțului și industriei, care face o vizită în țara noastră, a plecat într-o călătorie pe Valea Prahovei, spre Brașov. La Ploiești, delegația a vizitat combinatul petrochimie și rafinăria Brazi.Oaspeții au vizitat apoi fermele întreprinderii agricole de stat djn Prejmer.

Plenara C.C. al P. C.

QUITO 25

La 25 iunie, George Macoveseu, prim-adjunet. al ministrului afacerilor externe,-a primit pe Na- bih Sabbagh, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii .Arabe Siriene în Republica Socialistă România, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia.
★Marți la amiază a plecat în lia o delegație de specialiști în bunătățiri funciare, cdndusăBarbu Popescu, prim-vicepreședin- te al Consiliului Superior al Agriculturii, pentru a duce tratative cu organizații de specialitate italiene în vederea cooperării în domeniul irigațiilor.In același scop, delegația își continua călătoria în Elveția R.F. a Germaniei.Cu prilejul împlinirii a 150 ani . de . la nașterea savantului mân Ion Ionescu de la Brad, Institutul agronomic din Iași, , poartă numele marelui om de știință, a avut loc marți dimineața solemnitatea dezvelirii unui bust șezat in fața clădirii.Cu acest prilej, prof. univ. docent Mihai Răvăruț, rectorul

vaȘi
fie rolă ce

de activiști ai P.S.U.G
SĂRBĂTORIREA
SCRIITORULUI ■a Delegația C.C. al P.C.R

Plecarea delegației

★Marți dupa-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, condusă de Stelian Ionescu, membru al Biroului permanent al Uniunii naționale, care, la invitația Uniunii cooperativelor sătești din R.F. a Germaniei,^ participat la lucrările Congresului cooperativelor „Raiffeisen".

v_____  — La Guayaquil a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Ecuador care a adoptat tezele politice ce vor fi puse în dezbaterea celui de-al VlII-îea congres al partidului, prevăzut să aibă Ioc. la începutul lunii august. Participanții la plenară au aprobat raportul- Comitetului Executiv al C.C. despre participarea comuniștilor la alegerile generale desfășurate la 2 iunie și au examinat situația politică internă.

Delegația de activiști ai P.S.U..G,, condusă de Rolf Kuhnert, șef. de. sector la C.C. al "invitația C.C. al vizită în schimb țara noastră, a amiază Capitala trie.în cursul vizitei, delegația a a- vut convorbiri la Comitelui mtmfî cipST București âl P.'C:R.,‘îă instituții centrale care se ocupă de probleme ale construcțiilor și a vizitat obiective economice și social- culturale, precum și șantiere construcții din Capitală și de litoral.Delegația a fost primită de varășul Mihail Florescu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Economic.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de tovarășul Gheorghe Roșu, șef de sector la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Ewald Moldt. ambasadorul R. D. Germane la București.

s-a întors din IslandaP.S.U.G., care, la P.C.R., a făcut o de experiență în părăsit marți la pierind spre pa
Cu prilejui împlinirii vîrsfei de 75 de ani, scriitorul Demoslene Bolez, membru corespondent al Academiei, a fost sărbătorit mărfi dimineafa în cadrul unei ședinje festive, organizată de Academie și Uniunea Scriitorilor. Au participat academicieni, profesori uni- .... versitșri, scriitori. - i—In cadrul ședinfei, acad.' Alexandru Philippide, președintele secfiei literatură și artă a Academiei, Mihai BeniucCiopraga au evocat momente din viafa și bogata activitate de creafie a scriitorului Demosfene Botez, contribuția sa la îmbogăfirea tezaurului literaturii române, contribuție prefuită și prin acordarea titlului de laureat al Premiului de

Marți seara ș-a înapoiat în Capitală delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din. Islanda, a făcut o vizită în această țară.
(Agerpres)'

Marți la amiază a sosit în Capitală o delegație comercială și industrială suedeză, condusă de AJ:e Vrethem. președintele Comitetului suedez pentru promovarea comerțului suedez cu România.In timpul șederii în țara noastră oaspeții vor avea întrevederi cu personalități ale vieții comerciale și economice românești.Printre persoanele oficiale prezente la sosire, pe aeroportul Bănoasa, se afla baron Cari Rappe, ambasadorul Suediei la București.’ i"'1 ' iÂgerpres)

Sesiunea Adunării

a R. P. Albania
una din declarăcare se cu forța forței. Această dispoziție își

prevederile con- nule și neavenite încheie sub ame- sau ca urmare aTIRANA 25 (Agerpres). — La Tirana au început lucrările sesiunii a V-a a celei de-a 6-a legislaturi a Adunării Populare a R.P. Albania — anunță agenția telegrafică albaneză. In prima zi a lucrărilor a ’fost- dezbătut-și aprobat proiectul de lege cu privire la unele modificări ale constituției R.P. Albania referitoare la administrarea justiției. Conform noilor prevederi, principalele instanțe ale tribunalelor populare sînt Curtea Supremă și tribunalele regionale. A fost de asemenea dezbătut și aprobat proiectul de lege cu privire la organizarea instanțelor judiciare. Vor fi create tribunale sătești, orășenești și de cartier în vederea rezolvării conflictelor civile simple și a contravențiilor. Aceeași lege prevede desființarea tribunalelor departamentale.avut loc
(Agerpres) (Agerpres)

aîn exprimat viitor în- pentru noi culmi

de acad, și prof. Constantin
vremea

- ■■•-aan.-, ..«wwMMKnrjMM

de pe

tere.

to*

Noi arestări

în Grecia

In cîteva rînduri arestarea, în urmă cuAr-

ÎN R.A.U

darea titlului de laureat al stat.Mulțumind, sărbătoritul hofărîrea de a-și pune și treaga capacitate de muncă ridicarea culturii românești pe ale progresului.Cu același prilej, seara a o reuniune colegială la Casa oamenilor de știință.

Ieri în țară: Vremea a fost în general frumoasă, cu cerul temporar noros. In Transilvania, sudul Banatului, nordul Moldovei și în zona de munte și de deal a Olteniei și a Munteniei după-amiaza s-au semnalat averse izolate de ploaie, dar mai ales descărcări electrice. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 21 de grade la Sulina și Mangalia și 29.

grade la Băilești. în București : Vremea a fost frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a suflat potrivit. Temperatura maximă a fost de 28 grade.Timpul probabil pentru zilele dc 27, 28 și 29 iunie. în țară : Vreme în curs de încălzire u- șoară. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse locale mai frecvente în nordul țării. Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cu- ■ prinse între 10 și 20 grade, iar maximele între 22. și 32 grade, local mai ridicate. în București: Vreme în curs de încălzire u- soară. Cerul va fi variabil. Vînt potrivit. Temperatura în creș
ALEGERI

TRAGEREA LA SORTI
PENTRU
TRIMESTRUL III A.C

A LIBRETELOR DE
ECONOMII

CU DOBlNDĂ 
Șl ClȘTIGURI 

IN AUTOTURISMECasa de Economii și Consem- națiuni aduce la cunoștință celor interesați că depunerile sau completările de sume necesare participării la tragerea la sorți pentru al treilea trimestru al a- nului a LIBRETELOR DE E- CONOMII CU DOBlNDĂ $1 ClȘTIGURI IN AUTOTURISME se pot efectua pînă la data de 29 iunie a.c. inclusiv.De asemenea, Casa de Economii și Consemnațiuni face cunoscut că la tragerea la sorți pentru trimestrul II a.c. a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, care va avea loc la sfîrșitul lunii iulie, se vor acorda 257 cîștiguri în autoturisme din mărcile: FIAT 1800, FIAT 125, FIAT 124, RENAULT 16, MOSKVICI, RENAULT 10, RENAULT DAUPHINE GORDINI, SKODA și TRABANT,Pe lîngă cîștigurile în autoturisme, Casa de Economii si Consemnațiuni acordă titularilor a- cestor librete de economii și do- bînzi anuale, care, ca și cîștigurile în autoturisme, sînt scutite de orice taxe și impozite. In plus, titularii acestor librete de economii beneficiază de garanția statului asupra sumelor depuse la C.E.C., de păstrarea secretului privind, numele depunătorilor și operațiunile efectuate ele.

Astă seară la Sofia, cu începere de la ora 19, va avea loc „manșa' a doua a finalei campionatului internațional' feroviar de fotbal în care se îhtîlnesc echipele Rapid București și Lokomotiv Sofia. In primul Joc, fotbaliștii români au obținut de 3—1 victoria cu scorul
do fotbal din țaraAmatorii 

noastră vor putea urmări as
tăzi p* micul ecran desfășu
rarea acestui meci. Transmi
sia va încep* Ia ora 19.

de șah de la SinaiaAseară, în penultima rundă a turneului internațional feminin de șah de la Sinaia, Reicher a cîștigat la Sunnuck iar Polihroniade a învins-o pe Timnier. Nicolau a cîștigat la Teodorova. Jianu ă remizat cu Stadler. Malypetrova a cîștigat la Novarra.Clasamentul se prezintă astfel : 1—2. Polihroniade (România) și Stadler (Iugoslavia) cu cîte 8 puncte; 3. Zâtu- ldvskaia (U.R.S.S.) 7,5 (1) puncte ; 4. Malypetrova (Cehoslovacia) 7,5 puncte ; 5. Teodorescu (România) 7 (1) puncte etc. Astăzi are loc ultima rundă. ■

ÎN PRELIMINARIILE COMPETIȚIEI INTERNAȚIONALE FEMININE DE HANDBAL de la Negotin, echipa României a învins cu 11—7 (7—4) echipa secundă a Iugoslaviei. U.R.S.S. a cîștigat Cu 17—14 (3—10) meciul cu Ungaria.ASEARĂ LA BELGRAD, selecționata de fotbal a Braziliei a jucat în compania echipei Iugoslaviei. Fotbaliștii brazilieni au obținut victoria cu scorul de 2—0 (2—0).Ieri ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL MASCULIN DE VOLEI DE LA SOFIA, echipa Bulgariei a învins cu 3—1 echipa României, iar U.R.S.S. a întrecut cu 3—1 echipa R. D. Germane.La Ischia, în Italia, cu prilejul congresului Federației internaționale de baschet (F.I.B Â.), s-a stabilit ca TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN MASCULIN DIN ANUL 1969 SĂ SE DESFAȘOA.- RE ÎNTRE 25 SEPTEMBRIE ȘI 5 OCTOMBRIE LA NEAPOLE. Preliminariile competiției vor avea loc la Mataro (Spania), Stockholm. Haarlem (Olanda). Salonic și Budapesta. Echipele participante au fost reriartizate în grupe după cum urmează: grupa I: Salonic: R. F. a Germaniei,Austria, Israel, Finlanda; grupa a2- a: Budapesta: Albania, Turcia, Franța, Ungaria. Polonia; grupa a3- a: Mataro: Spania, Elveția, Belgia, Maroc. R.A.U.. Bulgaria ; grupa a 4-a: Haarlem: Olanda, Scoția, Anglia. Iugoslavia. ROMANIA; grupa a 5-a: Stockholm: Suedia, Islanda. R.D. Germană, Danemarca, Cehoslovacia. Din fiecare grupă se califică pentru turneul final primele două clasate. Vor juca direct în turneul final echipa U.R.S.S., campioană europeană, și Italia ca țara organizatoare. F.I.B.A. a stabilit ca în anul 1970 campionatul mondial să aibă loc la Ljubljana în Iugoslavia între 5 și 15 mai. Campionatul european pentru juniori se va desfășura in 1970 la Atena.

ÎN PENULTIMA ZI A CAMPIONATELOR EUROPENE DE HALTERE, care se desfășoară în prezent la Leningrad, s-au disputat întrecerile la categoria semigrea. Titlul de campion a revenit sportivului sovietic IAN TALTS, care, la totalul celor trei stiluri a realizat 512,500 kg (170—150—192,500 kg). PERFORMANȚA LUI TALTS REPREZINTĂ UN NOU RECORD MONDIAL. Vechiul record mondial îi a- parținea cu 510 kg. Pe locurile următoare s-au clasat: B. Johansson (Suedia) — 495 kg și Kaarlo Kangas- niemi (Finlanda) — 490 kg. Sportivul român Gheorghe Teleman a ocupat locul 113, cu un total de 425 kg (140—125—160 kg).în cadrul turneului internațional masculin de baschet de la Minsk, în jocul „vedetă" s-au intîl- nit echipa olimpică a S.U.A. și reprezentativa Iugoslaviei. LA CAPĂTUL UNUI JOC ECHILIBRAT. BASCHETBALIȘTII AMERICANI AU TERMINAT ÎNVINGĂTORI CU SCORUL DE 82—75 (38—33).ÎN ZIUA A DOUA A CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE ATLETISM DE LA HELSINKI, cunoscutul fondist australian Ron Clarke a cîștigat proba de 5 000 m cu timpul de 13’56”. Pe locul secund s-a clasat japonezul Keisuke Sawaki cu 14’00”.LA SIMFEROPOL S-A DISPUTAT ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALĂ DE JUDO dintre selecționata R.S.S. Ucrainene și reprezentativa Japoniei. Oaspeții au repurtat o victorie categorică cu scorul de 8—1.LN CADRUL UNUI CONCURS DE NATAȚIE DESFĂȘURAT LA HAYWARD (CALIFORNIA), sportivul a- merican Mark Spitz a stabilit UN NOU RECORD MONDIAL ÎN PROBA DE 400 m LIBER cu timpul de 4’07”7/10. Vechiul record mondial era de 4’08”2/10 și aparținea din anul 1967 americanului Greg Charleton.

CAIRO (Agerpres). — Peste 5 milioane de cetățeni egipteni s-au prezentat ieri la centrele de votare pentru a alege pe cei 75 000 de con- i ai comitetelor de bază ale Uniunii socialiste arabe, guvernămînt în RÎA.U.i cum relatează a- gențiile de presă, vor fi date publi- i în cursul dimineții de azi. Candidații, aleși în cadrul acestui scrutin, vor desemna la rîndul lor pe conducătorii comitetelor regionale, care vor alege pe cei 15 000 de membri ai Congresului Național. După cum s-a anunțat, Congresul Național al partidului va avea loc la 23 iulie și va desemna pe membrii Comitetului Central și celelalte instanțe superioare de partid.

I pentru a atege ducători locali bază ale Uniur
I partid de guverrRezultatele, dupăcitățiiCandii
I
I
I
I
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ATENA 25 (Agerpres). — Agenția France Presse scrie că valul de arestări din Grecia, care s-a amplificat în ultimele zile, lovește mai ales cercurile Partidului Uniunea de Centru. Sursa citată precizează că după cîfeva zile, a generalului A. ghiropoulos, alte persoane au fost reținute de forțele de poliție. Este vorba de fostul director general al presei, Gheorghios Cavounidis, și de ziaristul Gheorghios Zahariadis, corespondent al mai multor ziare. Zahariadis urmează să compară în fața tribunalului militar din Atena. Oficial n-a fost făcută nici o precizare în legătură cu motivele a- restărilor efectuate.
Lucrările Conferinței 

U.N.E.S.C.O.
PARIS 25 — Corespondentul A- gerpres, Alexandru Gheorghiu, transmite : La 24 iunie s-a deschis la Palatul congreselor din Monaco cea de-a V-a Conferință regională a Comisiilor naționale europene pentru U.N.E.S.C.O. La lucrările conferinței participă reprezentanți ai comisiilor naționale din toate statele europene membre ale U.N.E.S.C.O., precum și numeroși observatori ai altor state și ai unor organizații internaționale. Comisia națională română este reprezentată de acad. Andrei Oțetea și de ambasadorul Valentin Lipatti, delegatul permanent al României lîngă U.N.E.S.C.O.Conferința a adoptat ordinea d« zi și regulamentul intern de funcționare. Cu acest prilej, reprezentanții comisiilor naționale cehoslo-

pe

vace, sovietice, române, polone și ungare și-au exprimat regretul lor pentru faptul că la această conferință nu a fost invitată și Comisia națională pentru U.N.E.S.C.O. din R.D. Germană.La primul punct al ordinii de zi conferința a examinat modul în care comisiile naționale europene au aplicat recomandările precedentei conferințe ce s-a ținut la Sofia în 1962. In intervenția sa, șeful delegației române, acad. Andrei Oțetea, a expus inițiativele comisiei naționale române, în perioada respectivă, în problema educării tineretului în spiritul păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare, precum și activitățile întreprinse de comisia națională română în domeniul cooperării bal
canice și europene.
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© Convorbiri între P. C. 
Francez și Federația Stîngii 
Democrate și Socialiste 
® 0 declarație a premie
rului PompidouPARIS 25 (Agerpres). —- Luni seara s-au întrunit la Paris delegațiile P.C.Francez și Federației .Stîngii Democrate și Socialiste. Timp de trei ore, reprezentanții celor două formațiuni politice au analizat situația după primul tur de scrutin al alegerilor generale, desfășurate la 23 iunie, precum 'și problema desistărilor la cel de-al doilea tur de scrutin din 30 iunie. In comunicatul dat .publicității la sfîrșitul reuniunii, P.C.Francez și Federația Stîngii Democrate și Socialiste fac apel la toți democrații și republicanii ca la 30 iunie să voteze împotriva grupării majoritare „Uniunea pentru apărarea republicii", pentru acei candidați de stingă care la primul tur de scrutin au obținut cel mai mare număr de voturi.

★Primul ministru al Franței, G Pompidou, a lansat un apel alegătorilor cerîndu-le să se alăture unei majorități „lărgite și solide". El a făcut cunoscut că pretutindeni unde candidații grupării „Progres și Democrație Modernă", de tendință centristă, sau republicanii independenți, conduși de Giscard d’Estaing, se află în frunte la primul tur de scrutin, candidații „Uniunii Democrate pentru cea de-a 5-a Republică" vor renunța în favoarea acestora. El a precizat că aceasta este „cu atît mai necesar cu cît alegerile nu sînt încă cîștigate și cu cîț speranțele nutrite de majoritate la încheierea primului tur de scrutin — așa cum a arătat experiența în ultimii ani și mai ales la alegerile legislative din 1967 — se pot spulbera cînd este cunoscută componența completă a Adunării".
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închei®?®® sesiunii

© Curent da opinie în favoarea destindem în leîdțiȘle 
Est-Vest © Frânta șl-a reafirmat poziția sa de dezcm^a 

jare față de organismele militare de padduîREYKJAVIK 25 (Agerpres). — Sesiunea Consiliului ministerial al N.A.T.O. și-a încheiat lucrările marți în capitala Islandel. Timp de două zile participanții la sesiune au discutat principalele probleme aflate pe ordinea de zi: relațiile Est-Vest, situația din Orientul A- propiat și din Vietnam, tratatul de neproliferare a armelor nucleare. Secretarul general al N.A.T.O., Manlio Brosio, și secretarul de stat american, Dean Rusk, au pus accentul în intervențiile lor pe menținerea „solidarității atlantice" și pe „respectarea angajamentelor" care revin statelor membre ale N.A.T.O. Dean Rusk a făcut apel la partenerii europeni de a con- . tribui „într-o mai mare măsură la apărarea N.A.T.O.".Reprezentanții unor state, printre care Belgia și Danemarca, au pus accentul în cuvântările lor . pe continuarea politicii de destindere în relațiile Est-Vest. Ei s-au pronunțat pentru o conferință în problemele securității europene la care, ar urma să ia parte și reprezentanții S.U.A. și Canadei.Pentru Franța, reuniunea a oferit din nou prilejul reafirmării po-

zlției sale de dezangajare față de organismele militare ale N.A.T.O. Reprezentantul francez Roger Sei- doux a relevat că deși Franța a- probă rapoartele privitoare la „.planul Harmel“ privind sarcinile de viitor ale N.A.T.O., ea nu se va alătura acelor prevederi care se referă la sistemul de organizare militară a blocului Nord-Atlantic.în comunicatul dat publicității la sfîrșitul reuniunii se arată, printre altele, că „relațiile Est-Vest s-au îmbunătățit într-o anumită măsură". Se precizează că „se va da prioritate studierii posibilității de reducere a echilibrului de forțe între Est și Vest", și necesitatea „de a se evita de o parte și de alta escaladarea nivelurilor armamentului". Concomitent cu aceste afirmații, comunicatul arată că țările participante la comitetul planului de apărare vor examina măsurile privind întărirea organismelor militare ale N.A.T.O.Reprezentantul Franței, a declarat că „din motive de principiu și de procedură" nu s-a asociat decît la anumite paragrafe ale comunicatului.

Organizația „Acțiunea democra- ficS", constituită îri ianuarie 1968 din inițiativa unor personalități eminente ale vieții publice din R. F. a Germaniei, a organizat la Munchen, la 22 iunie, o întîlnire de masă împotriva neonazismului și fascismului, pentru securitatea europeană. La 23 iunie în fața crematoriului de la Dachau, din apropiere de Munchen,

a avut loc un mare miting (în fotografie) la care au luat cuvintul peste 20 de vorbitori din diverse țări. Din partea României a rostit o cuvintare Gheorghe Vasilichi, fost deținut în acest lagăr. Participantă au depus coroane în memoria celor care și-au pierdut viața în acest lagăr de exterminare hiflerist.

TOKIO 25. — Corespondentul A- >rpres, FI. Țuiu, transmite : Conducerea Partidului Socialist din Japonia ■ 
a lansat un apel forțelor politice de opoziție să promoveze o politică comună, care să întrunească adeziunea alegătorilor, să ducă la victoria în alegeri — care se vor desfășura la 7 iulie, și la schimbarea actualei situații politice din Japonia. Socialiștii propun realizarea unui acord al forțelor de opoziție într-o serie de probleme prin- retrocedarea imediată a

J.

FEROVIARII ENGLEZI 
ÎN GREVĂLONDRA 25 (Agerpres). — Mișcarea .grevistă în transporturile feroviare din Anglia a luat amploare marți, după ce aproximativ 35 000 de membri ai „Sindicatului unit al mecanicilor și fochiștilor de locomotive" s-au alăturat grevelor parțiale ale celor 227 000 de membri ai „Sindicatului național al feroviarilor", provocînd haos în transporturile publice. Aproximativ 1000 de trenuri au fost anulate luni, alte sute au avut mari întîrzieri, iar numeroase gări au fost în
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Final dramatic 
ai „marșului 
săracilor"

WASHINGTON 25 (Ager- 
pres). — Primarul capitalei a- 
mericane, Walter Washing
ton, a instituit luni , noaptea 
regimul de interdicție a cir
culației intre orele 21,00 și 
5,00 dimineața și a mobilizat 
unități ale Gărzii naționale 
pentru a întări forțele de po
liție. care au evacuat cu forța 
pe locuitorii „orașului spe
ranțelor" — cantonamentul 
participanților la „marșul să
racilor".

Situația creată in capitala 
americană se datorește încer
cărilor de forță la care au re
curs luni autoritățile federale 
și municipale împotriva parti
cipanților la această acțiune 
protestatară, care timp de mai 
bine de șase săptămîni au ma
nifestat pentru ameliorarea 
condițiilor lor de viață și de 
trai. După cum s-a mai anun
țat, liderilor acestei acțiuni li 
s-a înminat un ultimatum ce- 
rîndu-li-se să părăsească „o- 
rașul speranțelor". Peste 600 
de polițiști au încercuit „Ora
șul speranțelor". Concomitent 
au fost mobilizați circa 1400 
de agenți ai poliției munici
pale, iar gărzile naționale au 
fost puse în stare de alarmă. 
In interiorul taberei săracilor 
a avut loc un miting la care 
s-a hotărît organizarea unei 
noi demonstrații în fața Con
gresului american.în fotografia de sus : aspect 
de la mitingul de la Washing
ton cu care s-a încheiat „mar
șul săracilor".
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Aflu din presa occidenta
lă că Londra a anunțat 
în mod oficial că îi va fi 
imposibil să mai participe, 
din- considerente economi
ce, la proiectul de construi
re a unui mare accelerator 
de particule, ce urma să 
fie realizat în cadrul 
C.E.R.N.

Poate n-aș fi dat atenție știrii dacă cele patru ini
țiale ■ — C.E.R.N. — nu 

■nii-ar. fi . evocat amintiri 
proaspete. Cu numai vreo 
trei luni în urmă, am avut 
ocazia să fac o vizită la 
„Organisation europeenne 
pour le recherche 
clăaire", cunoscută 
prescurtarea C.E.R.N. 
tuat în împrejurimile 
nevei, Meyrin, C.E.R.N. 
este, s-ar putea spune, 
un vast laborator, în
tins pe sute de hectare, 
cu multe clădiri și instala
ții în aer liber — totul 
menit să dezvolte cerceta
rea pur științifică, cu ca
racter fundamental, să 
smulgă noi taine atomului, 
să propulseze astfel folosi
rea lui pașnică, (lucrări în 
scopuri militare sînt ex
cluse). înființată în 1954, din 
inițiativa UNESCO, institu
ția are 13 state mem
bre din Europa occi
dentală și folosește fondu
rile puse la dispoziție de 
ele, mai ales de Franța, 
R.F.G., Italia, Anglia. De 
remarcat că întreține legă
turi intense cu omologul 
ei răsăritean — Institutul 
de cercetări de la Dubna — și că, după cum ni s-a spus, 
savanți din țări nemembre 
sînt invitați să-și desfășoa
re experiențele sau pot co
manda un anumit experi
ment care îi preocupă. In 
această citadelă a fizicii 
nuclear* îți dai mai bine 
seama ca oriunde că „al
chimia" modernă este de 
neconceput în izolare, că 
ea reclamă mijloace spi
rituale, dar și materiale 
uriașe, că de aceea coope
rarea internațională se im
pune ca o necesitate strin
gentă.

La C.E.R.N. ni s-a ară-

sud-vietnameze

Okinawei, desființarea bazelor militare americane din Japonia, stabilirea de relații diplomatice cu R. P. Chineză și adoptarea unei declarații de denu- clearizare a țării. P.S.J. a hotărît să lanseze între 26 iunie și 3 iulie o campanie de masă pentru retragerea bazelor militare americane și abrogarea tratatului de securitate japono-ameri- can. Potrivit programului, vor fi organizate simultan adunări și demonstrații în marile orașe japoneze și în jurul bazelor militare americane.

SAIGON 25 (Agerpres). — Unitățile Frontului Național de Eliberare au întreprins în ultimele 24 de ore o serie de acțiuni, continuînd, totodată, să concentreze noi forțe în dî-

Frărâtările 
din universitățile 

braziliene

chise. Și rețeaua de metrouri din Londra a fost complet paralizată marți, cînd mecanicii s-au alăturat grevei feroviarilor. A rezultat o suprasolicitare a autobuzelor și automobilelor, cu blocări în circulația rutieră. Se relatează că oficialitățile căilor ferate examinează posibilitățile unor măsuri de represalii împotriva greviștilor. E- xistă însă temeri că asemenea măsuri ar putea fi urmate de o grevă pe scară națională.

Ministrul de Externe
al României
a plecat in MarocGENEVA 25. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : Marți după-amiază, ministrul afacerilor externe al României, Cor- neliu Măn’escu, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, a părăsit Geneva, plecînd cu avionul spre Rabat.

ferite puncte strategice de pe teritoriul Vietnamului de sud. Agenția Franco Presse relatează că noi trupe ale F.N.E. au fost semnalate în cartierul saigonez Cholon.O luptă puternică s-a desfășurat între unități ale primei divizii de infanterie americană, avînd misiunea să stabilească un așa-numit „cordon de protecție la sud de Saigon", și un batalion al F.N.E. Frontul Național de Eliberare și-a intensificat acțiunile și în regiunea Khe Sanh din nordul țării, precum și în Delta fluviului Mekong.Corespondentul din Saigon al agenției Associated Press relatează că ministrul apărării al guvernului militar de la Saigon a făcut cunoscut planurile regimului generalului Thieu privind noi mobilizări. Potrivit acestor planuri, numărul, trupelor saigoneze va crește cu 135 000 ajungînd pînă la sfîrșitul acestui an la 800 000. Același; corespondent menționează însă că rata anuală a dezertărilor este de 70 000 oameni, adică zece la sută din întregul efectiv militar saigonez.

RIO DE JANEIRO 25 — Corespondentul Agerpres, V, Oros, transmite : Tulburările studențești, declanșate la Rio de Janeiro la sfîrșitul săptămânii trecute au cuprins toate centrele universitare importante ale Braziliei. Principalele revendicări ale studenților sînt îmbunătățirea condițiilor de învățămînt, reînnoirea structurii universitare, astfel îneît să se permită un acces mai larg al tinerilor în institutele de învățămîpt superior, sporirea alocațiilor guvernamentale destinate învățămîntului etc. La Fortaleza, capitala statului Ceara, sute de studenți au organizat o manifestație de stradă, în timpul ciocnirilor s-au înregistrat zeci de răniți. La Belo Horizonte, studenții au înălțat baricade în centrul orașului, rezistînd ore în șir detașamentelor militare și polițienești.La Rio de Janeiro începînd de vineri sînt suspendate cursurile la principalele institute de învățămînt superior ; liderii studenților continuă să dezbată situația creată în reuniuni interzise de autorități. Ei au anunțat organizarea unor noi manifestații de stradă, ceea ce a determinat poliția militară să intre în stare de alarmă. In toate centrele cuprinse de tulburări studențești s-au operat arestări masive „și, conform celor anunțate Or ficial, un număr dintre cei arestați vor fi încadrați în dispozițiile severe ale'„Legii siguranței naționale".
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La Vlena s-a deschis luni cea de-a 16-a conferință a miniștrilor petrolului și finanțelor din nouă țări membre ale Organizației țărilor exportatoare de petrol.
Un proiect de lege prevăzînd înregistrarea tuturor armelor de foc, precum și obținerea unui permis de

de presă transmit
SEcătre oricare posesor de armă sau persoană care dorește să-și procure o astfel de armă, a fost supus Congresului de către președintele S.U.A., L. Johnson.

Guineea spaniolă va obți
ne independența la sfârșitul lunii septembrie, s-a aflat din surse autori-

tat sincrociclotronul de 600 
'MeV, instalat în august 

1957, și sincrotronul de pro
toni de 30 000 MeV, intrat 
în funcțiune în 1961. Dar cu 
o mult mai mare pasiune, 
în care dorința se împle
tea cu nostalgia, ni s-a vor
bit despre proiectul de 
creare a unui accelerator 
de particule gigant, de 300 
GeV (miliarde de electron- 
volți) care — ne spuneau 
interlocutorii noștri — să 
fie cel mai mare și mai e-

„Le Monde". „Emoție" 
lesne de înțeles cînd ai în 
fata ochilor imaginea u- 
nor oameni de știință care 
și-au legat de acest proiect 
atîtea din planurile și pa
siunile lor științifice.

Acum totul a intrat sub 
semnul incertitudinii: va 
mai fi realizat proiecțul sau 
va fi definitiv abandonat 7 
Dacă se va realiza fără par
ticiparea Angliei, vor fi 
dispuși ceilalți parteneri să 
suporte majorarea cotelor ?

comune; 4) pentru că, in 
sfîrșit, tocmai acum cînd 
bate mai insistent la poarta 
Pieței comune, este în situa
ția de a lua o hotărire care 
nu poate decît să accentue
ze opoziția față de adera
rea ei.

Mai este și altceva de na
tură să indispună și mai 
mult „cercurile interesate". 
Orice întîrziere în realiza
rea unui proiect ca acel 
al C.E.R.N. nu ar face de
cît să accentueze așa-numi-

ff n ssa nu redial

Stu-ficient din lume. ___
diile au fost întocmite, de
vizul proiectului era cu
noscut și, în principiu, ac
ceptat . și repartizat 
R.F.G.-23.30 la sută; 
britanică — 22,16, 
ceză — 19,34 laEi deodată, ca ră de trăznet, 
reprezentantului 
prof. Flowers, la 
38-a sesiune a

(cota 
cea 

cea fran- 
sută)'. 

o lovitu- 
cuvintele 

englez, 
cea de a 

__ _ ________ „ consiliului
C.E.R.N.: „Guvernul meu 
a decis în lumina altor an
gajamente ale sale că chel
tuielile pentru proiectul 
C.E.R.N. nu vor putea fi 
satisfăcute. „Odată ce a 
devenit cunoscută, ști
rea a produs o vie emo
ție în cercurile interesate" 
— relatează ziarul francez

carc este garanția ca un 
altul dintre ei, aflîndu-se 
în dificultate, nu va proce
da la fel ?

Se spune că Marii Brita
nii nu i-a venit deloc ușor 
să ia această decizie : 1) 
pentru că s-a angajat să 
participe ; 2) pentru că nu 
este pentru prima oară cînd 
o face ; recent și-a mai a- 
nunțat intenția de a-și li
mita participarea la proiec
tul de a construi în comun 
cu alte țări occidentale ra
cheta de lansare a sateli
tului „Europa" ; 3) pentru 
că ei îi aparține paternita
tea ideii și reclama în ju
rul unei „comunități tehno
logice" cu participarea ei și 
a delor șase țări ale Pieței

„decalaj tehnologic" 
dintre Statele Unite . și 
Europa occidentală, pe care 
vest-europenii îl consideră 
— așa cum arată titlul unei 
cărți care a făcut mare vîl- 
vă — „Le defi americaine" 
(sfidarea americană). Ten
dința care se afirmă tot 
mai mult în Europa occi
dentală este de a crea con
diții pentru micșorarea a- cestui. decalaj și pentru co
laborarea cu S.U.A. pe bază 
de egalitate și avantaj re
ciproc.

Astfel, se poate înțelege 
de ce Angliei nu i-a venit 
ușor să ia o decizie cu atît 
de multiple implicații. Sur
sele engleze pretind că ea 
n-a avut încotro : dificul
tățile economice prin care

trece în prezent i-ar fi im
pus să sacrifice acest pro
iect, ca și alte planuri cu 
caracter științific și teh
nic.

Desigur, Anglia, și ca ea 
o serie de alte țări occi
dentale, cunosc în prezent 
dificultăți economice care 
nu pot să nu se repercu
teze în bugetele aces
tor țări. Dar în opinia pu
blică din acele țări este 
predominantă părerea că 
sursa acestor dificultăți o 
constituie, în bună măsură, 
cheltuielile militare. In ca
zul Angliei, potrivit unui 
document oficial — Cartea 
albă asupra înarmărilor — 
aceste cheltuieli se vor ri
dica în exercițiul 1968—1969 
la 2 271 milioane lire ster
line, cu 66 milioane mai 
mult decît în exercițiul 
precedent. Numai pentru 
întreținerea forței nucleare, 
cheltuielile se vor cifra la 
95 milioane lire sterline. 
Pentru întreținerea trupe
lor engleze de pe Rin, se 
cheltuiesc 195 milioane de 
lire sterline. La oricare din 
aceste capitole s-ar putea 
opera — după părerea ex
primată chiar de deputați 
laburiști — reduceri care 
să acopere cu prisosință 
cotele de participare en
gleză la unele sau altele 
din proiectele de cooperare 
pașnică amintite. De pe 
urma unor asemenea redu
ceri pacea și securitatea nu 
ar avea nimic de pierdut, 
în schimb cauza progresu
lui ar avea numai de cîști- 
gat.

Problema este de ordin 
mai general. Este o anoma
lie antiumană ca, în epoca 
noastră, pe altarul lui Mar
te să fie sacrificate potențe 
inestimabile ale progresului 
științific contemporan. Pro
blema nu este deci atît: a fi 
sau a nu fi un accelerator 
de particule gigantic la 
C.E.R.N. ? ci este aceea ca 
voința popoarelor să acțio
neze ca acceleratorul în
făptuirii unuia din dezide
ratele lor majore — dezar
marea.

zate din Madrid. La 15 septembrie, în acest teritoriu se vor desfășura alegerile prezidențiale și legislative.
în portul Aden a sosit marți o escadră de nave sovietice alcătuită din crucișetorul „Dimitri Pojarski", nava antisubmarin „Steregușci" și petrolierul „Poleatnik".
Președintele Uruguayulul, 

a ordonat mobilizarea func
ționarilor de bancă aflațl în 
grevă de aproximativ două săptămîni. Acțiunea se înscrie în cadrul măsurilor excepționale instituite în urmă eu două săptămîni de guvernul Uruguayan în scopul de a pune capăt demonstrațiilor studențești și mișcării greviste din întreaga țară.

Moise Chombe continuă să se afle în capitala Algeriei. Surse algeriene au dezmințit marți orice zvonuri în legătură cu o eventuală plecare din Alger a fostului prim-minis- tru congolez.
Tribunalul de ordine publi

că din Lisabona a condamnat la pedepse privative de libertate, variind între 14 și 16 luni, șase muncitori portughezi pe motiv că ar fi membri ai Partidului Comunist Portughez, care, după cum se știe, acționează în ilegalitate din anul 1962.
Două solemnități desfășura

te marți marchează instalarea 
oficială a noului guvern ita
lian : depunerea jurămîntului de către membrii cabinetului și instalarea lui Giovanni Leone la Palazzo Chigi, sediul Președinției Consiliului de Miniștri. Fostul premier, Aldo Moro a predat succesorului său, Giovanni Leone, sarcinile de prim-ministru.

O delegație a muncitorilor din 11 orașe japoneze și alte localități din prefectura Fukuoka a sosit la Tokio pentru a înainta conducerii Agenției pentru apărarea Japoniei un protest împotriva planurilor privind amenajarea în această regiune a unei baze militare aeriene americane.
Cea mal mare operațiune 

de bancnote false din Italia, în ultimii 30 de ani, a fost descoperită de poliția italiană la Torino, prin arestareaSOcUTC» V .♦» wv» cate se ridică la 228 italiene.
i unei bande de șapte per- Valoarea bancnotelor falsifi-milioane lire

Ion FÎNTÎNARU

La Numberg s-a deschis_ lunlprocesul intentat unui grup de trei foști S.S.-iști, acuzați de a fi participat la uciderea populației evreiești ■ din Gorlice (Polonia) în perioada | 1941-1943. I
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Odată consumat evenimentullectoral, prin alegerea la 2 iunie a lui Jose Maria Velasco Ibarra în funcția de președinte al Ecuadorului, observatorii politici relevă o serie de probleme legate de viitorul acestei țări.Pe un prim plan se situează întrebările privind situația politică : prefigurează rezultatele recentelor alegeri o perioadă nouă, de stabilitate, pe scena politică a Ecuadorului ? întrebare firească dacă se ține seama de frămîntările profunde prin care a trecut țara în ultimele decenii și care au exercitat, neîndoielnic, o influentă nefastă a- supra dezvoltării ei pe calea progresului. Se amintește, de pildă, faptul că, datorită îndeosebi loviturilor de stat militare. în numai 23 de ani (perioada 1925—1948), titularii de la palatul prezidențial s-au schimbat de 22 de ori. însuși noul președinte, personalitate marcantă în viața politică ecuadoriană, ales actualmente pentru a cincea oară în această funcție, a fost răsturnat 
de la putere în trei rînduri, în urma unor puciuri militare. Ultima dată a fost răsturnat în 1961, după numai un an de cînd în programul său electoral preconizase un șir de măsuri constructive, între care și soluționarea unei probleme vitale pentru dezvoltarea țării — înfăptuirea reformei agrare. O dată cu lovitura de stat din 1961, la conducerea țării s-au succedat o serie de guverne militare și președinți impuși de armată.Cauza acestor frămîntări a fost rezumată în acea perioadă de dr. Manuel Agustin Aguirre, personalitate de vază ecuadoriană. ca un conflict permanent între marile grupuri oligarhice sprijinite de vîr- furile militare, o dispută înverșunată a acestor grupuri pentru controlul asupra guvernului și, respectiv, obținerea de mari beneficii și privilegii.Aceste lupte intestine s-au desfășurat pe fundalul unei structuri social-economice anacronice, pe care grupurile amintite se străduiesc din răsputeri s-o mențină. Cir- . ca 300 de mari latifundiari dețin peste 40 la sută din suprafața cul- tivabilă a țării, în timp ce sute de familii de țărani sînt complet lipsite de pămînt. Tara nu dispune de o industrie în adevăratul înțeles al cuvîntulul, contribuția acestui sector la venitul național fiind de numai 15 -la sută. De altfel, pe- . rioada de guvernare militară a deteriorat în și mai mare măsură e- conomia. O serie de ramuri ale industriei, ca aceea a cauciucului șl cea farmaceutică — monopoluri ale statului — au fost concesionate societăților străine.Nemulțumirea maselor populare, lupta lor pentru o viață mai bună s-au extins continuu. Tot mai frecvent se anunță acțiuni ale țăranilor care ocupă pămînturile moșie- 1 rești. Din capitala Ecuadorului sosesc vești despre greve organizate de muncitori, studenți, profesori. In ciuda faptului că încercările făcute în perioada 1965—1968. după căderea juntei militare a lui Jij6n, de a limita puterile elitei armatei s-au lovit de împotrivirea înverșunată a acesteia, în întreaga țară se intensifică acțiunile oamenilor muncii pentru îmbunătățirea con-• de viață și de muncă, pen- ] dobîndirea independenței de- I pline față de monopolurile nord- amerlcane — se arată într-us apel adresat populației, în perioada campaniei electorale, de către Par- I tidul Comunist din Ecuador. iAcesta este cadrul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale, | soldate cu succesul dobîndit de Ve- . lasco Ibarra, care urmează a-și lua efectiv în primire funcția peste două luni. în presa internațională, 1 recentele alegeri din Ecuador sînt | interpretate ca o primă victorie a i forțelor democratice ale țării pe I calea unor schimbări cu caracter , progresist în viața economică, socială ți politică.
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