
ÎN TOATE ȚĂRILE, UNÎȚÎ-VÂ!

■ H H M
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXVII Nr. 7748 Sîmbătă 29 iunie 1968 8 PAGINI - 40 BANI

pe platoul

Galaților
reportaj de Traian FILIP

_ — Clipă, oprește-te !Un asemenea moment 
a fost așteptat ani de zile și el s-a produs în- tr-una din aceste nopți de iunie cînd, dintr-un „ibric", s-a rostogolit în hală, scînteietor ca un diamant, ca o bijuterie rară, prima probă 'ată din convertizorul n'/ănit cu oxigen pur. Pus într-o capsulă și trimis cu poșta pneumatică la laborator, o- țelul gălățean și-a început viata planetară sub ochii a opt sute de oameni care au rămas în oțelărie să asiste la palpitantul spectacol. Și-au ocupat locurile din timp, pentru a avea priveliștea convertizo- rului cît mai deslușită, unii lîngă camera de luat vederi a televiziunii industriale, alții pe platforma lingotie- relor, alții în cabinele de comandă, la calculatoarele electronice, la mekțnjor. încă înainte 

c ' se fi aprins focul 
p. e .eteic pe platoul G ^ților; au pîlpîit e- 
ci sele cîntarelor elec- ti -?®.ce, cadranele de măsurat temperaturile, presiunea, volumul oxigenului.Au fost de față elitele celor douăzeci și opt de mii de constructori si metalurgiști. Constructori care reprezintă populația unui întreg municipiu. Un municipiu al industriei, al oțelului. Zeci, sute dintre ei au săvîrșit a- devărate fante de e- . oism. Au construit în Vickol, în arșiță, în noroaie. Sînt atît de mulți cei care au înălțat la- minoarele, furnalul, o- țelăria, turnătoria, mo- delăria, încît reprezintă un neam, un popor 
de constructori.— Am terminat primul furnal, dar ne așteaptă alte obiective. Vom construi așa cum se cere și vom dovedi că sîntem capabili să construim agregate și mai mari, mai perfecționate.Am relatat mărturia unui nou Meșter Ma- nole. Mărturia lui

Ion Munteanu, maistru principal montor de la șantierul 31. El nu vrea să ne facă să trăim in domeniul legendei. A- cesta este un mod de a fi, de a exista, de a gîndi în termenii actualității, în termenii importantelor prevederi stabilite de partid în domeniul dezvoltării industriei grele; Constructorii gălățeni și-au propus să ridice edificii și mai impunătoare otelului, știind sigur că orice năzuință se poate realiza aici, pe cel mai fierbinte platou al țării. Cifrele sînt elocvente, sînt copleșitoare. Zecile de mii de constructori, înainte de a dura furnalele, convertizoa- rele, laminoarele, înainte de a ne face să admirăm viziunea modernului combinat siderurgic, cu hale lungi de un kilometru, cu conducte împletite, cu turnuri înalte de o sută de metri, cu orbitoare rezervoare sferice, au făcut excavații. au deschis arterele solului, au săpat 14 milioane de metri cubi de pămînt. în imensele tranșee si cratete de vulcan, ei au turnat peste două milioane de metri cubi de betoane, ceea ce ar echivala cu volumul Marii Piramide a EgiptuluiUn constructor m-a întrebat:— Ați văzut barajul de la Cheile Argeșului?— L-am văzut. A crescut într-un cincinal.— Cei de la Porțile de Fier toarnă într-un singur an cite un baraj de'dimensiunile Argeșului. Noi, cei de la Galați, turnăm într-un singur an cît au turnat cei de la Porțile de Fier în aproape patru ani de zile.îmi sînt relatate performante unice. S-au turnat, în zilele de vîrf, pînă la trei mii de metri cubi de betoane.— Țrei mii de metri cubi zilnic angajează o mie de mașini echivalente, o mie de purse, care se îndreaptă într-o infinitate de punc

te, pe diferite itinerare, în locuri unde trebuie să fie gata cofrajul, fierul, vibratoarele... Operația de sincronizare trebuie să țină seama de toate a- ceste elemente. Fiecare drum, fiecare mașină, fiecare om au grafice, planificîndu-se durata fiecărui efort.Formațiile auto se deplasează furtunos pe drumurile complicate, prin labirintul combinatului. Se strecoară printre pilaștri, coboară pe drumuri de lut, intră în mlaștini, se rotesc, înaintează cu viteză scăzută pe marginea unui crater de vulcan, se rînduiesc la buncărele fabricii de betoane. Toate sînt flă- mînde de betoane. Cine poate urmări, programa, un stol de păsări în zbor ? Toate aceste drumuri au fost studiate în amănunțime, programate. înscrise în grafice dinamice. Un șantier de o asemenea amploare, cum n-a e- xistat altul la noi, a soluționat chestiunile de organizare a muncii cu metode simple, fără dispecerat, fără calculatoare electronice. Dar iată că mi se arată un dosar: sinteza operativă a termenelor din grafice. Văd programul ședințelor de coordonare, în care cei de la Galați au ajuns la un înalt grad de perfecționare. Parcă am avea în față un program al emisiunilor de radio. Sînt peste douăzeci de pagini, rînd sub rînd. Ședințele nu durează mai mult de o oră, iar punctualitatea este o condiție e- sențială în munca de sincronizare a eforturilor.Activitatea de coordonare este de o însemnătate capitală. Ne-am putea închipui circulația trenurilor fără un mers al trenurilor ? Ne-am pu-
(Continuare 
în pag. a Hl-a)

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe conducătorul delegației 
guvernamentale israeliene

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază pe con
ducătorul delegației guvernamen
tale israeliene, Zeev Sharef, mi
nistrul comerțului și industriei, care 
ne vizitează țara.

La întrevedere a participat 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior.

A luat parte Eliezer Doron, mi
nistrul Israelului la București.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială. (Agerpres)

La posturile de radio și televiziune

Sîmbâlă, în jurul orei 20,00, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite, în direct, de 
la Stadionul Republicii, adunarea populara consa
crată aniversării a 120 de ani de la Revoluția 
din 1848.

si de stat au vizitat
Expoziția elevi’or 

ia liceele de snecialitate

La standurile cu exponate din sectorul industriei ușoare
Foto : M. Andreescu

Pavilionul C al complexului de 
expoziții din Piața Scînteii reuneș
te în aceste zile cele mai izbutite 
lucrări ale elevilor din liceele de 
specialitate, școlile profesionale și 
tehnice din întreaga țară. Comple
xul acesta care a găzduit în mai 
multe rînduri produsele reprezenta
tive ale economiei noastre națio
nale sau ale altor țări este acum, 
pentru' o lună de zile, la dispozi
ția viitorilor lucrători, maiștri și 
tehnicieni.

Sugestivul titlu al expoziției 
„Tehnica se însușește încă din anii 
de școală" este ilustrat cu priso
sință de miile de exponate execu
tate de adevărate „mîini de aur" 
ale meșterilor de mîine. Expona
tele — mașini-unelte, instalații in
dustriale, aparataje de control de 
înaltă precizie, o gamă largă 
de bunuri de consum, produse 
de artizanat, proiecte și machete 
ale unor construcții industriale și 
blocuri de locuințe, produse ale a- 
griculturii și economiei forestiere 
— toate la un loc oferă imaginea 
unei microexpoziții a economiei 
noastre naționale.

Ea redă sugestiv elanul creator 
al tinerei noastre generații, posi
bilitățile largi care le-au fos.t crea
te pentru a se instrui, pentru a-și 
însuși tehnica modernă, spre a de
veni demni continuatori ai con
structorilor de azi ai României so
cialiste. Lucrările reprezintă rodul 
orelor de activitate asiduă în la
boratoare și ateliere ale tinerilor 
elevi sub îndrumarea plină de gri
jă a dascălilor lor.

Expoziția, organizată de Minis
terul învățămîntului și Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, a fost vizitată vineri la a- 
miază de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Leonte Răutu, Manea 
Mănescu, Constanța Crăciun, Ște
fan Peterfi.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, Ion

Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, conducători ai ministe
relor economice, reprezentanți ai 
organizațiilor cooperatiste-meșteșu- 
gărești, ai sindicatelor, cadre di
dactice. Un mare număr de elevi 
fac oaspeților o primire caldă, en
tuziastă. Un grup de tineri le oferă 
flori.

Intrînd în sala de expoziție, 
conducătorii de partid și de stat 
se opresc în fața unei mari hărți 
în relief a țării noastre, care pre
zintă printr-un sistem electric lar
ga rețea școlară din sectorul în
vățămîntului de specialitate, pro
fesional și tehnic.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează rînd pe rînd sec
toarele expoziției.

Pretutindeni elevi, autori ai lu
crărilor, prezintă cu siguranță și 
competență exponatele, procesele 
tehnologice ale instalațiilor, regi
mul lor de funcționare. Se des
prinde pregnant ideea finalizării 
practice a cunoștințelor teoretice 
căpătate la orele de curs, însușirea 
temeinică a tehnicii moderne încă 
în anii de școală.

Atrag atenția numeroase expo
nate ce dovedesc talent și spirit 
inventiv, pricepere și dragostea de 
meserie, însușirea unor cunoștințe 
temeinice. Printre ele sînt diferite 
instalații și aparataje electrotehni
ce ca oscilograful electromecanic, 
radioreceptoare, machetele unor in
stalații de foraj, mașini-unelte, o 
modernă mașină hidraulică uni
versală pentru încercat rezistența 
materialelor. Elevii școlilor din 
transporturi și telecomunicații au 
reprodus între altele, în miniatură, 
stații centralizate electrodinamice, 
un sistem de siguranță a circulației 
pe liniile electrificate, -locomotive și 
diferite tipuri de vagoane. Cei din 
școlile economiei forestiere prezin
tă, printre altele, diferite garnituri

(Continuare în pag. a VlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceauș.escu 
a primit pe directorul Uzinei de 
rulmenți din Moscova și pe

secretarul 
de partid

Vineri, 28 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe tovarășii A. A. Gromov, 
director general al Uzinei de rul
menți nr. 1 din Moscova, deputat 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
membru al Conducerii centrale a

comitetului
al uzinei
Asociației de prietenie sovieto- 
română, cu soția, și P. Z. Sorokin, 
secretarul comitetului de partid al 
uzinei, cu soția.

Oaspeții se află la odihnă în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Primirea, la care a participat 
tovarășul Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

IN ZiABWL DE AZI:

O SPECIFICUL MUNCII 
DE PARTID ÎN CONDU
CEREA ACTIVITĂȚII E- 
C0N0MICE • OFERĂ 
SCENARIILE 0 TEMEI
NICĂ BAZĂ DE IDEI FIL
MELOR ROMANEȘTI ? 
© CONFRUNTAREA (frag
ment de roman de Szăsz 
Jânos) ® PĂMÎNT AL 
VIOLENTEI © SEISMELE 
NATURALE ȘI SOCIALE 
ALE SICILIEI (de Leo
nardo Sciascia, senilor 
italian)

Cu prilejui Zilei învățătorului

SOLEMNITATEA
DECERNĂRII UNOR ORDINE

Suvintarea tovarășului 
Mcolae Ceaușescu

La Consiliul de Stat a avut loc, 
vineri dimineața, solemnitatea de
cernării unor ordine ale Republicii 
Socialiste România cu prilejul „Zi
lei învățătorului". Distincțiile au 
fost înmînate de tovarășul Nico
lae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Leonte Răutu și Manea Mănescu. 
Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Constanța Crăciun și Ștefan 
Peterfi, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Nicolae Giosan, președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Ion Teoreanu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Pentru merite deosebite în do
meniul cercetării științifice a fost 
conferit ordinul „Meritul științi
fic" clasa I tovarășului Savu Ti- 
mariu, medic veterinar la Stațiu
nea experimentală Dobrogea.

Pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite, precum și pen
tru contribuția adusă în dezvolta
rea învățămîntului de cultură ge
nerală, profesional și tehnic și a 
învățămîntului superior, a fost a- 
cordat „Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a, tovarășilor: Iosif Gabrea, 
profesor consultant de la Universi
tatea din București, Henri Jacquier, 
profesor la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, loan Manta, pro
fesor la Institutul de medicină și 
farmacie din Cluj, Panait Mazilu, 
profesor la Institutul de construcții 
din București, Nicolae Rădulescu, 
profesor la Universitatea din Cra
iova, și Ion Sabac, profesor la In
stitutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" din București.

Prin același decret al Consiliu
lui de Stat au fost conferite „Ordi
nul Muncii" clasa a III-a unui nu
măr de 152, iar ordinul „Meritul 
cultural" clasa a III-a unui număr 
de 12 învățători, profesori din în- 
vățămîntul de cultură generală și 
din licee de specialitate, cadre di
dactice și maiștri instructori din 
învățămîntul profesional și tehnic, 
lectori, conferențiari și profesori 
universitari, profesori pensionari.

Mulțumind din inimă pentru 
distincția acordată, prof dr. do
cent Nicolae Rădulescu de la Uni
versitatea din Craiova a arătat 
că Ziua învățătorului se sărbăto
rește în acest an cu mai mult 
elan decît oricînd, în atmosfera 
creată de puternicul ecou pe care 
îl au Directivele adoptate de ple
nara C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie și „Legea învățămîntului 
din Republica Socialistă România". 
Măsurile preconizate dau tuturor 
— părinți, elevi, profesori — în
crederea, certitudinea în dezvol
tarea unui învățămînt temeinic, 
adecvat condițiilor social-econo- 
mice actuale, care garantează ti-

(Continuare în pag. a VlI-a)

Permiteți-mi să încep prin a vă 
felicita din toată inima, în numele 
Comitetului Central, al Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri, 
cu prilejul înmînării acestor înalte 
distincții ale republicii noastre 
socialiste. Acordarea acestor înalte 
distincții constituie o răsplată, o 
apreciere a activității rodnice pe 
care ^dumneavoastră, ca de altfel 
întregul corp de învățători și pro
fesori, ați desfășurat-o și o desfă- 
șurați pentru educarea tineretului 
patriei, sădind în sufletele și în 
mintea copiilor și tinerilor ideile 
cele mai avansate ale științei și 
culturii, dragostea față de patrie, 
față de popor, spiritul frăției și 
solidarității, al hotărîrii de a 
munci pentru fericirea poporului, 
pentru construcția socialismului 
în patria noastră.

Doresc cu acest prilej să exprim, 
în numele conducerii de partid și 
de stat, felicitări călduroase tuturor 
cadrelor didactice cu prilejul‘Zilei 
învățătorului care se va sărbători 
în curînd, tuturor profesorilor din 
școlile de cultură generală, din 
licee și din învățămîntul nostru 
superior.

Partidul și guvernul acordă o 
atenție deosebită dezvoltării în
vățămîntului, ridicării lui la ni
velul cerințelor științei contem
porane, la nivelul nevoilor socie
tății de azi și de mîine din patria 
noastră. Documentele adoptate de 
plenara din aprilie a Comitetului 
Central, legea votată în mai de 
Marea Adunare Națională consti
tuie jaloane pentru asigurarea pro
gresului întregului nostru învăță
mînt. Aceste documente sin
tetizează experiența școlii ro
mânești și, în același timp, 
țin seamă de experiența dobîndită 
de școală pe plan mondial, urmă
resc să creeze cadrul și să deschi
dă perspectiva dezvoltării continue 
a învățămîntului în România.

Dumneavoastră, învățătorilor, 
profesorilor din învățămîntul de 
toate gradele, vă revin sarcini 
mărețe. Aveți o misiune nobilă — 
aceea de a ajuta pe copii, tineretul 
patriei noastre să-și însușească cele 
mai înalte cuceriri ale științei și 
culturii, să se pregătească pentru 
ca mîine, în orice loc de activitate, 
să-și poată aduce contribuția acti
vă, calificată, la desăvîrșirea orîn- 
duirii noastre socialiste, la crearea 
condițiilor pentru făurirea treptată 
a societății comuniste în România.

Partidul și guvernul dau o înaltă 
apreciere activității întregului corp 
didactic și sînt convins că și în 
viitor cadrele didactice vor munci 
cu tot elanul, vor depune întreaga 
lor pricepere și energie, vor acțio
na cu și mai multă pasiune pentru 
a educa tineretul, formîndu-1 pen
tru viață, pentru muncă, pentru 
știință. Dumneavoastră știți foarte 
bine, mai bine poate ca noi, că 
aceasta nu e o misiune ușoară. Cu 
fiecare copil, cu fiecare tînăr tre
buie depusă o muncă intensă ; fie

care trebuie cunoscut, înțeles șl 
ajutat să înțeleagă, la rîndul lui, 
singur scopul vieții, să se pregă
tească pentru viață. De felul în 
care școala își îndeplinește această 
misiune — orientarea copiilor și 
tineretului în viață — depinde ce 
fel de tineret, ce fel de oameni va 
avea societatea noastră.

Noi sîntem mulțumiți de felul în 
care corpul didactic și-a îndeplinit 
obligația pînă acum și sîntem con
vinși că și în viitor își va realiza 
în bune condiții misiunea nobilă 
pe care o are în societatea româ
nească.

întreaga politică a partidului 
nostru urmărește perfecționarea 
tuturor domeniilor de activitate ale 
societății noastre. Hotărîrile recen
tei plenare privind o mai bună așe
zare a relațiilor între oameni, o 
mai bună așezare a veniturilor, 
astfel ca fiecare membru al 
societății șă fie răsplătit în 
conformitate cu munca și cu acti
vitatea depusă în folosul societății, 
corespund principiilor socialiste și 
comuniste ce călăuzesc partidul 
nostru, merg pe linia creării con
dițiilor pentru desăvîrșirea socia
lismului, pentru a face ca socie
tatea noastră să fie cea mai dreap
tă și mai umană din lume.

Avem rezultate minunate în toa
te domeniile de activitate — în 
industrie, în agricultură, în știință, 
în învățămînt, în cultură — dar 
mai avem încă multe de făcut pen
tru a putea spune că am ajuns la 
ceea ce înseamnă o societate avan
sată, la ceea ce înseamnă cu ade
vărat socialismul, desăvîrșirea so
cialismului. Toate acestea necesită 
deopotrivă o bază materială, cultu
rală și științifică puternică, și o 
conștiință înaintată a omului. Ală
turi de muncitori, de țărani, de 
intelectuali, care lucrează în do
meniul producției materiale sau al 
științei, dumneavoastră, care lu
crați în domeniul învățămîntului, 
aveți un rol deosebit de important. 
Numai cu concursul dumneavoas
tră, uniți într-un front comun, 
vom putea înfăptui sarcinile com
plexe care stau în fața societății 
noastre, a poporului român,

Sîntem convinși că poporul ro
mân — înțelegînd prin aceasta pe 
toți cei care locuiesc în România, 
și pe români, și pe maghiari, și 
pe germani, și pe cei de alte na
ționalități care constituie un tot 
unit și care trebuie să acționeze 
ca un tot unit pentru înflorirea 
patriei noastre, pentru construcția 
socialismului, în patria noastră — 
va asigura, în această strînsă co
munitate și unitate, înfăptuirea 
programului partidului, victoria so
cialismului, trecerea la construcția 
societății comuniste.

Vă urez dv.. tuturor lucrătorilor 
din învă'țămînt. succese și mai mari 
în activitatea pe care o desfășurați 
în educarea copiilor și tineretului 
patriei noastre.

(Cuvîntarea a fost subliniată cu 
aplauze puternice, entuziaste).

Jn timpul solemnității de la Consiliul de Stat Foto : Agerpres
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SPECIFICUL MUNCII BE a Apărut
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SCÎNTEIA- simbată 29 Iunie 1968

WA DE DEASA
Q ciudată fermitate

&

Acum, în plină caniculă, toate ștrandurile sînt arhipopulate. Vin la plajă oamenii, de la mic la mare. La ștrandul din orașul Cugir (județul Alba) fac plajă... bălăriile. In rest, țipenie de om. Bazinul de beton este uscat, fără apă. Un frumos pavilion cu cabine pentru dezbrăcat stă cu șapte lacăte la ușă. Cînd vezi atîta nepăsare te trec și mai rău căldurile. Ce explicație poate da clubul sportiv al Uzinelor mecanice Cugir, care „administrează" acest ștrand ? Așteptăm un răspuns clar și precis. Pentru că nu au cum s-o scalde. Bazinul e gol.
Feriți 
rețeaua!

Electrificarea și-a întins „liane
le" sale metalice peste lanuri și 
islazuri. Invăfați copiii să nu se 
joace sub rețelele de înaltă ten
siune. Trei minori, Ion I. Ancu- 
ța, Ion C. Ancuța și Dumitru 
Ciucă din comuna Șuiei (Argeș) 
în timp ce păzeau vitele au a- 
runcat cu bețe și cu sîrmă în ca
blurile rețelei de înaltă tensiune. 
Joaca s-a terminat tragic. Primul 
copil a fost electrocutat iar cei
lalți doi au arsuri grave. în a- 
ceeași zi, în comuna Băiculeșli, 
Petre Ciucă de 12 ani și-a pier
dut viața ureîndu-se pe un stîlp 
metalic de înaltă tensiune și a- 
tingînd conductorul cu un bas
ton. Asemenea întîmplări tragice, 
ca cele relatate, pot fi prevenite. 
De către părinți și educatori.

Cine a luat 
caimacul ?

în ansamblul activității organizațiilor de partid, problemele economice ocupă un loc prioritar. Investigația întreprinsă într-un șir de organizații de partid din municipiul Cluj atestă în multe cazuri o manieră de lucru suplă și eficientă, o exercitare judicioasă a atribuțiilor. Se confirmă adevărul potrivit căruia măsurile sînt cu atît mai fertile cu cit în soluționarea problemelor economice s-a pus accentul pe mijloacele specifice muncii de partid, evitînd dublarea activității de conducere teh- nico-administrative.Apare concludent, în această privință. experiența comitetului de partid de la Uzină „Carbochim" care, acționînd pe coordonate proprii, a izbutit să urnească din punctul critic probleme dificile. Din comoditate, unele cadre de conducere de la „Carbochim" susțineau că rezervele de creștere a indicilor de utilizare a mașinilor erau epuizate, alte rezultate nefiind posibile decît pe baza unor noi investiții. Acest punct de vedere fusese „fundamentat" prin- tr-un studiu privind mărirea capacităților de producție, soluțiile propuse afeetînd foarte .timid efortul propriu, rezervele potențiale. Comitetul de partid a hotărît să verifice temeinicia acestor constatări. A fost inițiată, în primul rînd, o consultare în sectoarele vizate. Un mare număr de propuneri au spulberat legenda rezervelor epuizate. S-a cerut conducerii administrative să acționeze operativ pentru soluționarea unor probleme tehnice. Alte aspecte — privind disciplina muncii, folosirea timpului de lucru, întreținerea utilajelor — au fost puse în dezbaterea organizațiilor de partid și a grupelor sindicale. Desigur, nu se poate face o delimitare riguroasă a contribuției proprii a organizației de partid la creșterea indicilor de utilizare a mașinilor, dar se poate a- firma cu certitudine că intervenția comitetului de partid a pus capăt dat

pectarea normelor de tehnică șl securitate a muncii și a pazei contra incendiilor. Oportunitatea analizei era evidentă dat fiind că în Întreprindere lucrările de investiții se desfășoară concomitent cu producția, ceea ce face ca cea mai mică abatere de la normativele în vigoare să aibă efecte dintre cele mai nocive. Pînă aci toate bune. Rău este însă că hotărîrea adoptată nu are nimic comun cu rostul și atribuțiile comitetului de partid. Cea mai mare parte a prevederilor sînt după următorul tipic : „Se vor face determinările nocivității..."; „Odată cu deschiderea noilor posturi să se aplice întregul complex de măsuri pentru înlăturarea pericolului de accidentare"; ,-,Fondurile alocate pentru protecția muncii să fie cheltuite în întregime". etc., etc. Cit despre organizațiile de partid, li se stabilesc îndatoriri care revin nemijlocit con-
viața de partid

In gestiunea de materii pri
me și produse a I.C.I.L.-ului A- 
rad s-a constatat (incă în anul 
1965) o lipsă de 2 621182 unități 
grăsime. Adică, 34 660 kg unt, 
ceea ce înseamnă, nici mai mult 
nici mai puțin, 900 000 lei! Di
recția controlului financiar din 
Ministerul Industriei Alimenta
re menționează în adresa trimi
să organelor județene de resort: 
„Să se acorde, peste normele de
partamentale, unele scăzăininte, 
deoarece condițiile de depozita
re sînt improprii iar capacita
tea de producție a fabricii — 
insuficientă". Și așa s-a acordat 
un „rabat" de 1 200 000 unități 
grăsime. Sîntem curioși sa a- 
flăm cum va fi soluționată pro
blema lipsei constatate și a spa
țiului de depozitare. Altfel 
I.C.I.L.-Arad riscă să ajungă, de 
la lapte — la pepeni.

Prevenire deîn martie, întreprinderea construcții și montaje siderurgice Galați a întocmit dosarele de pensionare ale salariațilur Costică Cînepă și Bela Geldrich. Oamenii n-au primit nici un răspuns. Intre timp au făcut ccl puțin 30 de drumuri la serviciul personal al întreprinderii, la Poștă și la Prevederile sociale. Dosarele parcă intraseră în pă- mînt. Miracolul s-a aflat de cu- rînd. Dosarele stăteau de 60 zile (!) într-un seif al poștei din Galați. (Se afirmă că cei de la Prevederile sociale n-au răspuns avizelor emise de poștă). Și astfel, dosarele în cauză așteptau să iasă la pensie șefii poștei și prevederilor sociale. Cu nea metode au șanse „pensionați" înainte de aseme- să fie vreme.
Mamă 
criminală

Ovidiu s-a născut în urma unet 
legături extraconțugale a Anei 
Paloș. Devenit in scurt timp o 
povară și motiv continuu de cer
turi, mama s-a hotărît să scape 
de el. Venind într-o noapte în 
comuna Died din județul Arad, 
la mătușa sa și găsind-o dormind, 
a luat copilul și l-a acoperit cu 
paie, în șură. A doua zi l-a pus 
într-o pungă de nailon și l-a le
pădat într-un loc dosnic din 
gara Almaș, unde a fost găsit. 
Deși nu avea domiciliul în jude
țul Arad și deși corpul micuțului 
intrase în putrefacție stabilindu-se 
greu data morții, locotenentul de 
miliție Constantin Gherasim a 
descoperit în scurt timp făptașul. 
Despre pedeapsa ce o va primi 
această criminală, este inutil să 
mai amintim I

Ca struțul?
Inginerul șef Vasile Moraru (în

treprinderea de panificație din Tur
da) a dispus ca două mașini să 
transporte nisip la locuința dom
niei sale. Miliția a constatat ile
galitatea și cei doi șoferi au fost 
sancționați. Fără a contesta ;hs- 
tețea procedeului, cei doi condu
cători auto se întreabă, totuși, 
dacă nu ar trebui „recompensat" 
și inițiatorul transportului clan
destin. Este limpede că ingine
rul Vasile Moraru a comis un 
abuz și e nedrept să suporte con
secințele numai cei ce au executat 
dispoziția sa ilegală. Și apoi, nu
mai struțul își ascunde capul în 
nisip. Or, dumnealui, inginerului, 
îi trebuia nisipul pentru locuință.trebuia nisipul pentru locuință.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIJA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

și consecvență in... 
frinarea pensiunilor
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Revista publică materialele: 

O nouă etapă în dezvoltarea 
școlii românești" de ION TEO- 
REANU, „Adevărul Istoric și 
valorificarea moștenirii lite
rare" de GEORGE MACO- 
VESCU, „Tehnica, problemă fi
lozofică" de EUGEN ȘTEFAN 
SIMION, „Presa progresistă ro
mânească împotriva ideologiei 
fasciste" de ION SPĂLAȚELU, 
„Critica și aspirația spre uma
nism" de DAN GRIGORESCU, 
„Imperaiivul colaborării in- 
terouropene" de ALEXANDRU 
CÎMPEANU.

în continuare se publică ar
ticolele: „Planificarea în cer
cetarea științifică" de TEODOR 
BRATEȘ, „Progresul tehnic-ști- 
intific și valorificarea resurse
lor" de ALEXANDRU PUIU, 
„Consecințe ale progresului 
tehnic asupra valorii mărfuri
lor" de DAN GRINDEA, „Re
trospectivă și perspectivă în 
matematizarea economiei po
litice burgheze" de M. HORO- 
VITZ; la rubrica „Economie", 
„Dezbaterea proiectului de te
matică a cursului de socialism 
științific" (participă: M. BA- 
BUȚ, M. NEAGU — Academia 
de studii economice București); 
V. SERB (Universitatea „Al. I. 
Cuza”-Iași); ILIE LUCA (Insti
tutul politehnic Timișoara); 
ALFRED JEANRENAUD (Institu
tul politehnic Iași), LIVIU COP- 
TIL (Universitatea „Al. I. 
Cuza"-Iași); MIHAI MERFEA 
(Institutul pedagogic de 3 ani 
Bacău), „Sașii în revoluția de 
la 1348", de ADOLF ARM
BRUSTER; la rubrica „Critică 
și biblîograiie, „Conștiința de 
sine a 
IANU); 
maticii 
vistei"

citările turiștilor". Si astfel, în tot județul care are o mare importanță turistică, și unde realitatea învederează nu puține defecțiuni în deservirea populației, nu există nici o pensiune.în județul Mureș situația e mai încurcată. La Tg. Mureș existau, la apariția instrucțiunilor respective, 5 pensiuni. Conform noilor prevederi, ele ar fi trebuit să fie desființate, lucru care nu s-a făcut, dată fiind tradiția pensiunilor în oraș. Deci funcționează, dar „ilegal". „Dintre cererile primite de atunci, doar două au îndeplinit condițiile impuse, ne spunea tovarășul Vereș Francisc, director adjunct al Direcției comerciale județene Mureș. Restul au fost respinse, deși unele dintre ele erau foarte promițătoare. Un bucătar din Reghin, de pildă, voia să deschidă o pensiune familială cu profil dietetic. Nu încape îndoială că ea ar fi fost utilă și întîmpi- nată cu satisfacție de consumatori. Dar cum în oraș există unități de alimentație publică, noua unitate nu se încadra în instrucțiuni...".Tovarășul loan Bodo- can, director adjunct al Direcției comerciale județene Cluj, era de părere că acțiunea poate fj serios Impulsionată acceptîndu-se ideea înființării de pensiuni acolo unde există oferte și necesități. „Trebuie să admitem, ne-a spus dînsul, că pensiuni există, dar noi ne facem că nu le vedem... La Cluj sînt înregistrate, la O.N.T., 103 adrese particulare, unde turiștii, în înțelegere cu gazda, primesc casă și masă, deci pensiune. în mai toate stațiunile de odihnă din țară, mai ales în toiul verii, numărul vizitatorilor întrece cu mult posibilițpțiie de cazaiV ale hotelurilor și vile-' lor. Foarte mulți cetățeni apelează la particulari, uneori și pentru masă. Oare acestea nu sînt tot un siuni?".De cele ori însă, comerciale cele cooperatiste privesc cu ochi buni înființarea altor unități în zona lor de influentă, considerîndu-le ca pe o „concurență". în localitatea Negrești, din Țara Oașului, a existat o pensiune care avea autorizație de funcționare de la Direcția comercială a regiunii Maramureș. Prima grijă a noii direcții comerciale județene a fost retragerea acestei autorizații. Motivul ? Cică avizul era semnat, pen-

într-un articol publicat de ziarul nostru în luna martie se critica neîndeplinirea unei măsuri privind organizarea pensiunilor familiale. Deși Ministerul Comerțului Interior a- preciase că există posibilități că încă în 1967 să se înființeze 100—200 ’ ' familiale, la sfirșitul a- nului trecut nu funcționa nici măcar una, iar în primul trimestru al acestui an se eliberase autorizație uneia singure — în județul Harghita. Din investigațiile făcute atunci reieșea că nu ofertele lipseau ; ca- d;ul strimt al prevederilor era de vină pentru neintrarea în competiție, la timpul prevăzut, a acestui gen de unități public.De la lului au de trei luni, timp ficient pentru ca lucrurile să fie urnite din loc. Ne-am interesat, deci, care este, în momentul de față, situația pensiunilor. Și, spre marea noastră surprindere, am aflat că, în mai, în toată țara funcționau doar... 10 pensiuni familiale. Atît a putut să realizeze efortul conjugat al M.C.I., al Centrocoopului, precum și al reprezentanților lor pe plan județean și local. O cifră minimă, insignifiantă chiar în raport cu a- ceea înscrisă în planul acestor instituții, ca să nu mai vorbim de satisfacerea cerințelor publicului.Ce frînează, în continuare, înființarea pensiunilor și, implicit, îndeplinirea sarcinilor pe care comerțul le are în această privință ? Am pus această întrebare, mai întîi, la cîteva direcții comerciale județene. Așteptam răspunsul cu destul interes știind că, spre deosebire de alte unități de alimentare . publică, pensiunile nu cer' nici un fel de investiții, pentru amenajări de localuri, ci doar inițiativă din partea unor gospodari pricepuți si avizul organelor locale. Am constatat că cereri sînt sau, mai bine-zis, au existat, întrucît acestea au fost respinse. „îngrădirile persistă — ne explică tovarășul Viorel Goi- cea, director adjunct la Direcția comercială județeană Brașov. Nu s-a eliberat nici o autorizație de funcționare pentru că cererile nu se încadrau în instrucțiuni, mai precis în acea prevedere care limitează înființarea pensiunilor în locurile unde „unitățile existente în comerțul de stat și cooperatist nu pot satisface pe deplin soli-

asista cu brațele încrucișate la perpetuarea neajunsurilor, dar soluția constă nu în preluarea atribuțiilor care revin cadrelor administrative, prin însăși funcția lor, ci în a-i controla și a-i trage la răspundere pentru felul cum își îndeplinescsarcinile. Principala concluzie practică ce se desprinde pentru, activitatea fiecărei organizații de partid este de a veghea ca premisele favorabile, cadrul organizatoric creat prin măsurile adoptate de Conferința Națională a P.C.R. privind lărgirea atribuțiilor și competentelor conducerilor întreprinderilor să ducă efectiv la perfecționarea întregii activități economice.Frecvența în activitatea organizațiilor de partid clujene a tendințelor de tehnicism, de dublare a activității conducerilor tehnico-ad- ministrative ridică semne de între - bare în legătură cu nivelul îndrumării acestora de către comitetul municipal de partid, fie în cadrul instruirilor periodice, fie în munca pe teren a activiștilor săi.— După părerea mea, ne-a - spus tovarășul Soos Manea Carol, secretar al comitetului județean de partid, aceste inadvertențe în stilul muncă al unor organizații partid clujene se dator.esc nei anumite comodități. Am vedere faptul că este mai
de de u- 
în ușor să preiei situații elaborate de diferite servicii administrative, adoptînd necritic constatările acestora, decît să treci totul printr-un filtru propriu, care să-ți îngăduie concluzii personale. Este evident că organizațiile de partid trebuie să analizeze problemele majore ale activității e- conomice, chiar dacă ele au fost abordate și de conducerile tehnico- administrative. dar s-o facă prin prisma muncii de partid și în lumina rolului, a atribuțiilor specifice organizațiilor de partid. Multe din aceste manifestări au fost combătute de biroul comitetului municipal de partid, subliniindu-se nu odată cu prilejul instruirilor că organizațiile de partid au un rol politio în con

ducerea economiei.Dar, după cum se pare, nu ajunge numai atît pentru ca acestea să acționeze ca atare.
Adela DAVIDESCU

așteptate deapariția artico- trecut mai bine su-ducerii administrative, biroului de protecția muncii, sindicatului.Nu e vorba de un caz izolat. Nota dominantă a multor analize efectuate de comitetul de partid de la întreprinderea de încălțăminte și pielărie Cluj constă în abordarea tehnicistă a problemelor producției, neglijînd aspectele esențiale ale muncii de partid. în loc să-și concentreze atenția asupra modalităților specifice muncii de partid (exercitarea controlului de pârtii asupra conducerii tehnico-adminis- trative, creșterea rolului conducător și forței de mobilizare a organizațiilor de bază, exemplul personal al comuniștilor, orientarea învățămîn- tului de partid și a întregii munci politico-educative, îndrumarea organizațiilor de masă etc.), comitetul de partid „dublează" activitatea conducerii tehnico-administrative. Se confirmă astfel o dată mai mult că tendințele de substituire abat organizațiile de partid de la îndeplinirea sarcinilor lor snecifice. contribuind totodată la slăbirea inițiativei și spiritului de răspundere al cadrelor tehnico-administrative.Aspecte interesante am întîlnit la uzina „Unirea". Anul trecut, comitetul de partid a examinat preocuparea conducerii pentru asigurarea ritmicității producției. Concluziile trase cu acel prilej criticautodele rutiniere, empirice în conducerea, planificarea si producției, lipsa de față de elementele noi ale tehnicii, demarajul anevoios în . organizarea științifică a producției și a muncii; Iată însă că un control recent treprins de comisia economică a comitetului municipal de nartid junge la aceleași concluzii.— Indolența conducerii tehnico-ad- ministrative. vorbăria goală despre organizarea producției, lipsită de orice efort pentru măsuri practice, a determinat biroul organizației de bază să ia asupra sa unele îndatoriri ale conducerii secției — ne-a mărturisit Petru Pop, secretarul organizației de bază de la secția prelucrări mecanice a uzinei „Unirea". Sincer vorbind, am făcut-o în mod conștient, din dorința de a rezolva on°- rativ o situație anormală care data de luni de zile. Speram că intervenția noastră va mobiliza într-o mai mare măsură conducerea secției, dar n-am reușit să ieșim din impas.— Evident că în acest caz, deși scopul este lăudabil, metodele folosite erau improprii, greșite, ne-a spus tov. Iuliu Iakab, secretar al comitetului municipal de nartid. Firește, organizația de partid nu poate

„în- adus mă- pre- nu

tru vicepreședinte, de un șef de serviciu din cadrul U.R.C.C.! Atitudinea Direcției comerciale județene Satu Mare nu este însă, din păcate, singulară. Iată și un alt exemplu, re- flectind aceeași concepție. O cetățeancă din Bucovința, județul Ca- raș-Severin, cere avizul uniunii județene a cooperației de consum pentru a deschide o pensiune. Cererea este însă respinsă : în comună există... un bufet I Și pentru litoral. Direcția comercială Constanța face opoziție pensiunii.în perioada scursă pînă la 1 mai, au fost respinse, potrivit datelor existente, mai mult de o sută de cereri, cea mai mare parte provenind din localități unde s-a considerat că există rețea de alimentație publică. Asemenea mentalitate și metode curajatoare" ne-au în situația eă nici car în localitățile văzute în H.C.M.funcționează pensiuni familiale. Doar trei din cele 10 cite există funcționează în stațiunile da odihnă. Deși e lim> pede că reglementările sînt în perfect contratimp cu ofertele și, mal ales, cu cerințele consumatorilor, care, așa cum a reieșit și din scrisorile primite la redacție, ar fi salutat a- pariția unor pensiuni familiale, mai ales în orașe, nu s-au tras nici un fel de concluzii, nu s-a întreprins nimic pentru lărgirea cadrului legal de organizare a pensiunilor familiale. Aceasta face imposibilă ieșirea din impasul care s-a creat în mod cu totul artificial. Pe de altă parte, este izbitor calmul cu care oiganele centrale direct interesate privesc neîndeplinirea acestei indicații, menite s;Ș ducă la diversificare aliment:?/ .ni s-a comunicat că, i o consfătuire cu cadre din județe, s-a constatat că acțiunea stagnează și ar trebui... impulsionată. Și la Ministerul Comerțului Interior s-a ținut, la începutul lunii aprilie, o ședință unde s-a constatat că înființarea pensiunilor familiale merge prost și unde s-a mai afirmat că „este necesar ca cererile depuse să fie de urgență reanalizate, e- liberîndu-se autorizațiile cuvenite pentru ca aceste unități să ia ființă". Dar nici pînă la- jumătatea lunii iunie în județe nu sosiseră acele indicații scrise din care să reiasă dacă se pot sau nu „încălca" hotarele instrucțiunilor în vigoare, așa că cererile primite se resping în continuare.Aceasta fiind situația, ne-am interesat care e părerea direcției de resort din M.C.I. „Principala cauză care, după părerea noastră, afectează deschiderea pensiunilor familiale, ne spunea tov. 
V. Aroneanu, directorul acestei direcții, constă în reglementările date, care nu aprobă înființarea de pensiuni în mediul urban (ca și cînd nu la propunerea și în formularea Ministerului Comerțului s-au dat aceste reglementări !). Este vorba, apoi, de opoziția întreprinderilor de restaurante și hoteluri atît din comerțul de stat, cit și din cooperație, care nu au interes să promoveze această formă, întrucît, cred ei, le micșorează încasările (și credem noi, lo impun obligații de ridicare a nivelului de deservire a consumatorilor, de îmbunătățire a muncii de alimentație publică). De aceea, noi propunem (!) să se revină asupra indicației data inițial șl, măcar pentru început, să se organizeze pensiuni familiale în orice localitate unde există solicitări, avizul fiind lăsat la a- precierea direcției comerciale județene".Desigur, cunoașterea exactă a cauzelor acestei rămîneri în urmă, cit și a mijloacelor de remediere reprezintă un pas înainte. (Cam tîrzior, dar e totuși un pas). A- tîta vreme cit constatările rămîn platonice, cît nu se traduc în măsuri urgente, operative, ele nu au însă nici o valoare. Nu înțelegem~de ce se păzește cu atîta strășnicie o prevedere infirmată de viață. Cită vreme trebuie să mai treacă pînă cînd comerțul își va modela tiparele organizării sale după cerințe și nu invers ?

Rpdica ȘERBAN

criticii" (T. BORDE- 
„Aria geografică a te
și personalitatea re- 

(M. ION) ; „Despre con
tradicțiile producției de mărfuri 
în socialism" (FLORIN BUR- 
TAN) ; „Paradoxul celei mai a- 
vansato dintre „subdezvoltate” 
(C.L.), la rubrica „Revista re
vistelor", „Organizarea pro
ducției în cooperativele agri
cole" (N. VELICU) ; „Modificări 
calitative în evoluția forței de 
muncă" (ANA GLUVACOV), la 
rubrica „Fișier"'

m?-

în-
a- fel de.pen-

programarea receptivitate

mai multe organizațiile locale sau nu

or*
tendințelor de espectativăf a impuls inițiativei colectivului.în alte întreprinderi clujene se consideră că rolul conducător al .. ganizației de partid se poate manifesta prin preluarea unor funcții și atribuții proprii conducerilor administrative. Unele organizații de partid au înclinația de a aborda cu precădere probleme tehnice, depășind evident perimetrul atribuțiilor lor. Organizația de partid de la întreprinderea minieră din Cluj și-a asumat sarcina de a studia modalitatea optimă de aprovizionare teh- nico-materială. S-a nus întrebarea : aprovizionare pe cale centralizată sau descentralizată ? Nu e de mirare că. în urma unei asemenea a- nalize, au fost adoptate măsuri cu caracter strict țehnic-administrativ. fără legătură cu munca de partid.— Esțe un caz tipic- de: substitui- ' re, a apreciat ipg. Victor Foleseii. membru al comisiei economice a Comitetului municipal de partid Cluj. Tn loc să-și exercite dreptul de control. determinînd conducerea administrativă să-și îndeplinească atribuțiile specifice, organizația de partid a întreprins o analiză formală, care pr:n_ firea lucrurilor nu putea avea urmări concrete. Stocurile sunranor- mative s-au menținut și dună analiză. iar în sistemul de aprovizionare au continuat să se manifeste aceleași deficiente.în decursul vremii, întreprinderea de încălțăminte și pielărie din Cluj a dobindit prestigiu prin calitatea produselor sale. Comitetul de partid a obținut rezultate bune în concentrarea eforturilor comuniștilor spre soluționarea principalelor probleme economice. Totuși, la o analiză mai atentă a stilului său de muncă, tendințele tehniciste apar evident. Recent, într-una din ședințele de birou. el a examinat preocuparea conducerii administrative pentru

ii : : 4jț rețelei de alimenta^ 'publică. La Centroco.

In concediu pe litoral (Foto : Gh. Vintilă)
„...M-am prezentat !ntr-o zi la oficiul pentru construirea de locuințe proprietate •personală — arăta recent intr-o reclamație Ema Burlan din Tg. Mureș. Vroiam să depun avansul pentru un apartament. Acolo mi s-a dat de înțeles că nu am șanse să rezolv curind o asemenea problemă.Cineva, văzîndu-mă nemulțumită de răspunsul primit, m-a sfătuit să mă a- dresez lui Ferencz Cyeresi — un salariat de la întreprinderea de construcții — că el are relații și aranjează lucrurile.L-am cunoscut pe Cyeresi. Acesta mi-a arătat un apartament într-un bloc aflat în construcție. Tocmai cum doream eu, la parter. I-am încredințat banii pentru a- vans, plus ce i se cuvenea lui pentru serviciul pe care avea să mi-1 facă, și am așteptat să se termine construcția. Am aflat însă, după aceea, că apartamentul fusese vîndut altcuiva. Cyeresi mi-a arătat un alt apartament, într-un alt bloc aflat în construcție — „singurul nevîndut" — a spus el. Fiind la etaj, nu mi-a convenit și am cerut să-mi restituie banii. Dar Cyeresi a început să mă ocolească. Abia cînd m-am adresat autorităților și am aflat că mai erau și alți cetățeni în situația mea mi-am dat seama că fusesem indusă în eroare...".Cu alte cuvinte, E. B. nu fusese singura care „cumpărase blana ursului din pădure". care crezuse fără nici o rezervă în promisiunile unui impostor — deferit pînă la urmă justiției.Am redat pe larg acest episod socotind că el oglindește fidel nu numai o situație detestabilă întîlnită uneori în relațiile noastre cotidiene — anume, existența acelor indivizi care se oferă să rezolve ei, pe căi ocolite și obscure, lucruri ce trebuie rezolvate în mod direct și legal — ci și consecințele unei asemenea 

mentalități. Fiindcă există o asemenea mentalitate, există la unii oameni convingerea

ca anumite interese perso- nale nu le poți satisface decît prin intermediul rela
țiilor, al intervențiilor, al 
pilelor — ca să folosim nefericita expresie curentă. Această mentalitate este aceea care creează microclimatul favorabil apariției unui sol de indivizi care, călcînd în picioare principiile eticii socialiste, sfi- dînd munca cinstită a tuturor membrilor societății, recurg la tot felul de procedee reprobabile pentru a obține profituri ilicite. Un astfel de ins s-a dovedit a fi sus-amintitul Cyeresi care — ahtiat după bani — a speculat naivitatea acelor oameni care și-au pus speranțele în „posibilitățile" lui de a le rezolva cele solicitate. Așadar, în timp ce 
semenii săi își cîștigau e- 
xistența înălțînd blocuri, la 
umbra acestor construcții 
inci neterminate el profita 
de p« urma încrederii ama
torilor de locuințe.Care sînt împrejurările ce favorizează asemenea practici tenebroase ? Este suficientă conjugarea a doi factori : lipsa de solicitudine din partea funcționarului care trebuie să rezolve sau cel puțin să explice convingător o anumită problemă și credulitatea cetățeanului care s-a izbit de primul insucces. Om fără scrupule, misitul — acesta este numele său — își adulmecă prăda cu un rafinament aproape insesizabil. Mai întîi apare în postura de „simplu sfătuitor", de om dezinteresat „cu inimă", care nu pregetă „să facă un bine", dacă se poate.Un astfel de „binefăcător" șl-a făcut apariția în comuna Gheorghe Doja din județul Mureș, cînd mai multe familii de cooperatori își propuseseră să-și înscrie copiii la școala profesională.— E greu, măi fraților, să reușiți, fără să aveți ceva relații — le-a spus „compătimitor" Zaharia Bogdan — un „domn" la oraș venit cu cine ce treburi importante comună. Și c păcat de

pni aceștia să rămînă tară — a continuat el cu aceeași nuanță în glas.Apoi, după o prefăcută chibzuință, s-a adresat din nou celor interesați :— O să încerc eu ajut... Vă dați și voi că așa, tam-nesam, servește nimeni.Si cîteva familii n-au stat prea mult pe gîriduri. Au înțeles la ce făcea aluzie domnul Bogdan și i-au oferit acestuia, pentru început.

să vă seama nu te

Auzind-o într-o zi pe Rozalia Toches întrebînd la un magazin dacă se găsesc fisuri, s-a prezentat pe loc „revizor contabil" comercial și, ca de obicei, și-a oferit serviciile solicitînd contravaloarea obiectului pe care urma să i-1 procure... chiar a doua zi, precis.Cu promisiuni asemănătoare l-a amăgit și pe Gh. Tocilă din Bălan-Ciuc, despre care aflase că vrea să

Există o singură explicație: credulitatea, tendința de-a dreptul bolnăvicioasă a unora de a se lăsa amăgiți de vorbe mieroase, de a nu se „obosi" cu asemenea întrebări : „Cine este omul care îmi oferă serviciile sale ? Ce-1 determină să facă acest lucru ? Nu cumva..." La toate acestea unii se gîndesc abia cînd este prea tîrziu.Atențiune ! Unul dintre procedeele cele mai pri
E3

gravă. Hison I-a chemat pe șoferul cu pricina și i-a spus „discret" :— Vreau să încerc să te ajut. Am aranjat cu un prieten să se mai analizeze o dată dosarul și există posibilitatea ca să recapeți permisul. Pretinde însă 2 000 de lei. Ce părere ai ? Ești dispus... ?Șoferul n-a ezitat și i-a adus banii. Nu după mult timp, permisul i-a fost restituit. Șoferul — și exact pe asta mizase și Hison el că înde să

deco-

pe misit!
cite 500 de lei fiecare. Cit privește „asigurarea" înscrierii copiilor... Este suficient un amănunt : a doua zi, două dintre dosarele primite odată cu banii au fost găsite la bufetul „Bistrița" din Tg. Mureș, unde Bogdan petrecuse zdravăn.Nu era însă unica „ispravă" a lui Zaharia Bogdan. Lista victimelor ca și a procedeelor sale este cuprinzătoare. Prezentîndu-se drept „lucrător de miliție" s-a oferit să-l ajute pe Fechete Ladislau din satul Leordeni — care fusese criticat într-un ziar local fiindcă meditează copii la domiciliu fără aprobare legală — să obțină o asemenea încuviințare din partea secției financiare, în baza achitării unui impozit. Cel în cauză i-a oferit pe loc 800 de lei, apoi i-a mai trimis pe adresa din Tg. Mureș încă 1 200 Iei plus mulțumirile sale cordiale pentru „efortul" depus.

cumpere o motoretă în rate.— Aici tot nu se găsesc deocamdată. Dacă vrei neapărat, pot să-ți cumpăr una la Tg. Mureș pe numele meu — s-a oferit el.Și Tocilă i-a trimis la domiciliu 2 500 lei fără să știe că Bogdan nici nu era salariat, deci nu avea dreptul de a cumpăra obiecte în rate. După cum se vede, Zaharia Bogdan era un „u- niversal", avea cunoștințe peste tot, putea să „rezolve" orice. Un singur lucru n-a reușit totuși : să scape de cei 2 ani și jumătate închisoare la care a fost condamnat de instanță pentru înșelăciune.Te întrebi : de ce manifestă unii oameni atîta lipsă de discernămînt atunci cînd încredințează nevoile lor, veniturile lor cîștigate prin muncă, primului venit ? Cum se explică graba cu care dau crezare promisiunilor unor parazit! ?

mejdioase ale misitului este încercarea de a dobîndi încrederea viitoarelor victime, de a le adormi orice bănuială. Așa a acționat, de pildă, C. Hison, fost șef al autobazei sanitare din Tg. Mureș. Cu mult înainte de a comite infracțiunile de care va fi vorba mai jos, a făcut tot iîn putință pentru a crea celor din că el are amicale, ________ „______lucrătorii de la serviciul de circulație al miliției cu care, prin natura atribuți- unilor de serviciu, avea deseori contact. Și iată în- tr-o zi ivit prilejul de a-și pune planul ■ în aplicare. Unui șofer de la autobaza respectivă permisul pentru accident. ' șoferului 1 restitui permțsul ; organele de cercetare apreciase- ră că fapta nu fusese

ce i-a statjur sentimentul peste tot relații inclusiv printre

i i se ridicase de conducere săvîrșirea unui Hison a aflat că respectiv i se va

— n-a ținut pentru „secretul". Așa se face de la un , timp C.H. a ceput să fie solicitat anumiți candidați ca „intervină" pentru reușita la examenele de șofer.— O să încerc — le promitea el. în cazul că nu reușesc să-i conving, am să vă restitui bănii.Ulterior, cînd Hison a fost demascat ca element incorect, s-a stabilit cu certitudine că nu oferise nimănui nici un ban din sumele primite de la cei care îl solicitaseră să intervină. Celor ce nu reușeau Ia examen le restituia imediat suma, scuzîndu-se că nu i-a putut ajuta, iar banii candidaților bine pregătiți îi punea în buzunar.Dar setea de bani nemunciți îl determină după cîtva timp să nu se mai rezume la venituri realizate prin procedee prudente, începe să spună în dreapta și în stînga că... el este în măsură să obțină permise de conducere chiar și fără examen. A găsit amatori. Unul dintre aceștia a fost medicul Eugen Nicoară, din Reghin, de la care Hison a primit o Sumă de bani pentru a-i procura un permis. Aici nu mai e vorba de credulitate. De data aceasta ni se înfățișează pregnant un aspect odios al concepției că avînd bani poți obține orice. Promisiunea lui Hison nu s-a realizat, firește, dar 
acest lucru nu diminuează 
cîtuși de puțin vina celui 
care și-a permis să recurgă 
la asemenea „servicii",

știind — evident — că se 
pune la cale o Infracțiune.Asemenea atitudini nu fac decît să-i încurajeze și mai mult pe inițiatorii activităților ilicite, pe cei care terfelesc cinstea și corectitudinea. Inițierea sau acceptarea unor practici ilegale în vederea obținerii de venituri suplimentare devin uneori atît de obsedante incit cei în cauză își pierd pînă și responsabilitatea elementară. Pentru a obține venituri care să le permită o viață de huzur, aceștia sînt gata să facă orice, chiar să pună în pericol viața semenilor lor. Pentru o sumă de bani, Ecaterina Gâgy i-a promis Iuditei Veres că o va determina pe sora medicală Iolanda Moldovan să-i provoace întreruperea ilegală a sarcinii. Deși știau toate trei că săvîrșosc o încălcare gravă a prevederilor legale, că prin această intervenție era primejduită însăși viața celei în cauză, au făcut totuși odiosul tîrg. Iată un caz concludent de împletire a unor interese josnice cu misitia și cu infracțiunea. El se putea solda cu consecințe mult mai grave decît acelea cu care, doar din întîmplare, s-a soldat. în Ioc de condamnare în baza legii care reglementează întreruperile de sarcini, autoarele infracțiunii au fost la un pas de condamnare pentru omor.

★Omul din umbră, misitul venal, care pentru bani nu se dă înlături de la nimic, își are în astfel de cazuri rolul său nefast cu implicații sociale dintre cele mai nocive. Opinia publică, toți oamenii cinstiți cărora Ie sînt scumpe dreptatea și echitatea socială, pe care îi indignează goana după cîștiguri ilicite, au datoria să-1 ia de guler pe misit, să participe cu fermitate la demascarea și eradicarea oricărei manifestări de parazitism social.
Mihai GROZAVU
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NOUL LAMINOR

Zilele trecute, la noul laminor de 6 țoii de la uzina „Republica" din Capitală s-au realizat primele cantități de țevi din oțel. Proiectat și realizat în întregime în țară, noul agregat are o capacitate de producție de peste 100 000 tone anual. El permite realizarea unor noi sortimente de țevi, inclusiv țevi din oțeluri aliate folosite în industriile petrolieră, chimică, constructoare de mașini. întregul proces tehnologic al noului laminor este complet mecanizat și automatizat.Proiectul noului agregat a fost elaborat de Institutul pentru proiectări de laminoare, iar construcția și montajul au fost executate de Trustul nr. 1 construcții-montaj. Trustul nr. 2 instalații-montaj și întreprinderea nr. 3 izolații. O contribuție deosebită la executarea lucrărilor de montaj au adus și laminoriștii uzinei bucureș- tene, care au o bogată experiență în acest domeniu.Cu prilejul acestui eveniment, colectivul uzinei „Ropu- 
blica", proiectanții, construc
torii și montorii acestui agre
gat au trimis Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, 
o telegramă prin care rapor
tează cu mindrie că în ziua de
25 iunie 1968 s-au laminat pri
mele țevi la laminorul de 6 
toii. „Acest - laminor, dat în
pacități de producție ale uzinei „Republica". Ne angajăm în fața dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să scurtăm cu 4 luni de zile perioada de realizare a parametrilor proiectați".

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL

SEMESTRIAL

® UNITĂȚILE IN
DUSTRIALE DIN 
JUDEȚUL BUZĂUBUZĂU. — Unită|ile economice din județul Buzău și-au realizat sarcinile de plan pe primul semestru cu patru zile mai devreme. Se apreciază că pînă la siîrșitul lunii întreprinderile industriale vor furniza peste prevederi cherestea, confecții, prefabricate, sîrmă, saci, folii din mase plastice și alte produse a căror valoare se ridică la 25 milioane lei.O contribuție deosebită lă obținerea acestui succes au aduș-o colectivul Uzinei de prelucrare a maselor plastice din Buzău, muncitorii Fabricii de confecții din Rm. Sărat, Uzina mecanică și întreprinderea forestieră Buzău.

• ÎNTREPRINDERILE 

DIN JUDEȚUL 

DÎMBOVIȚATlRGOVIȘTE. — La 28 iunie, întreprinderile industriale, din județul Dîmbovița și-au îndeplinit planul semestrial. Au fost livrate, peste prevederile planului la zi, 10 500 tone ciment, 7 200 tone cărbune, 183 000 bucăți becuri, 200 instalații de irigare prin aspersiune, energie electrică, țesături și alte produse a căror valoare depășește 28 milioane lei.(Agerpres)
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în secția mecanică grea de la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște Foto: M. Andreescu

De ce nu activează

de :V ’

... - - ’Comisiile de judecată din tivele ăgricble au menirea luționa operativ plîhgerile torilor împotriva hotărîrilor consi-.- liului de conducere privind aplicarea de sancțiuni disciplinare, determinate de pagube pricinuite unității, a nemulțumirilor legate de retribuirea muncii și de alte situații în care se simt nedreptățiți. Acționînd ca organ al adunării generale și prin urmare nefiind subordonată decît a- cesteia, comisia de judecată poate soluționa operativ și fără părtinire litigiile ivite între consiliul de conducere sau vreun membru al a- cestuia și între țăranii cooperatori. De asemenea, procedîndu-se în acest fel, cooperatorii sînt scutiți de a cheltui inutil energie, timp și bani . cu scrisori și audiențe la organele județene și centrale, pentru a rezolva probleme care, în majoritatea pot fi soluționate în unitățile, pective.Au .trecut mai bine de doi de la constituirea comisiilor de decată. în acest răstimp, acolo unde cooperatorii au manifestat grijă pentru a alege pe cei mai buni ’. dintre ei — bame'ni harnici ' și' cinstiți, cu prestigiu și autoritate în sat — s-au obținut rezultate bune în rezolvarea plîngerilor. si sesizărilor făcute de cooperatori. Din contră, în acele cooperative agricole în. care nu s-âu respectat aceste cerințe, la alegerea comisiilor.' iar uniunile cooperatiste județene nu. s-au preocupat de îndrumarea lor, aceste comisii desfășoară o activitate necorespunzătoare, sau nu activează deloc, lăsînd vreme îndelungată cereri și sesizări nerezolvate, în legătură cu aceasta, am făcut o investigație în județul Sibiu. Iată, pe scurt, constatările.La cooperativa agricolă din Șura Mare, de la începutul anului și pînă în prezent, n-a fost înregistrată nici o cerere și nici verbal nu s-a adresat nici un cooperator la comisia de judecată. S-ar putea crede că, în a- ceastă perioadă, consiliul de conducere n-ar fi aplicat nici o sancțiune cu privire la încălcarea normelor statutare. Din contră, au fost aplicare asemenea sancțiuni. Așa stind lucrurile, am întrebat pe tov. Dumitru Popa, președintele cooperativei agricole, un bun și priceput gospodar și bine apreciat de țăranii din sat, cum se explică ‘ această situație. „Toate sancțiunile date cooperatorilor, ..a spus președintele, sînt discutate ' și analizațe temeinic în consiliul de conducere, în adunarea generală a cooperatorilor. întrucît se . bazează pe o situație reală, bine anălizată, de justețea căreia se conving înșiși cooperatorii sancționați, ei nu mai: fac contestație la comisia de judecată". Și în cooperativele agricole din Ruși, Axente Sever, Copșa Mică poate fi intîlnită aceeași situație: nu șe fac contestații la comisia de judecată din cauză că sancțiunile date de consiliile de conducere sînt întemeiate, iar cooperatorii sînt convinși | de justețea măsurilor luate și se străduiesc să nu comită abateri. IEste un lucru bun faptul că membrii consiliului de conducere rezolvă cu competență toate problemele I privind bunul mers al unității.în acest ăn, la cooperativa agri- ' colă din Slimnic, comisia de judecată i a înregistrat două cereri și se aștepta sprijinul uniunii județene pen- | tru rezolvare. E vorba de o ilegali- tate comisă de ciobanul Nicolae Froman, care a introdus opt oi, proprietate personală, în turma cooperativei agricole fără știrea consiliului I de conducere. Pentru această faptă necinstită a fost amendat cu 1 500 de I lei. De fapt, nu este o sancțiune, i Această sumă reprezintă costul consumului de furaje (fin și concen- | trate) pe timpul cît a ținut oile în turmă. Ciobanul Nicolae Froman a contestat hotărîrea . consiliului de conducere pe considerentul că suma 1 este- prea mare. A doua cerere , este i a unui paznic de noapte din sectorul zootehnic, din neglijența căruia a murit un vițel. După cum se vede sînt numai două cereri într-un interval destul de lung. Și cu toate a- cestea comisia de judecată nu le-a rezolvat. De ce ? După cum am aflat se așteaptă sprijinul din partea organelor superioare. Oare pentru fiecare caz, care cade în competența comisiei de judecată, trebuie să intervină uniunea ?Din discuțiile purtate în cooperativele agricole din județul Sibiu, și la uniunea județeană am aflat că sînt destule probleme în litigiu, dar că membrii cooperatori nu se adresează comisiilor de judecată deoarece membrii acestora nu sînt competenți, nu rezolvă problemele, nu au posibilitatea să facă aprecieri juste asupra I faptelor ce le sînt aduse la cunoștință, nu pot demonstra consiliilor de conducere că au greșit în aplicarea I

i coopera- de a so- coopera-

lor, res-ani ju

hotărîrilor privind sancțiunile date membrilor, cooperatori. Astfel stînd lucrurile, cooperatorii fie că renunță să facă contestații, fie că pornesc pe căi ocolite cu sesizări și audiențe la organele superioare. De acest luoru te poți convinge și mai mult cînd întrebi pe membrii consiliilor de conducere cine sînt cooperatorii care fac parte din comisia de judecată. Majoritatea celor întrebați au trebuit să caute procesele verbale de constituire ca să afle numele celor din comisia de judecată. De aci se deduce formalismul care și-a pus pe- . cetea pe activitatea unor comisii de judecată încă de la înființarea lor și din care cauză, acestea nu-și îndeplinesc misiunea încredințată. De ce se înțîmplă asemenea lucruri ? Am. pus. această întrebare la uniunea ju-
A

In județul 
Sibiu

Cu mai bine de trei luni în urmă ziarul nostru a publicat articolul „Opți- ' mism in fața restanțelor ?“ în care erau analizate cauzele serioaselor rămîneri în urmă față de grafic ale lucrărilor de pe șantierul fabricii de ulei din Slobozia, unitate ce urmează să valorifice în mod superior recoltele de floarea-soarelui din cîmpia Bărăganului. Despre in)- portanța intrării în funcțiune a acestui obiectiv industrial la termenul stabilit nu credem că mai e nevoie să vorbim. A fost subliniată la vremea aceea și tot atunci s-au arătat cauzele care, au determinat pierderea cadenței de către constructor — Grupul de șantiere 102 din cadrul Trustului 1 construcții București. Invitației făcute atunci de către constructori, a veni pe altă dată, recent tăm că trat peIată' . . .ceastă dată situația nu esțe mai bună. în cinci luni s-a realizat doar 16.8 la, sută din volumul de investiții prevăzut pentru acest an, iar la lucrările de construcții- montaj — 29,5 la sută. Ceea ce arată că, înainte cu numai trei luni de intrarea în probe tehnologice a fabricii, există serioase restanțe în execuția lucrării.Starea de lucruri existentă aici confirmă pe deplin părerea reprezentantului beneficiarului, ing. Mircea Popel, directorul fabricii — și anume că decalajul care s-a creat între ceea ce s-a făcut și ceea cez trebuia să se facă este de cîteva luni. „Dacă se merge în continuare așa — apreciază directorul — vom fi departe de a intra ■ în probe tehnologice Ia 1 septembrie". îngrijorarea beneficiarului este întemeiată, întrucît termenele de predare a construcțiilor către mentori n-au fost respectate, fapt care, implicit, a determinat rămînerea în urmă a lucrărilor de montaj la cea mai mare parte a obiectivelor principale. . Cu toate că într-o ședință din februarie între reprezentanții celor două ’părți a fost stabilit un alt termen de predare — în luna aprilie — a rafinăriei de ulei, acest, obiectiv se ‘ mari.

de șantier la o i-am răspuns dorind să consta- lucrurile au in- un făgaș normal, însă că si de a-.

LA FABRICA DE ULEI

DIN SLOBOZIA
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se vor

promisiuni ale 
constructorului?

cantități de nisip, pietriș și material lemnos. Nici acum nu dispunem de cantitățile necesare de agregate, tuburi bazalt, gresie antiacidă, ramificații căi ferate etc.".
Ing. E. Moțet: „Nerealiza- rea planului la montaj se datorește, în egală măsură, lipsei de front de lucru și a unor utilaje. Stadiul lucrărilor de construcții se vede, lipsa unor utilaje nu prea. Totuși, din capacitatea totală de depozitare a uleiurilor, de 100 000 mc, am realizat doar 5 000. Din cele 18 rezervoare au sosit 7. N-au sosit pe șantier 7 prăjitoare, 12 elevatoare și 10 motoare electrice de 50 CP pentru presele de ulei. Dacă ar avansa mai rapid lucrările de construcții și am avea celelalte utilaje, în ce ne privește pe noi am putea termina la timp montajul".Deci situația e limpede. Rămînerea în urmă a lucrărilor de construcții tinde să pericliteze punerea fabricii în funcțiune la termenul stabilit. Dată fiind această stare de lucruri, cadre de conducere din ministerul titular al investiției și cel în subordinea căruia se află unitatea constructoare s-au întrunit, la 10 mai, .întir-o nouă ședință la fața locului, în care s-au luat angajamente de o parte și de alta pentru a se scoate șantierul din •impas. Dar dacă și aceste noi angajamente vor fi încălcate de constructori, la fabrica din Slobozia nu se va produce ulei la 1 octombrie. în acea ședință s-a constatat și consemnat situația de fapt și, după cum ne-a relatat directorul fabricii, cea mai „constructivă" soluție propusă de Ministerul Construcțiilor a fost... să se scurteze perioada probelor tehnologice, adică acestea să nu înceapă la 1 septembrie, ci'la jumătatea lunii. Probabili, pentru ca să aibă timp constructorii să recupereze răpunerile în urmă. Dacă ia nivelul ministerului lucrurile sînt privite și tratate astfel, atunci situația de .pe șantier nu trebuie 6ă pară nefirească.Darea în funcțiune Ia termen a noii fabrici este condiționată și de urgentarea livrării unor utilaje de către anumite întreprinderi din țară. Uzina „Vulcan" din București trebuia să livreze cinci prăjitoare din miez și două de braken pînă la 5 aprilie. Furnizorul a dat asigurări că Ie va trimite Ia timp, dar nu și-a .respectat cuvîntul dat. Un caz asemănător de indisciplină contractuală îl oferă și uzina „Tehnome- tal“-Timișoara, care a în- tîrziat mult livrarea elevatoarelor. cu toată intervenția asiduă a beneficiarului. Ultima dată» uzina timișoreană a cerut o decalare a termenului de la 31 martie la 25 august a.-c.Situația care s-a creat pe șantierul fabricii de ulei din Slobozia cere din partea Ministerului Industriei Construcțiilor, ca for tutelar al întreprinderii constructoare, măsuri hotărîte pentru recuperarea grabnică și integrală a rămî- nferii. în urmă în execuția lucrărilor, iar din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, o intervenție urgentă pentru livrarea neîntîrziată a utilajelor restante. Trebuie precizat că întreaga răspundere pentru orice eventuală nerespeotare a termenului de intrare în funcțiune a acestei noi unități industriale revine, deopotrivă, conducerii Ministerului Industriei Alimentare ca titular al investiției, cît și conducerilor celor două ministere amintite.

sînt stingheriți în continuare de constructorii care lucrează la turnarea acoperișului. Acest obiectiv trebuia să fie terminat, după graficul inițial, cu cîteva luni în urmă. Dar întrucît constructorii nu și-au creat front de lucru pentru timpul friguros, lucrările au fost întîrziate.Din discuțiile avute , cu cadre de conducere de la sucursala județeană Ialomița a Băncii de Investiții, cu reprezentantul beneficiarului, cu șeful șantierului, ing. M. Bălan, și cu șeful șantierului de instalații montaj nr. 118, ing. E. Moțet, au reieșit o serie de cauze care au condus la abtiiala situație. Spicuim din mate :
Petru directorul tite: „Principala cauză care a generat restanțele pe a- cest șantier a fost lipsa forței de muncă calificată și necalificată. Constructorul nu și-a completat nici pînă la sfîrșitul lunii mai echipele de zidari, dulgheri și fierari-betoniști. Lipsesc de pe șantier pe puțin 100 de muncitori necalificați și 50 din categoriile celof calificați, arătate mai sus. Deși a fost deschis în 1967, șantierul a rezolvat foarte tîrziu și nu pe deplin problema cazării muncitorilor. Au lipsit mereu materialele de pe șantier, situație care persistă și la ora actuală". Ing. Marcel Popel, directorul fabricii: „Și eu sînt de părere că lipsa forței de muncă și a materialelor constituie cauza esențială a rămînerii în urmă. Dar și cînd acestea au existat, în unele perioade, n-au fost bine organizate lucrările. Aș vrea să adaug că pe șantier sînt puține cadre tehnice superioare. Constructorul are doar trei ingineri, dintre care unul este stagiar, și cîțiva maiștri. Nici programul de lucru nu este respectat".
Ing. Nicolae Bălan, șeful șantierului : „Insuficiența forței de muncă, calificată și necalificată, a avut un cuvînt hotărîtor. Totuși, dacă finanțarea s-ar fi deschis în 1966, atunci se putea face o mai serioasă organizare de șantier în 1967. Am întîmpinat greutăți în alimentarea cu energie e- lectrică și cu apă. Anul trecut șantierul nu a fost aprovizionat cu însemnate

în urmă în execuția lucrărilor de construcții. La secția de expediție șl îmbuteliere lucrările au fost întrerupte încă din toamnă, la propunerea constructorului de a se schimba soluția de execuție a acoperișurilor, te că Trustul strucții' nr. 1 acest caz și și executant, „Rezolvarea" mijlocul lunii aprilie. Și era vorba doar de înlocuirea betonului monolit cu panouri prefabricate, pe care urma să le livreze Uzina „Progresul" dinBucurești, dar după 1 iunie. O situație similară s-a petrecut și încazul pasarelelor desusținere a conductelor tehnologice care leagă diferitele secții.în restanță sînt lucrările de construcții și la alte o- biective ale noii fabrici. La secția descojitorie, etajul II, utilajele așteaptă să fie montate, dar constructorii mai au multe de făcut. La centrala termică, muncitorii de la Uzina „Vulcan" din București, ■ care montează cazanele.

că membrii cooperatori sînt nemulțumiți de felul cum se aplică normele legale privind retribuția muncii, Telul cum au fost repartizate loturile personale, sancțiuni aplicate în mod abuziv etc. Iată ce cuprind cîteva din scrisorile sosite la • comitetul județean de partid Sibiu. Emilia Serafima din comuna Scoreiu-- arată • că a fost scoasă din consiliul de conducere și de la grădina de legume, aducîndu-i-se învinuiri neîntemeiate. Din verificările făcute, s-a constatat că ea are dreptate. Constantin Blezu din Șelimbăr a- duce la cunoștință că nu a primit retribuția suplimentară pentru munca depusă la grădină. Cei care a\j verificat sesizarea au ajuns la concluzia că autorul ei nu are dreptate. Nicolae Enucă din Mediaș arată că în mod abuziv cooperativa agricolă și-a “extins terenurile peste grădina sa. S-a constatat că el are dreptate și s-au luat măsurije corespunzătoare etc. Pentru aceste probleme au fost trimiși activiști de partid și de stat care s-au consultat cu organele- locale și cu cei în. cauză. Nici o constatare. . nu s-a putut face și nici •o -măsură nu-s-a -putut -lua făTătalse: deplasa cineva la fața iocului, fiindcă numai acolo se pot verifica temeinic faptele pentru a se' stabili în ce măsură sînt juste ori nu. De. fapt, nimeni hu poate cunoaște mai bine felul cum s-au petrecut lucrurile decît oamenii în mijlocul cărora muncesc și. locuiesc cei ce au diferite nemulțumiri de felul celor arătate.Deci1 comisiile de-judecată sînt cele mai competente în a confrunta faptele și a stabili cu maximum de principialitate cine are dreptate. O mare parte din sesizări și scrisori ar putea fi rezolvate de comisiile de judecată dacă acestea s-ar ocupa cu răspundere de problemele ce le sînt încredințate și, mai ales, dacă ar fi sprijinite și îndrumate de uniunea județeană a cooperativelor agricole. Pentru, că, o scrisoare trimisă la București face oricum cale întoarsă la județ și . de aici la unitatea respectivă, spre fezolvâre, ea fiind însoțită de un delegat.'Se face o cale lungă, inutilă, - se risipește zadarnic timp, se consumă, energie, fonduri bănești. De ce să nu fie rezolvată operativ în unitatea respectivă ? Desigur, în- cazul cînd cererile și sesizările cooperatorilor n-au fost rezolvate corespunzător, ei vor putea să se ; adreseze forurilor superioare. Dar să nu se piardă timpul zadarnic cu probleme ce pot fi rezolvate de comisia de judecată din unitatea respectivă. Se cere' însă ' ca aceste comisii să depună o activitate intensă, să fie îndrumate și sprijinite concret, de uniunile cooperatiste județene.

la. -------- T~ 'mențin rămîneri

Cu . toa- de con- 
era în proiectant el a găsit de-abia la '

părerile expri-
Constan tinescu, sucursalei amin-

Al. BRADcorespondentul „Scînteiî**Florea CEAUȘESCU

dețeană a cooperativelor agricole Sibiu. „Comisiile d'e judecată, spunea președintele uniunii județene, au. un rol important în rezolvarea cererilor și .plîngerilor făcute de cooperatori. Activitatea lor necoresppnzătoare se aațorează faptului că nu sînt sprijinite. în multe unități nu sînt aleși în comisiile ’ respective oameni competent?*. De acord. Dar de ce se înțîmplă așa ? La toate cooperativele agricole se pot vedea procese verbale de constituire cu numele membrilor din comisiile de judecată.. Deci scripte există. Nerezolvîndu-se în cooperative de către comisiile de judecată, litigiile ajung să fie soluționate de organele superioare, începînd cu uniunea cooperatistă județeană. Că așa stau lucrurile o demonstrează numeroasele .sesizări existente la uniunea județeană. Cercetînd însă cu atenție aceste sesizări rezultă însă că cele mai multe dintre ele n-au ajuns, la uniune direct din cooperative, ci. au fost trimise spre soluționare de către organele centrale cărora cooperatorii li s-au adresat direct poate și pentru că pe plan local nu se acționează operativ, cu solicitudine la solicitările oamenilor. Astfel, numai în luna mai s-au primit circa 50 de sesizări de la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și de la C.C. al P.C.R. în alte luni numărul acestora a a- juns pînă la 100. Majoritatea acestor scrisori aduc la cunoștința organelor superioare de partid și de stat

PRODUSE NOI

LA C. 1.1- BLAJ
Combinatul de industrializare a lemnului din 

Blaj, județul Alba, a asimilat noi tipuri de pro
duse cu largă utilitate, valorificînd reziduuri și 
deșeuri de material lemnos. Printre acestea sînt 
panourile din plăci fibrolemnoase cu furnir 
tehnic și panourile fono-absorbante cu placaj, 
care servesc la căptușirea interioară și exteri
oară a clădirilor, la executarea tavanului sus
pendat, a ușilor etc. Panourile sînt ușoare, bune 
izolatoare termice și fonice. Tot aici a fost in
trodus în producția curentă furnirul cașurat cu 
hîrtie sulfat numit „Crovenir1, de diferite grosimi. 
El se utilizează la ambalarea placajului pen
tru export, a aparatelor de radio, televizoare
lor, mobilei și diferitelor mașini, fiind imper
meabil și rezistent.

(Agerpres)

I (Urmare din pag. I)
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tea imagina zborul avioanelor fără un orar matematic întocmit, pe ore, pe minute ? Si într-un caz și în altul, este vorbă de capacități și e- nergii constante. Șantierul are însă douăzeci și opt de mii de oameni, are mii de mașini, motoare, mii de fronturi de lucru. Itinerarele și parametrii muncii sînt într-o continuă' fluctuație, de care menească poate să le rezolve.— Nicolae Bîrcă ne spune directorul I.C.M.S.G., ing. Cornel Cazan. Prima lui mare coordonare i s-a încredințat de curînd. De la șef de șantier a fost promovat coordonator. Unexamen — fără exagerare — echivalent cu un doctorat. A urmărit totuȚ — de la trasai pînă la punerea în funcțiune a oțelăriei. Săpătură, compactare, betoane. montajul construcțiilor metalice, utilaje tehnologice, calculator e- lectronic. televiziune industriala. Pe toate a trebuit să le cunoască, să le prevadă, să le urmărească. S-a . descurcat excepțional. Un om serios, sever. Dacă zîmbește inginerul Bir- că. atunci sîntem siguri că totul e în deplină ordine !...Intrăm în laminorul slebing. în prima etapă va produce anual două milioane cinci sute de mii de tone sleburi. Pe bandă trec lingourile, produse de primul convertizor românesc și din ele se realizează, sub ochii noștri, primele, „imagini" ale metalului. Hala seamănă cu un cargou intrat într-un . port. E năpădită de vopsitori. Unii atîrnă în leagănele lor sub tavanul înalt. Alții sînt în preajma cajelor, la foarfeci. Mulți lucrează ca în fața unui șevalet. Alții lucrează ca niște pictori de fres- Se finisează totul. Dar ce pro- _____i ! Cum să ni le reprezentăm ? Acești pictori folosesc nu mai puțin de o sută de tone de culoare pentru Slebing. Vopsele de ulei. Numai acoperișul halei are treizeci

numai' mintea o- tină seama si săa crescut la noi,

și cinci de mii de metri pătrați. Deci, trei hectare și jumătate de vopsit în condiții foarte anevoioase, pe schele suspendate, la stîlpi, la scări. Schelele pe cabluri sînt asigurate cu balustrăzi, inovație ce a- partine maistrului montator Teodor Cazan. Aici nu se pot folosi schele clasice, deoarece circulă necontenit podurile rulante. O cîmpie. Un tablou cît o cîmpie trebuie vopsit metru cu metru, acoperit cu culori vii, cu culori rezistente. Ce-ar fi dacă ne-am propune să vopsim o pădure ? Probabil că efortul n-ar fi mai mic.în timp ce slebinguri de două, de

— Am studiat documentația. La început te întrebi : cum să ataci o lucrare ? Trebuie gîndit. Căci e vorba de a organiza activitatea a șase sute de oameni, în trei schimburi. în fiecare seară întocmesc programul de lucru pe a doua zi. Cine nu știe, întreabă. Mă bizui pe oameni, am încredere în ei. Am colective puternice. care au venit o dată cu începutul șantierului. Există între oameni o sudură sufletească. S-au unit toți cei vrednici, pricepuți, capabili de un efort susținut și simultan.Maistrul Constantin Tr-uță n-a lipsit nici o zi de pe șantier, vreme de

penența, puterea de muncă, priceperea organizatorică, detectînd variațiile de energii, efectele sensibilității, în funcție de timp, de aprovizionare, de frontul de lucru.Cu multă încîntare am admirat priveliștea mașinilor electronice pe platoul siderurgiei. în fiecare hală gigantică, un panou logic, o sală luminoasă, un laborator de mare finețe centralizează sistemul nervos al lami- noarelor, oțelăriei, furnalelor, fabricii de oxigen, de aglomerare. M-am oprit în față cromatografului, care a- nalizează puritatea oxigenului. Un a- semenea aparat poate să facă parte
\
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trei, de patru tone trec prin foarfe- cile gigantice, apucînd-o spre laminorul de tablă groasă, 'maistrul Constantin Truță ne vorbește despre felul cum a venit pe lume acest mare obiectiv al oțelului.— Cînd am sosit aici, în noiembrie ’66, am găsit o baltă adîncă plină cu apă. Am tras apa. am început treaba : baterea piloților, turnarea be- toanelor. Am bătut patru mii de pi- loți și am turnat patruzeci 'de mii de metri cubi de betoane în fundații. Totul a durat nu mai mult de șapte luni. La cajă, fundațiile depășesc paisprezece metri adîncime. Ca să vă faceți o idee despre volumul construcției, trebuie să vă spun că toate brigăzile la un loc au turnat 150 000 de metri cubi' de betoane simple și armate, ceea ce echivalează cu a- proape 200 de blocuri a cîte 4 etaje, deci cu mii de apartamente.— Cum ați reușit să coordonați o muncă atît de complexă î

douăzeci de ani. Totul în viața lui e clădit temeinic, echilibrat. Cei ce se aseamănă se adună... Cu el se asear- mănă betonistul Ion Crăciun, care a turnat în zile de vîrf cîte cinci sute de metri cubi de betoane. O performantă. Echipa lui Crăciun a venit de pe Valea Trotușului și s-a păstrat unitară, grație șefului ei, care este un excepțional coordonator. Realitățile asupra cărora nici un fel de sisteme de calcul electronic nu pot fi eficiente sînt stăpînite de inteligența acestui- om. în calculele lor, operatorii consideră necunoscutul egal cu 0. Acest factor necunoscut este factorul uman, după cum scrie Alfred Sauvy. în activitățile calitative, unde omul nu mai este entitate numerică' și unde confortul intelectual nu are ce căuta, unde se pretinde o largă desfășurare de inteligență și putere de meditație, computerul nu poate să ia locul omului și maistrul coordonator își desfășoară din plin ex-

din inventarul cel mai de. preț al unei uzine atomice. Am urmărit licăririle becurilor la tabloul sinoptic al aglomeratorului, și am fost fascinat de precizia cu care se dirija de aici și se controla fiecare proces fizico- chimic. Laboratorul și calculatorul electronic al oțelăriei mi s-au părut tot ce poate fi mai modern în materie de cibernetică. O mare farmacie unde se pun diagnostice și se dau rețetele oțelului, cu rapiditate, cu precizie, pe baza celor mai fine in- .strumente. Calculatoarele electronice îndeplinesc totuși doar funcții auxiliare și „limitele" lor le fac incapabile să rivalizeze cu mintea omenească.— în fond, ne spunea matematicianul Adrian Noveanu de la oțelărie, calculatorul electronic este un dispecer automat. Culege, interpretează datele, le prelucrează, le transmite șefului de schimb care, dacă e de acord cu soluția, ia decizia. Calcula-

torul de optimizare dă decizia lui, dar inginerul de schimb poate să facă corecturile necesare. El dă rețeta de fabricație definitivă, el spune dacă mașina a „judecat" bine sau nu.Prin modelul introdus, se fac aproximativ șaizeci și cinci la sută din operații, ceea ce reduce simțitor e- fortul omului. Grație mașinilof de calculat se obține o șarjă în plus pe zi, se realizează economii de materiale și se obțin reduceri la prețul de cost. Omul poate lucra fără mașină, pentru că mașina îl ajută doar- în activitățile cantitative. Pe bună dreptate, matematicianul visează să „rivalizeze" cu oțelarii, să impună cu ajutorul calculatorului electronic de optimizare cît mai multe decizii de fabricație, dar acest lucru, după zîm- betul, după clătinarea din cap a operatorilor, înțeleg că nu va fi posibil decît acolo unde operațiile de gîndire au un caracter automat, unde pot fi introduse scheme logice, unde nu se face apel la inteligența creatoare, la fantezie, la conștiință. înfruntarea și colaborarea dintre om și mașină, omul legendar față în față cu mitul modern al computerului, ne dau măsura unei depline superiorități a celui dintîi.Privind furnalul, convertîzorul, cele mai moderne fabrici de aglomerare și oxigen din țară, laminorul slebing, m-am gîndit cu un sentiment de mîndrie că niciodată vreunul din zeii tehnicii moderne nu va fi în stare să înlocuiască nucleele celor douăzeci și opt de mii de constructori și siderurgiști, că nici o mașină electronică nu va putea vreodată să simtă și să redea ceea ce au simțit oțelarii și constructorii cînd prima probă de metal s-a rostogolit incandescentă pe platforma convertlzforului și cînd sute de oamieni, într-un singur gînd, au înregistrat cu febrilitate momentul unic și au rostit cuvintele :
— Clipă, oprește-te !
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o temeinică bază de idei
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ll ;-*13,30 ; 16 ; 
DE STAT — 
20,30, BUCU- 
12,15 ; 14,30 ;

Asigurarea unor scenarii de calitate, cu un bogat și revelator fond de idei, este una din condițiile dezvoltării cinematografiei naționale, ale realizării unor filme pe măsura exi- fențelor societății noastre socialiste, ntr-o discuție cu mai mulți scriitori, unii autori ai mai multor scenarii,- alții începători, alții iubitori ai cinematografului, au ieșit la iveală o seamă de sugestii în această direcție. „Una din cauzele pentru care scenariile contemporane erau slabe —ne spune Nicolae Țic — se datora faptului că majoritatea acestora în ultimii 5—7 ani erau lucrate de oameni care n-aveau nimic comun cu scrisul. Intrau în cinematografie, pe această cale, oameni care n-aveau altă profesie. Nu este vorba numai de calitatea dramaturgiei acestor scenarii ci chiar de gramatica lor. In ultima vreme multi dintre scriitorii noștri buni au fost atrași spre cinematografie, contractînd și scriind scenarii. Dar după puține din acestea s-au făcut filme și puține dintre filmele realizate s-au dovedit de calitate. Nereușita a fost și a scriitorilor autentici, ceea ce înseamnă că sorții izbînzii sau eșecului unui scenariu sau film contemporan nu țin numai de talentul autorului ci și de mulți, alți factori. Scriitorul reușește în măsura în care se îndreaptă spre ceea ce știe, gîndește și caută să exprime cu profunzime. Reușita mai ține și de experiența de scenarist, fiindcă a fi scenarist este o meserie recunoscută în toată lumea".In sprijinul acestor ultime afirmații este și părerea lui Constantin Stoiciu: „Scenariul cinematografic nu e nici literatură pură și nici film. Nu totdeauna o poveste este un film ; o operă 'literară, ori-cît de valoroasă nu este obligatoriu film ci rămîne o narațiune înregistrată pe peliculă. Evident se pot face asemenea filme, se pot transmite ginduri și idei printr-o tramă rotundă, bine închegată. După părerea mea filmul începe atunci cînd se descoperă posibilitățile specifice acestei arte, un mod de a reflecta lumea, păstrjnd raportul estetic. Hotărîtor pentru conținutul de idei este talentul de creator, artist. De multe ori scenariștii lasă de o parte ce știu și caută să-și imagineze o poveste care să placă, ocolind oamenii adevă- rați, conflictele și mergînd numai pe o iluzie. Această modalitate nu este viabilă, așa cum nu este viabil nici amatorismul. Condiția reușitei, după talent, este gîndirea cinematografică, organizarea creației pentru film. A- ceastă,gîndire este foarte vicleană; nestăpînind-o bine, ca scenarist dai naștere unor personaje și situații incredibile, fără a reflecta problemele specifice nouă".Pentru reușita unui scenariu este hotărîtoare colaborarea foarte strîn- să, făcută pe criterii selectiv artistice, dintre scenarist, redactorul filmului și regizor, ajungîndu-se pe a- ceastă cale la acea fază în care o- pera finită va fi transpusă în imagini artistice pe peliculă. „Nu totdeauna s-a găsit, spunea Horia Pă- trașcu, cea mai fericită modalitate de colaborare între autor, redactor și regizor (firește cînd sînt persoane distincte). Există desigur și aspectul invers, aspectul pozitiv, și aș vrea să menționez aici tandemul Constantin Stoiciu (scenarist) — Andrei Blaier (regizor), realizatori ai filmului „Diminețile unui băiat cuminte", ■ambii colaborînd — redacțional — cu Mihai Opriș ; ei se află în prezent, în aceeași formulă, în lucrul „Legendei" o creație pe care o așteptăm cu interes. Asemenea’ grupări creatoare ar putea fi mai multe dacă s-ar acorda interesul necesar, dacă s-ar lichida anumite fricțiuni survenite uneori între creatori — fricțiuni sau manifestări de invidie profesională care nu-șl au locul într-o mișcare artistică". „Formația scenarist-regizor, lucrînd de la început — continuă Nicolae Țic — (regizorul devenind coscenarist. numai dacă aduce o contribuție reală la închegarea dramaturgiei) scutește scenariul de multe peripeții, avînd chiar din faza elaborării garanții de transpunere filmică. In afară de colaborarea Stoiciu-Blaier au mai fost asemenea întîlniri : D. R. Popescu — •Geo Saizescu și sperăm să fie un început bun colaborarea dintre Horia Pătrașcu și Lucian Pintilie. Munca la aceste scenarii a mers mult mai ușor și cu rezultate mult mai. bune. Regizorul este ajutat ca în timpul filmărilor să-și concentreze efortul spre valorificarea ideei, a sensurilor scenariului. Desigur nu poate fi vorba de o generalizare. Au fost cazuri cînd unor scenarii bune li s-a găsit repede regizorul potrivit. Importantă mi se pare substanța scenariului. dacă are ceva de spus".In adevăr substanța scenariului, conținutul său de idei, sensurile vieții contemporane pe care le relevă sînt importante. Asemenea literaturii, și în cinematografie este necesară o abordare mai directă mai curajoasă 
a temelor importante contemporane, 
o reflectare artistică reală, a omului contemporan, a universului său de viață, a frămîntărilor sale, a răspunderilor sale, fără rețete, fără „mode", fără îndepărtări de la imperativele categorice, esențiale ale societății noastre.„Vreau să încep prin a spune, intervine poeta Nina Cassian, că orice artist serios, inclusiv cel care lucrează în domeniul cinematografiei, este puternic atras de actualitate. Așa- zisa dorință evazionistă, de refugiu în zone periferice, nu este adesea decît un semn al neputinței de pătrundere în fenomenele vii, o oboseală sau o abdicare. Actualitatea exercită o puternică fascinație asupra oricărui creator, prin pregnanța ei și prin rapiditatea cu care semnalele ei ni se comunică. Există, firește, riscul de a o înregistra numai în datele ei exterioare și imediate, riscul de a nu-i înțelege coherența și sensul. Dar circumspecția nu trebuie să ducă la inhibiție. Noțiunea de „contemporaneitate" este poate mai largă, poate mai restrînsă decît cea de „actualitate". Cred că un eveniment străvechi poate fi interpretat artistic cu o semnificație actuală,

după cum nu orice mentalitate contemporană este și actuală. Și dacă este de conceput ca un artist să ocolească făptui mărunt, adevărurile o zi, elanurile cu bătaie scurtă, mi-1 pot închipui indiferent față etapele mișcării umane sau leneș descifrarea semnificațiilor ei mai acute. Dealtminteri, sobrul Antonioni, contradictoriul Godard, barocul Fellini, violentul Bunuel au o adevărată foame de actualitate, pe care o explorează cu mijloace specifice, cu rezultate diferite, conform concepției lor de viață șl deosebirii de puncte de vedere și de temperament".Angajarea autorului scenarist în problemele vieții contemporane, cu tot curajul și răspunderea este absolut necesară — remarcă și Constan
tin Stoiciu: „S-a vorbit foarte mult despre curaj, curaj pe jumătate, cu-

de nu ■ de în cele
ran, cu problematica sa specifică, fiindcă nu se poate face abstracție de ea, fiindcă ea există și prin înfățișarea ei reală și artistică, neconfec- tionată, duce la transformarea și formarea conștiințelor noastre, ale tuturor, deveniți spectatori. Refuz, — spune dramaturgul Al. Mirodan — o discuție exclusiv despre scenariu, neputînd vorbi numai de el, sepa- rîndu-1 de opera finită care este filmul. Procedînd așa, ar fi ca un consult medical, în care este examinat cu mare grijă să zicem ficatul, fără să se țină seama de starea întregului organism. Cred că nti se poate discuta scenariul izolat de ființa numită film. A raporta succesul. u- nui film numai la cajitatea scenariului este, după părerea , mea, eronat. Această echivalare poate fi viabilă numai în condițiile spectacolului teatral. Foarte importantă

ancheta artistică
*raj pe sfert, drămuindu-se fără a se explica, însă, ce este curajul. Curajul după părerea mea nu este o categorie estetică, ci cu totul altceva, înțelegerea și angajarea absolută a scenaristului în evenimentele pe care le trăiește. Acestei angajări este proprie, asa cum s-a o exprimare didactică, ci, vă. una militantă".între ideea scenariului, lui, a regizorului, între

nu-i întîmplat, dimpotri-a filmu- planurile acestei întreprinderi complexe care este cinematografia și emoția pe care spectatorul o așteaptă se produce uneori un hiat—spune scriitorul Constantin Țoiu. Realitatea este una și înțepeneala unei fotografii „la minut" este alta. Parcurgînd lista de elemente pe care le cere arta cinematografică constatăm că nu ducem lipsă în general în nimic. E însă dăunătoare înlocuirea spiritului de răspundere în a- bordarea directă a unor probleme de fond, printr-o exhibiție superficială de aparat, de psihologie a comportamentului, de vorbire (e de neînchipuit cît de fals vorbesc eroii filmelor noastre chiar dacă spun „bună ziua" sau „te iubesc"). Lipsa de naturalețe artistică are consecințe pe care nici nu le putem bănui, consecințe asupra eficacității educative, morale a-le acestei arte care împreună cu televiziunea domină epoca modernă. în plină redescoperire a realității, în plin efort dialectic de a ne situa pe planul realității, de a ne confrunta cu ea, în tulul trăirii unui fel de simulacre, gini ale vieții locul".Participant!! la discuție au semnalat ca un element nociv al creației fosta filieră foarte complicată de discutare și de aprobare a scenariilor. „Sînt conștientă că un experiment cinematografic costă milioane, pe cînd un experiment poetic, nu costă nimic sau îl costă pe autor. Totuși, afirmă Nina Cassian, discuțiile su- pranumerare, „definitivările" provizorii și nesfîrșite ale unor scenarii, răspunderile aglomerate și confuze toarnă plumb în osul aripii acestei păsări stranii, „rara avis" care este arta. Sînt convinsă că zborul ei s-ar exercita cu .forță și mîn- drie în vîntul viu și proaspăt al actualității, ,cu condiția înviorării întregului organism cinematografic și a considerării realiste a succeselor și eșecurilor de pînă acum". „S-a vorbit nu o dată de sistemul birocratic al lucrului la scenariu, completează Nicolae Țic, de foarte mulți ochi care cercetează un scenariu, de foarte mulți, care îl aprobă și îl resping. Pînă de curînd a existat o filieră complicată în care răspunderea era greu de . stabilit. A- existat teama de apariția unui huligan oricît. de înfierat. Esențial nu este însă personajul, ci lumina în care îl prezinți, concluziile etice și sociale pe care le tragi. Prin „prudență", prin nepricepere, scenariul contemporan a fost îndepărtat uneori de problemele mari, vitale ale epocii noastre, pregătindu-se terenul pentru intrarea în producție a unor lucrări minore din punctele de vedere. Pentru a fica aceste scenarii și filme elogiat uneori, străduindu-ne găsim calități. Este ciudat cum rile actualității, cu încleștări dramatice, cu victorii greu cucerite, deși au ajuns la urechea celor care fac filme și ale celor care le aprobă, nu au pătruns și în filme. Ritmul vieții contemporane și complexitatea ei se simt bine în presă, dar de aici pînă la cinematografie se pare că este o distanță prea mare. în urma discuțiilor avute în cadrul Comisiei ideo- i logice a C.C. al P.C.R. s-au luat o serie de măsuri binevenite pentru simplificarea filierei de aprobare a scenariilor, pentru atragerea unor colaboratori de valoare și pentru stabilirea unor responsabilități".
Horia Pătrașcu constata că s-a observat instalarea unei automulțu- miri minore, salvînd 'aparent marile lacune : „Vreme îndelungată ne-am mulțumit cu mici și sporadice satisfacții : mărunte premii, obținute la diverse festivaluri (excepție făcînd, cel obținut de Ciulei la Cannes în 1985 și poate încă alte cîteva). Pe de altă parte, critica de film a făcut un prost serviciu îmbrățișînd cu pasiune și apărînd cu ardoare — din- . tr-un inexplicabil exces de dragoste .— o serie de producții mediocre. Ne-am trezit astfel cu o avalanșă de filme minore (premierele ultimelor luni sînt semnificative, ele stîrnind pe bună dreptate dezinteresul — dacă nu chiar indignarea spectatorilor), pe care nu le-a putut salva nici măcar calitatea peliculei „eastman", si care au dus în cele din urmă la operarea unei schimbări radicale în însăși zona de interes a opiniei publice pentru filmul românesc".„Sîntem cu toții conștienți că filmelor noastre le lipsesc scenariile vibrante înfățișînd omul contempo-

mijlocul sentimen- adevăr deplin, ast- astfel de false ima- noastre nu-și au

după părerea mea este relația sce- nariu-regie, scenariul fiind subordonat muncii regizorului. Scenariile bune nu rezolvă totul. S-au văzut cazuri în care scenarii bune au fost denaturate de regie și altele în care regizorul a izbutit un film bun după un scenariu fără strălucire. Bineînțeles aceste cazuri nu pot fi generalizate. O discuție desnre scenariu, despre film, trebuie să se lege de condiția specifică creației cinematografice. O altă problemă — continuă interlocutorul — care mi se pare foarte importantă, este, hai să o numim așa, contradicția dintre* actualele forte si producția filmelor artistice. Nu se poate dezvolta o cinematografie fără emulația specifică. Un film nu trebuie să coste .neapărat o sumă fixă foarte mare. Este timpul să se nască și tipul filmului ieftin, și posibilități există. Sentimentul, grandiosului formal nu e bun. Judecind un plan tematic să nu excludem supraproducțiile (fără să ne limităm, bineînțeles, la ele) găsind loc și filmelor de metraj mediu sau scu,-t. As dori să văd filme bune, asemănătoare plachetelor de poezie întocmite cu o riguroasă selecție. Părerea mea este că trebuie „descolo- salizată" producția. Paralel, așa cum spuneam, cu filmele care necesită o mare desfășurare de forte (actori, decoruri, costume), pot coexista filme hai să le numim „plachetă".Nicolae Țic abordează și problema filmului de autor. „Mai pot exista și filme de autor, la noi sînt putina și nu de prim rang. Din pricina coexistenței scenaristului cu regizorul într-o singură persoană, în anumite etape ale realizării încep concesiile și scenaristul cedează regizorului sau invers. Izbutesc numai acele

filme de autor a căror realizare devine o puternică necesitate interioară, care presupun exprimarea unei personalități complexe. După rerea mea poți să lucrezi mai bine pe ideile altuia, încercînd să le înțelegi, să combini jocul actorilor, simțind la capăt un film bun sau foarte bun. Francisc Munteanu a încercat cîteva filme de autor, unele reușite, altele mai puțin. Cred că autorul s-a bazat mai mult pe unele experiențe ale sale, pe multe fapte și întîmplări auzite".Cuvîntul „autor", spune Nina , Cas- sîan, este și el un cuvînt actual pentru cinematografie. De cînd filmul de artă s-a dezbărat de ultimele servituti pe care i le impunea filmul comercial, el merită să fie și poate fi semnat, iscălit cu numele autorului lui, așa cum poeziile, romanele și foniile sînt semnate cu nume personalități. „Film de autor" supune subordonarea tuturor mentelor, viziunii creatoare a care semnează, și, evident, asumarea răspunderii. Am auzit de prea multe ori scenariști români, plîn- gîndu-se de intervențiile deformatoare ale regizorului, regizori, plîn- gîndu-se de substanța rarefiată a scenariilor pe care le-au avut la dispoziție. scenariști și regizori plîn- gîndu-se laolaltă de incompetent-' birocrația redactorilor și a consiliilor — încît visez un film tor".Afirmarea acestor puncte dere, sugestiile practice date, contribui cu eficacitate la îmbunătățirea concretă a muncii scenariștilor și colaboratorilor lor, înlăturîn- du-se o seamă de proceduri caduce, anchilozate,'justificînd și accentuînd modalități care pot duce la realizarea unor filme contemporane de bună calitate, cu un înalt nivel artistic, cu un bogat conținut de idei. „Doresc să cred — spune Horia Pătrașcu — că se vor ivi — iar parte din ele au și început să apară — acele „scrieri" cinematografice capabile să reflecte problematica majoră, complexă a societății în care trăim ; care să analizeze cu luciditate și discernămînt aspectele vieții noastre de zi cu zi; care să redea cu sinceritate și cu responsabilitate deplină, de pe poziții principiale — întreg ansamblul de fapte caracteristic unei societăți aflată în profundă transformare.Este de la sine înțeles că numai astfel — și, aș adăuga : căutînd neobosit mijloace specific naționale — filmul românesc își poate demonstra vitalitatea, tăria ; numai astfel se poate naște acea operă cinematpgra- fică majoră, de talie internațională, pe care o așteptăm de atîta timp. Promisiuni există, am înregistrat poate chiar reușite parțiale; urmează a folosi creator experiența dobîndită. Acesta este un rol de seamă — în primul rînd — al tuturor scriitorilor de film".
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• Căderea Imperiului roman : 
PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20.

Vicontele plătește polița : RE
PUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 
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
13.45 ; 21,15.
A Prin Kurdistanul 
CEAFARUL — 8,30 ;
18.30 ; 21, CIRCUL
9.30 ; 12 ; 15 ; 18 :
REȘTI — 8 ; 10 ;
16.45 ; 19 ; 21,15.
• Domnișoarele din Rochefort : 
CAPITOL — 11 ; 14 ; 17 ; 20 ; la 
grădină — 20,45.
A Hlroșlma, dragostea mea : CEN 
TRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, GRADINA DOINA —------
A Nuntă la Malinovka 
RIA — 9,15 ; ------
18,15 ; 20,30.
O Dirijabilul furat : LUMINA -ț-
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45.
q Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• O fată fericită : DOINA — 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRADINA 
PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30. 
e Ghinionistul : CINEMATECA — 
10 ; 12 ; 14.
• O poveste uimitoare ; Rapsodia 
ungară : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
A împușcătura : UNION — 15,30 ;
20.30,
• Desene animate UNION — 18.
A Freddy, lovește tu întli ! : CIU
LEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20.30,
MIORIȚA — 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—16 în 
continuare ; 18,15 ; la grădină
— 20,30.
n Mumia intervine : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 10 ;
15.30 ; 17,45 ; 20.

20,30.
: VICTO-

11,30 ; 13,45 ; 15,45 ;

mM

cinema

A Obsesia : DACIA — 9—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 21.
A Zoltan Karpathy : BUZEȘTI —
15 ; 17,30 ; 20.
A Sfîrșitul agentului W4C : PA
CEA — 15.45 ; 18 ; 20,15.
A Un dolar găurit : GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 : 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
11.15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
A Inimă nebună... nebună de le
gat : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină —
20.30, TOMIS — 9—15,45 In conti
nuare : 18,15 ; Ia grădină -r 20.30. 
AURORA — 9 ; 11 ; 13.15 ; 15.30 ; 
17,45 ; 20.15 ; la grădină — 20,30. 
a Nebunul din laboratorul nr. 4 : 
GLORIA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30, MFLODTA — 9 : 11 ;

A El Dorado UNIREA — 15.30 ; ' 
18 ; la grădină — 20,30.
A Căutați idolul : FLACARA —
15.30 ; 18 ; 20.30.
A Pasărea timDUrie : VTTAN — 15;
17.30 ; 20 ; la grădină — 20.30.
a Eddie Chapman, agent secret : 
POPULAR — 15.30 : 18,15 ; 21.
A Răzbunarea haiducilor : MUN
CA — 9.30 ; 12 : 16 ; 18 ; 20, FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Oscar : MOȘILOR — 15 ; 17.30 ; 
20 la grădină — 20.30.
a O lume nebună, nebună, nebu
nă : COSMOS — 15 ; 17,45 ; 20.30. 
A Blestemul rubinului negru : 
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20.30.
A Ce noapte, băieți : VOLGA —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.30 ;
20,45, RAHOVA — 15 ; 17,30 ; 20 ; 
la grădină — 20.30.
A Bomba de la ora 10.10 : PRO
GRESUL— 15.30 ; 18 : 20,Ș0.
A Hocus-pocus : GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,30.
A Caut o nevastă : LIRA — 15 ; 
17.30 ; 20, la grădină — 20,30.
A Cînd tu nu ești : GRADINA 
EXPOZIȚIA — 20,30.
• Cimaron : GRADINA BUZESTI 
— 20.30.
A Sînt și eu numai o femeie : 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20.30. 
a Pentru cîțiva dolari în plus : 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20.30.
A Eu, cu, eu... și ceilalți : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

ȘTIINȚIFICE"
/
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însemnătatea locului ocupat de știință în societatea contemporană, rolul cercetării teoretice în elaborarea tehnicilor și activității de producție, definirea condițiilor activității creatoare a omului de știință, deopotrivă pe planul organizării practice a studiului' cît și al orientării sale spirituale, impun o adîncire a semnificațiilor etice ale activității de cercetare științifică. . Este un semn al timpului nostru faptul că formularea semnificației etice a oricărei activități sociale, așadar și a muncii omului de știință, nu se limitează la o cuprindere exclusiv teoretică și de principiu, ci îmbrățișează efortul individual și colectiv, în desfășurarea lor concretă. Studiul sintetic al doctorului Victor Săhieanu, pdblicat în Editura Științifică *), este raport.Lucrarea se, dar de ținutului - deopotrivă în amănuntul, cît și în generalitățile lor ultime, raportîndu-le la perspectivele vaste ale orizontului cultural și tehnic al societății contemporane. Etica cercetării științifice este rodul reflexiilor și activității de muncă a unui spirit plural, în același timp om de știință și gînditor, care depășește orizonturile unei singure discipline de cercetare. Autorul îmbină, într-o vastă cuprindere a preocupărilor, varietatea studiilor biologice și medicale cu cibernetica și studiul matematicii, cercetătorul u- nește printr-o viziune filozofică cuprinzătoare științele particulare, cărora și-a consacrat activitatea profesională. Informarea cercetătorului privind variate domenii ale științei dă lucrării temeinicie și actualitate. Reflexiile asupra problemelor etice suscitate de cercetarea științifică apar cu atît mai pline de interes.Nu am putea, fără a sărăci substanța cărții, reduce lucrarea la o singură idee directoare. Viziunea de ansamblu lasă cititorului putința deslușirii cîtorva orientări majore : știința nu este o activitate desfășurată în vas închis, ci o activitate socială. Omul de știință nu poate lucra izolat de o echipă, de o activitate colectivă — care-și lărgește progresiv aria, depășind cadrul unui singur laborator, pînă la cuprinderea întregii activități științifice mondiale, cu care prezintă nenumărate și permanente interferențe. Munca omului de știință, desfășurată în cadrul „mi- crosociologic al unităților de cercetare", presupune nu numai un efort pur intelectual, o metodă tehnică, ci și o atitudine etică. Munca științifică, legată prin documentare și informație de ambianța culturală internațională, este în același timp — cu deosebire în societatea socialistă — integrată intim structurii social-eco- nomice, ca și moralei societății în care trăiește cercetătorul.Sprijinit pe o întinsă informație, în

reprezentativ sub acest— de dimensiuni restrîn- o mare densitate a con-- adîncește problemele

care întrevedem și rodul unei experiențe personale, Victor Săhieanu e- vidențiază înaltele valențe etice ale activității cercetătorului științific, ca om căruia societatea modernă în general, societatea socialistă în special, îi conferă un rol atît de important ca factor de progres, deschizător de drumuri noi ale cunoașterii umane; în același timp, prin contrast, autorul se oprește și asupra abaterilor cercetătorilor de la etica muncii științifice.Ideea majoră este că cercetarea presupune nu numai profunzime și exactitudine a observației, ci și înălțime morală. Ea va avea, în aceste condiții, o semnificație multiplă, asigurînd eficiența cercetării, valoarea scrisului științific, corectitudinea discuției științifice, condițio- nînd, pînă la urmă, activitatea creatoare a omului de știință. Examenul, amănunțit și ilustrat prin numeroase exemple, comportă o sistematizare, avînd semnificația unei. orientări practice; sînt vizate probleme ale relațiilor' între conducători de grupuri de muncă (colective, institute, etc.) și subalterni ; probleme ale 'relațiilor subalternilor față de, conducătorii grupurilor de muncă ; probleme privind relațiile intercolegiale.Această „sistematizare" Se aplică unor înclinări sufletești sau trăsături de caracter determinate de persistența în conștiințe a unor elemente reprobabile și care generează abateri de la corectitudinea etică. Nu vom putea enumera toate aceste aba- ' teri, dar vom putea ilustra, prin cîteva exemple citate în volum, cazurile de invidie a unbr savanți fată de subalternii lor : Davy față de Faraday, Wright față de Fleming. Neo- nestitatea științifică, nerecunoașterea contribuției unui colaborator, sau chiar refuzul de a recunoaște prioritatea unei idei călăuzitoare sau a unui rezultat obtinut de un elev sau de un colaborator, sînt, din nefericire, destul de frecvente tății de cercetare.Nu se va putea asupra însemnătății le. ca șl asupra urmărilor carenței eticii științifice. Căci. în cercetare, în activitatea științifică, etica nu constituie o valoare suplimentară, un titlu de noblețe, ci, pînă la urmă, unul din criteriile hotărîtoare ale succesului, ale unei activități creatoare rodnice. Am citat, la rîn- dul nostru, într-un articol, exemplul unui cercetător care, falsificînd, din dorința de a ajunge la notorietat?, rezultatele cercetărilor sale, și fiirrd acuzat de impostură de către sat- vanții care i-au verificat cercetare^, s-a sinucis. Vom adăuga și un alt caz, al unui cercetător de rutină, foarte destoinic în munca practică de laborator, dar incapabil de a se ridica la idei și formulări generale ; numit profesor de universitate și obligat de a-și ține „cursul de deschidere", în care urma să expună concepțiile personale ce l-au călăuzit în activitatea sa, cercetătorul a... folosit cursul de deschidere al unui alt profesor, publicat în altă țară, cu cîțiva ani mai înainte. Dovedit de plagiat, prin alăturarea textelor pe două coloane, profesorul care nesocotise principiile etice ale activității științifice a fost nevoit să-și părăsească postul. Sînt, desigur, cazuri extreme, dar nu mai trebuie demon-, strat ce piedici, ce puternice frîne și surse de perturbare creează în activitatea unui colectiv de cercetare manifestarea unor abateri de la principiile eticii.Convingerea că intrarea unei colectivități în procesul structurii socialiste face să dispară automat aceste carențe etice este greșită. Socialismul nu este o treaptă la care o societate ajunge dintr-odată, ci o cale de perfecționare progresivă, deopotrivă. individuală și cială.Abaterile de la etica științifică țari de altă structură socială servi activității științifice din rile socialiste ca adevărate avertismente. Cunoscînd primejdia acestor carențe, oamenii de știință vor fi în măsură de a le evita, integrîndu-se, sub toate raporturile, disciplinei și eticii socialiste. Numai prin respectul acestor criterii morale se poate realiza o activitate științifică tot mai dinamică, integrată vastului proces al propășirii sociale. Numai prin această disciplinare și integrare într-o etică socială se poate afirma în a- celași timp orientarea către propășirea științifică, vădită prin interesul pasionat al cercetătorilor pentru lucrul nou, ca și „respectul pentru munca însăși", condiția esențială a activității științifice. Formalismul, superficialitatea, indiferența, indolența, lipsa de exigență, lipsa de interes pentru problemă — sînt păcate față de cauza sacră a științei. Respectul față de muncă se mai caracterizează prin respectul față de munca altora, prin existența spiritului constructiv, chiar și în activitatea critică.Lucrarea IUI Victor Săhieanu, ur- mînd în această privință metodele de cercetare științifică actuale, variază neîncetat perspectiva de studiu a problemei. etice în știință, ra- portînd-o la toate coordonatele și folosind convergent date aparținînd mai multor discipline de gîndire ; psihologia individuală a cercetătorului ajunge astfel la stabilirea unei tipologii, culminînd în profilul omului care trăiește etic problemele, după exemplul unui Pasteur sau Galileu. Organizarea concretă a muncii este subordonată idealului cercetării, ca și principiilor etice permanente ale Kalokagathiel (u- nind într-un mănunchi o călăuzire / etico-estetică a vieții, frumosul cu binele) ajungînd, prin lărgirea progresivă a discuției, la înserarea eticii științifice în marile realități supraindividuale, unind pe individ cu 'întreaga umanitate.Prin spiritul în care este scrisă, exprimînd deopotrivă o experiență personală și o vastă perspectivă de studiu, Etica cercetării științifice alcătuiește o valoroasă sinteză - de reflecții etice, utilă nu numai cerce- . tătarului în disciplinele științifice, dar și tuturor celor care, sub o formă sau alta, participă la edificarea și propășirea vieții sociale și culturala a țării noastre.

în istoria activi-stărui îndeajuns criteriilor mora-
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22,10 — Filmul serial „Răzbunătorii"
23,00 — Telejurnalul de noapte.

23,15 — închiderea emisiunii.

17.30 — Lumea copiilor.

18,00 Stadion — emisiune de actuali
tate sportivă.

18.30 — Mult e dulce șl frumoasă. Cu
prinde : o D. Bolintineanu — 
creator de limbă, o Medalionul

emisiunii : Mihail Dragomlrescu. • Din terminologia păstoritului.
• Ticuri verbale.

19,00 — Pentru școlari. Noile aventuri ale echipajului Val-Vîrtej. „Peștera 
monștrilor’ (I).

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate. ”
In jurul orei 20 : Transmisie, în direct, de la 

Adunării populare consacrate aniversării 
Revoluția din 1848.

22,00 — Fîntînile Bucureștiulul — reportaj filmat 
Televiziune.

realizat de Studioul de

teatre
O Filarmonica de stat .. Enescu" (la 
Ateneu — ora 20) : Concert vocal simfo
nic. Dirijor : Mircea Basarab.

• Opera Română : Giselle — 19,30.

« Teatrul de stat de operetă (la Sala 
Palatului) : My Fair Lady — 19,30.

A Teatrul Național „I.L. Caraglale” (sala Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 19,30.
A Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
A Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (grădina Boema) : Boema Palace — 20.

SO-din pot ță-

toate justi- le-amsă le ecou-
Tiberiu Utan a debutat, ca și alți colegi ai săi de generație, Aurel Rău, Ion Brad sau Al. Andrițoiu, în urmă cu aproape cincisprezece ani. Deosebindu-se de timbrul elegiac al primului, de virtuozitatea celui de-al doilea și de înclinațiile epice ale ultimului prin discreția dusă pînă la șoaptă, el își definește cu o nuanță de umor portretul, în volumul de față : „în viață am intrat / ca un pui de barză / cu picioarele îngrozitor de lungi, / și ciufulit și slab. / Ne-ndemînatec și flămînd / precum un pui de barză... / Știam să zbor ca el, / dar nu credeam / că în nimicul aerului este' apa / în care vîsla prinde... („Ultima verba"). Sensibil la vocile trecutului istoric eroic („Dintr-o columnă desprins, dintr-un altar, / la Sarmisegetuza / aleargă în mine și în a- fara mea / om flamură") și la apelurile prezentului creator, poetul este receptiv la mărturiile eternei resurecții a vieții, dâr și la semnele de eroziune a timpului, la patosul solidarității. și tentațiile solitudinii. Atras de ceea ce este aspirație icarică a insului, el alternează această perspectivă prea aeriană eu orizonturile terestre — muntele și cîmpia, copacii, țăranii, cu rădăcinile la fel de arhaice, figurînd ca un

gir de trăinicie și certitudine. Evocator al dragostei calme sau nu e mai venit față sentimentului amare ale senzației. Cumpănit între solicitări, fără efuziuni năvalnice nici în predilecții, nici în repulsii,

— Arghezi, Blaga exemplul poeziei populare.Tiberlu Utan, care are meritul de a nu se voi altfel decît este, apare și în ultimul său volum identic cu sine. Totuși, de astă dată, o umbră fugară se strecoară, imperceptibilă de vreme ce nimic din ati-

poemul intitulat „Copac fără păsări" (Copacul verde, cu funii brune, copacul fără păsări e, cu puțin efort de imaginație, simbolul unui univers închis, sinistru, sfîșiat de „țipătul de cobe" al teroarei care sperie pînă și copiii din leagăn). Cursul frazei, mai

toncă actuală a vechilor deziderate populare de e- chitate și omenie, sînt cultivate cu aceleași gesturi o- crotitoare, cil aceleași mîn- gîieri cunoscute de „grădinar" fidel unei pasiuni mișcătoare prin luminile ei modeste, aproape confidențiale. Izvorul neliniștii stă atît în grija pentru soarta omului într-o lume pîndită de spectrul atomic, cît și în preocuparea pentru expansiunea deplină a idealurilor îmbrățișate, chiar a- colo unde ele au triumfat. Tiberiu Utan nu este însă un poet la marilor tensiuni, ci al seninătății. Dovadă, natura însăși a versurilor cuprinse în volumul de față. In afara unor poezii cum sînt „Păpădie", „Tot ceru-i alb de lună", „Rimele", Doina...", „Cine seamănă vînt", tributare într-o a- numită măsură descriptivului, didacticului și folclori- zării exterioare, poeme ca „învingător și învins", „Fotografie veche", „JSv", „Puntea umbrelor", „Cimpoiul", „Alt poem" au transparența delicată, proprie autorului. Vibrația rămîne specifică, șl atunci cînd peste versuri adie ecouri din Arghezi și Blaga, precum și în acea implorație către u- pivers din „Ecce homo" sau în decorul Ireal de diamant din „Puntea umbre-

C LIP E

Mihail PETROVEANU

învrăjbite, el puțin pre- de iluziile și deliciile

Tiberiu Ut an

Tiberiu Utan nu se rușinează în același timp de rezerva de tandrețe ori de nostalgie care îl ispitesc periodic. Pudoarea și autoironia complice, îngăduitoare, acuză o sensibilitate duioasă, amintind, la un alt diapazon, sfiala lui St. O. Iosif în fața propriilor a- fecte. Arta sa poetică e simplă, străvezie, măsurile ei se situează Ia jumătatea distanței dintre spontaneitate și elaborare, dintre a- luzie și expresia directă, dintre marile modele culte

tudinea sa obișnuită nu s-a, clintit la prima vedere, dar sesizabilă pentru noi în tre- murul vag al vocii, în accentele relativ frecvente de îngîn,durare melancolică, în cutreierul viziunilor sumbre, chiar în maniera confesiunii. Tonul se modelează între murmurul scăzut, enunțul alb, aparent neutru („Așa suna pădurea : / ca un ecou de sticlă. / ... /Și crengile de sticlă, și greierii de sticlă") și tensiunea conținută, ca în

puțin monotone, cu suspensii brusce și sinuozități, deplasările unghiului de vedere, distanțînd ori apropiind o- blectul, jocul de întrebări adresate unui interlocutor ideal sau unui alter cgo întăresc impresia de mișcare sufletească mai vie decît în volumele anterioare. Neliniștea, fermentul animației de care vorbim nu provine din îndoiala față de o credință clădită o dată pentru totdeauna. Dimpotrivă. Valorile socialismului, înțelese ca ipostază is-
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Dragostei, oamenilor de pe lume Datoresc poezia mea,Precum întregului univers datorește Lumina ei, o stea.
Chiar dacă-a stăvilit-o uneori întunecata ploilor maree A ridicat, înalte, in văzduh, Fascicole de curcubee.

Oglinda sufletului meu S-a răsfrînt,Ca pe o trombă de lumină Pe-ntregul pămînt.
Mulțumesc, tuturor oamenilor Din întregul univers,De-a mă fi învățat, dragostea lor, S-o pun în vers.

Îngustă, cărarea șerpuia din ce în ce mai po- 
vîrnit.

— Mai e mult ? întrebă Erdei.
— A început să se lumineze pădurea. Zece 

minute. Ne mai putem întoarce.
— Nu. Să mergem.
Ajunseră pe culme nădușiți și, doborîți de 

oboseală, se întinseră în poenița cu iarbă qrasă.
—- E tare frumos aici, spuse Erdei, răsuflînd 

adînc. Muntele, pădurea, totul. Am hotărit 
de-atîtea ori că mă voi apuca de vînat, măcar 
afîta, dar niciodată nu mi-am găsit timp.

Adam scrută linia zimțată a munților, coama 
vineție, care vibra între păduri și cer. Era o 
liniște desăvîrșită, limpede, ca și cînd aerul 
și liniștea s-ar fi născut din aceeași plămadă încă 
din vremurile cînd acești munți se iviseră din 
mările fumegătoare. Peisajul părea imaginea 
fidelă a acelui gînd obișnuit și totuși precis pe 
care îl sugerează natura oamenilor ce se smulg 
atî! de rar din orașe : iată acești munți statornici, 
aceste văi ce șerpuiesc parcă înainte de a fi 
existat noi și vor rămîne aici, singuratici, ju- 
cîndu-se, din măreția lor, cu timpul. Oare de ce 
îi admiră omul, de ce și-ar dori să se conto
pească cu peisajul, iăsîndu-se ca în voia valuri
lor, cînd a ajuns să le descopere toate tainele,

să facem din om o categorie de prim ordin. 
Și aceasta ne va da dreptate nouă. In principiu, 
avem nevoie de toți, dar...

— După părerea mea, în privința asta nu 
există îndoială, îl întrerupse Adam. Firește, avem 
nevoie de oricine, de toți acei care au nevoie 
de noi. Nu vorbesc de ceilalți, de aceia care nu 
sînt într-adevăr cu noi. Experiența partidului ne 
dovedește că numai bazîndu-te pe mase, poți 
asigura ritmul cel mai înalt.

— Firește, recunoscu Erdei.
— De fapt nu e chiar atît de firesc cînd omul 

te ascultă pe dumneata. Pentru că, după dum
neata, masele nu ay decîf o trenă la care nu 
trebuie să apelăm. După imaginația dumitale, 
și masa e o noțiune abstractă, deși e lucru 
știut că masa se compune din individualități și 
nu există nimic care să facă să dispară indivi
dualitatea omenească. Astfel, după dumneata, 
și masa este o categorie legic abstractă, întrucît 
și individul, omul este o categorie abstractă. 
Mai exact, pentru că m-ai corectat, după dum
neata omul este o categorie de a doua mînă. 
Atunci și felul cum simte, cum gîndește, părerile 
sale sînt de a doua mînă și deci neglijabile, 
lipsite de interes pentru noi ?

— Fără jertfe nu se poate...

L-ai citit pe Fucik ? Iți mai amintești cum își ia 
rămas bun din închisoarea de la Pankraț : „Oa
meni I Fiți vigilenfi I" Eu am să inversez cuvin
tele lui, și-ți spun : „Vigilenți I Fiți oameni l“... 
Poate că nu ar fi trebuit să vorbesc atît de des
chis și sincer cu dumneata, poți fi liniștit, dacă 
vigilența dumitale ți-ar porunci să mă elimini și 
pe mine din viața socială, n-am să-mi retrag 
nici un cuvînt.

Zicînd acestea, se sculă și porni înapoi în pă
dure. Simțea o oboseală binefăcătoare, ca după 
o baie, creierul îi era limpde și foarte lucid. Se 
despărți cu o singură privire de peisaj și în ace
lași timp își imagina schimbările petrecute pe 
fața lui Erdei în timpul discuției, căci în fervoarea 
discuției fața lui Erdei părea să se fî’ șters, dar 
acum își aminti cu o bucurie neastîmpărafă la 
felul cum tușea, sfrîmbîndu-și nasul, la mica lui 
gușă ce se umfla amenințătoare, la cutele întu
necate ce-i acopereau fruntea. Peste, jocul schim
bător al acelei fețe păru a se așterne contururile 
munților rămași în urma lui, coamele însorite, 
blind împreunate ale dealurilor, viața străluci
toare țișnită din vîrfuri. Apoi se întoarse, ca și 
cînd nu s-ar fi întîmplat nimic între ei, sau poate 
tocmai pentru ca prin aceasta să-i aducă la cu
noștință lui Erdei că ceea ce s-a întîmplat, el per-

Rodka IULIAN Durmîru AA. ION
i

l

La ceasul cînd se desparte pămîntul de învelișul tăcerii, îți voi spune — tu ești eu, nu te îndepărta de scoarța propriului tău trunchi.
> Trec păreri în formă de I păsări —primăvara nu alege întoarcerile — te va pierde mila și admirația pentru penaje de hîrtie.

Țintește — și du-te acum, culege din zăpada întîrziată la pragul copacilor,

O pasăre-și găsise cuibul și > înflori copacul <Cînd ne-am văzut peste zăpezi 5 sub el ne-am așezat; <De cîntece rodi la prînz >copacul, < ICu fructe date-n pîrg ne-am > desfătat. <

A doua zi copacul pînă-n >pămînt de floare <Din nou se aplecă ; noi >așteptam — < Paseri cîntară și-n creanga > roditoare > Fluierele de taină cu grijă Z ascultam, > Atunci ți-am spus : copacul cu < miresme. > De pasăre măiastră copacu-i < fermecat > Și iar se cobora la glezne <Cu-aripile de floare spre iarbă > aplecat. <

■'
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Romanul „Oameni sîntem’ de Szăsz Jănos, apărut recent în limba maghiară 
la Editura tineretului, urmărește, pe o perioadă de zece ani, între anii 1945 și 
1955, soarta sinuoasă și plină de semnificații a unor comuniști, victoriile și în- 
irîngerile lor, conturînd fidelitatea unora, rezistența lor iață de unele greșeli 
din epoca respectivă și slăbiciunea altora, lipsa lor de fermitate și consecvență. 
Fragmentul de mai jos, care se petrece în 1954, redă confruntarea dintre doi 
activiști de partid, Âdăm Kovacs — eroul principal al cărții — și Erdei.

pălăria prefăcută, puțin jerpelită, doar panglica mai păstrează umbră de culoare,...să credem că poate să zboare. Rămîi cu mine, eu sînt tu, și vom ști împreună, doar împreună, adevăratcine se odihnește, cu
pe ramurile noastre. Păsările reale au o

pasăre,
greutateanume, sub care ne vom sim{i ca la noi acasă,

Iată-ne întorși cu fața spre zi, spre adevăr și memorie...Am deschis porțile de prisos către sărutul cel mai frumos ; am deschis cărțile cu datini și trepte către cuvintele cele mai drepte ; am deschis gura fîntînilor pentru setea mînilor am deschis aripi de zbor > vertical < pentru cel mai uman ritual. > Iată-ne dar privindu-ne în față, < cinstit, bărbătește și gînd în >și ele vor fi acasă, , - .. 8*nd . <> ’ < > Singele celor cazuți pe scuturi >? păsările reale. S Z picură în amfore arzînd. <

le-a răscolit pîntecele, le-a defrișat pădurile, 
le-a silit apele să muncească, cînd toate acestea 
zac la picioarele lui înfrînte și puse în slujba 
iui ? In asemenea momente, instinctual, sîntem 
cuprinși de nostalgia după natura de unde am 
venit, și unde am petrecut de un milion de ori 
mai mult timp decît departe de ea ? Și dacă 
o dată în istoria omenirii civilizația va avea 
aceeași vîrstă cu erele istoriei, omul deprins să 
se conducă după reflexe noi va studia natura 
cu indiferență ? Sau îi va rămîne mai departe 
credincios, și se va atașa de ea cu credința 
pruncului rupt din carnea părinților, făpturi mai 
înțelepte și mai experimentate decît el, pe care 
le invidiază pentru fruniusețea lor, armoniile 
lor, pentru acel ritm firesc organic ai culorilor 
și al formelor care trădează echilibrul exploziei 
și al calmului, ordinea. în care fiecare lucru își 
are locul său, ori poate numai pentru că 
ar vrea să semene cu ei ?

— Și omul ? rosti Adam. De cîte ori te ascult 
pe dumneata am senzația că omul e un mic 
șurub, infim, într-un mecanism uriaș. Numai 
că singurul lucru pe care nu-l știu e la ce 
folosește acest mecanism, la ce folosesc celelalte 
părți ale lui ?

— Vezi, comuniștii au fost acuzați de faptul 
că vor să construiască un falanster... Dacă nu ne 
gîndim în mod just și nu sîntem capabili să 
sesizăm firele principale ne pierdem în amă
nunte și pînă la urmă ajungem să credem și 
noi ceea ce spun dușmanii noștri. Care-i esența ? 
Esența constă în faptul că vrem să realizăm 
construirea socialismului în cel mai rapid ritm 
posibil. Omul e o noțiune abstractă, tinere, 
există clase, și în acest sens omul e o categorie. 
Poate că această luptă să ne aducă și neplăceri 
într-o anumită etapă, dar țelul nostru final este

— De ce vrei dumneata ca oamenii să-și 
jertfească individualitatea pentru revoluție ? Aduc 
ei destule jertfe, dar conștient de faptul că 
socialismul pînă la urmă îi va socoti în rîndul 
oamenilor. In numele cărui principiu îi retragi 
dumneata dreptul lui Revesz, de pildă, de a se 
gîndi și de a-și spune și părerea ? Poate crezi 
că numai Revesz s-a gîndit și că ceilalți n-au 
văzut aceleași lipsuri și greșeli ? Crezi că mun
citorii și-au pus lacăt la gură și nu și-au deschis 
inimile așezați lîngă un țoi sau în pauza de 
masă ? Ei nu s-au ferit decît în fața celor ca 
dumneata și au bombănit : da, tovarășe.

— Nu confunda muncitorii înapoiați, fără 
conștiință de clasă...

— Adică ei sînt buni — îl întrerupse iarăși 
Adam — să fabrice tractoare și să^ înalțe hidro
centrale ? In asemenea cazuri spui despre ei : 
eroica noastră clasă muncitoare, dar cînd ar dori 
să-ți spună grijile și nevoile lor, atunci se trans
formă cît ai bate din palme în muncitori înapo
iați, fără conștiință de clasă.

— Să nu exagerăm, tinere I Iar. în ce privește 
Revesz, treaba nu-i atît de simplă. Ar trebui să-ți 
aduci aminte că a avut unele vederi care vădeau 
tendințe dușmănoase. Gîndeșfe-te că tot timpul 
a contestat criteriul originii sociale. Nu este oare 
acest lucru o reintegrare pașnică a elementelor 
capitaliste în socialism ? Hotărîf, da. Întotdeauna 
a filozofat despre copierea mecanică a metode
lor. In astfel de împrejurări vigilența elementară 
a trebuit să dea de gîndit fiecărui om care nu 
și-a pierdut încă capul, că Revesz s-a transformat 
într-un element periculos. Asta este realitatea.

— Dumneata nu ți-ai pierdut capul, mai de
grabă i-ai retezat lui capul. II cunoșteai de 20 de 
ani, știai despre el că e trup și suflet comunist 
și totuși l-ai băgat în închisoare... Iar acum, acum 
ce părere ai ? Acum îți retragi ceea ce ai inten
tat din vigilență? Știi ce aș vrea să-ți spun?

sonal nu consideră în nici un caz ca un lucru 
deosebit, ci numai ca pe un fapt care ar fi tre
buit să se întîmple de mult, și prin urmare că e 
cît se poate de firesc să-i fi venit rindul în sfirșit. 
Se întoarse și-i strigă :

— Dumneata mai rămîi ?
Și porni îndată pe cărarea ce cobora șerpuind 

și mirosul puternic al brădefului îl lovi, cînd auzi 
vocea lui Erdei.

— Viu.
Cind Erdei ajunse pe cărare, deodată se aplecă 

și întinse mîna după o floare.
— Uite o brîndușă I spuse și în aceeași clipă, 

alunecînd, scoase un țipăt dureros.
— Ce s-a întîmplat ? se întoarse repede 

Adam.
— Nu știu — rosti printre dinți. Erdei — 

glezna,.. Uite, s-a ,,și umflat.. La ce mi-a trebuit 
toată excursia asta 1 Nu, nu te atinge de ea I

— Ai scrîntit-o, zise Adam, pipăind cu 
grijă glezna umflată a lui Erdei.

— Am făcut un pas greșit, gemu Erdei. Pen
tru brîndușă asta nenorocită.

— Ridică ochii, nu te mai uita la gleznă, 
lasă-fi capul pe spate, spuse Adam, și cu o 
zmucitură energică îi puse la loc glezna scrin- 
tită, în timp ce Erdei urlă atît de tare de du
rere îneît sfîrni ecourile pădurii. De fapt, nu 
te-a durut, adăugă, ca și cînd ar fi’ liniștit un 
copil. Stai, să te ajut.

Dar Erdei nu fu în stare să se ridice în 
picioare. Cu fața încinsă, roșie, conștient de ne
putința și neajutorarea lui, încercă să se țină 
de crengile brazilor în timp ce cu un braț se 
sprijinea pe Adam.

— Eu mă așez, — se lăsă înfrînt, deodată 
— dumneata du-te și spune-le băieților să vină 
după mine. Să facă rost de o ambulanță sau

Era irumoasă ziua, iai păsările o făceau și mai frumoasă. Ar fi existat a- șadar posibilitatea ca Naum să fie mai vesel astăzi.Dar era acel ceva... Mai exista și' acel ceva, mai bine spus acel cineva, a- cel cineva care urma să apară dintr-o clipă în alta. Și mai era și puful cenușiu și sîcîitor al plopilor din jurul clădirii, scama aceea leneșă iscată de cîte o adiere. Cîmpul a- cela întins de scamă plutitoare de parcă acolo în cer sfinții s-ar fi bătut toată noaptea cu perne. Și iar acel ceva, acel cineva care trebuia să sosească dintr-o clipă în alta, calm, foarte calm, dumnezeiesc de calm și de impersonal, de curat și de distins. Acel cineva mare, cu pantalonii mari, cu fața mare, cu mîinile mari, și cu o mare, nespus de mare siăpînire de sine' — trebuia să sosească. Dintr-o clipă în alta trebuia ca ușa mare să se deschidă mare, să se deschidă încet, duios de încet, și cineva să intre liniștit ca un gînd ivit la toți subalternii deodată. Scama cenușie venită înaintea lui, venită o dată cu deschisul ferestrelor. (Femeia de serviciu nu-și dăduse seama de ce avea să urmeze și iată 1) Fulgii de vată se așezau pe mese, pe telefoane, pe capetele subalternilor, pe urechile lor și în ele ca și în gură sau pe ochii lor, venind în valuri, venind de afară unde era totuși frumos și soare iar păsările săgetau ferestrele cu zborul lor frînt... Dar valurile nu încetau, veneau, căci plopii erau din ce în ce mai tare scuturați de vînt...Cînd ușa se deschise și omul acela (așteptat

dintr-o paradoxală dorință de a nu mai aștepta, din dorința de a nu mai privi, din neputința de a mai privi la ușa care urma să se deschidă fascinant de încet, din dorința de a vedea o dată terminată această procesiune) se ivi cu pasul lui mare și se duse spre scaunul lui mare unde se așeză și privi de jur-împrejur, îi privi pe toți ca un părinte blajin, pe toți subalternii săi tăcuți și albi, mai

muzeu. Figurile de ceară din muzeul de ceară stau cuminți în vată. Sala unde Varlaam Naum își începuse, după absolvire, lucrul său de cercetător (în domeniul lingvistic) se scufundă într-o liniște a- dîncă.„Tovarășe șef...*Ei toți îi spun astfel, deși nu este decît un cercetător mai vechi, rutinat.Liniștea lui n-a supărat pe nimeni și nimeni nu l-a deranjat, așa îneît

E9 O H H litea nu supără pe nimeni și nimeni nu-l supăra în acest caz. Aceasta o știa bine, cum bine^ știe că grupul său, grupul său intim, îi va sări oricînd în ajutor. Dacă cineva îl încolțea, aducea ca din în- tîmplare vorba de tovarășul I. V. și cel cu gura mare făcea ca discuția să lunece pe neobservate spre alt subiect.„Tovarășe profesor...'El, tovarășul Alexe, cel mai în vîrstă dintre

B H @ @ fimenit o dată spunînd ceva.— Dumneata nu ai talentul de a tace să nu se vorbească despre persoana dumitale, tovarășe Naum. Și singura scuză e doar că ești prea tînăr.— Vă adusesem la cunoștință un fel de dorință a mea și...— Să nu ne lăsăm tî- rîți de dorințe, tovarășe Naum.— Dar v-am întrebat în legătură cu...

orașul adică, unde anume dorește să plece.
H ® ®

a!

bine-zis cenușii de scama care i-a prins, i-a învăluit...— Bună dimineața, spune el înainte de a se a- șeza pe scaunul lui mare.Ei zîmbesc bănuitori pentru că n-au auzit distinct modulațiile glasului său.— Voi sînteți toți cenușii și surzi, adăugă el.R. D. articulează decent :— Calamitate naturală, tovarășe șef.Zîmbetul frumos al lui R. D. place omului cu inima mare.Zice :— Este o zi frumoasă, cu soare ; azi e mult soare...Apoi totul se liniștește. Omul închide fereastra, trage perdeaua și tace. In încăpere se face o tăcere de vată. Sala devine

de N. V. TURCU

acum se poate bucura de postul său bun, de postul său de la etaj unde nu. se întîmplă nimic, niciodată nimic, unde nu se face nimic, nu se scoate nimic, așa cum cloșca nu scoate pui din pietre de rîu. A fost numit aici cu vreme în urmă, dintr-o eroare aparentă dar cu o anume intenție. Intenția s-a consumat. E- roarea însă a rămas.Toată contribuția sa în știință s-a redus la un articol apreciat la vremea lui în care demonstra cu oarecare patimă de ce „î" din „i* este de preferat lui „â“ din „a” și că... Dar el știa că nu asta îl ține acolo sus, la etaj, și știa, la fel de bine, că altceva, mai mult nu se mai poate. Ceea ce știa el cu adevărat era să păstreze liniște, tăcere, căci limș-

cercetătoriy din institut, prefera să i se spună astfel. Și chiar dacă n-ar fi preferat, R. D. și A. S. lot i-ăr fi spus așa. Ei doi înțelegeau ce fel de suflet are Alexe. Că avea un suflet al lui, de care nu toți se puteau apropia.Varlaam Naum e cel mai tînăr dintre .ei. E de cîteva luni în această sală. Și tot de cîteva luni nu înțelege mai nimic. își închipuie că e undeva într-un spațiu în care orice posibilitate de orientare este exclusă. Vede, dar ceea ce vede nu înțelege.Mașina în care cei opt cercetători sînt prinși și transformați melodic în spectre cenușii îl sperie, îl alungă din el însuși și din lumea cu care se obișnuise. De la masa din colț Varlaam Naum s-a po-

— Iar eu ți-am răspuns că voi întreba, la rîndul meu, sus. Nu ?Sus era de fapt jos. Biroul cercetătorului cel mare se afla cu un etaj mai jos. Credincios jură- mîntului său, omul cu scaunul’mare păstră însă tăcere. A întreba însemna a veni cu pretenții și asta era egal cu a scoate coarnele. Ar fi fost o mare greșeală, știa asta și tăcu sperînd că și Naum o va face la rîndul său.Dar el, Naum, întrebase acolo unde știa că se poate întreba cu folos și unde răspunsul nu se lăsa așteptat. Da, se putea pleca în deplasarea a- ceea de documentare în prdvincie. Și încă pe banii statului. Varlaam Naum era invitat să indice tema care îl preocupă și locul,

Omul cu mîinile mari, cu capul mare, omul-li- niște, își unse fața cu zîmbetul acela atît de folositor în împrejurări și mai grele decît asta, incomparabile chiar, zîm- bet pavăză, cuirasă, zîm- bet pe care și-l procurase tîrziu, cînd mina cruntă și scrîșnetul se ■ învechiseră și spuse cu glasul lui impersonal, șters, mort :— Ai făcut foarte bine că te-ai dus, dar nu trebuia. Prea multă vîlvă pentru...— Așa e el intempestiv, tovarășe profesor. Noi doi ne desolidarizăm. Noi doi considerăm că dumneavoastră erați în măsură să rezolvați totul. Era doar o problemă de timp. Era vorba de răspundere, nu? Și-atunci?Scama cenușie se așternuse pretutindeni. Cînd unul se mișca, în jurul lui se isca un vîrtej. De a- ceea ședeau toți liniștiți. Nemișcarea nu isca vîrte- juri, nu isca nimic. Singurii care clipeau erau P.D. și A.T. Și ei clipeau nerăbdători. Așteptau încuviințarea celor două pleoape ale omului din capul sălii. Așteptau ca el să-i aibă în seamă. Și-i avea. Trimestrial,— Noi aici avem un colectiv .unit, închegat, spuneau ei. Un colectiv de ți-e drag să-l privești. De acolo, de la masa aceea din capătul sălii noastre, cineva ne poartă de grijă și oblăduiește destinele noastre 1— Iubesc liniștea asta a noastră, tăcerea. De a- ceea cer ca și voi s-o iubiți.Varlaam Naum ședea ca un copil cînd o viespe i se prinde de ceafă, neștiind ce să facă.

Omul cu scaunul mare, omul-verigă, omul dintre cele două telefoane tăcea, întreba, cerea, aștepta ca orice verigă dintr-un lanț. Dar el era o verigă de prisos. Nu dispunea asupra nici unei probleme, nu i se cerea nimic, nu da nimic. Totul era așteptat de „sus', adică de jos, de la biroul cercetătorului-șef. Totul pe bază de adrese, de telefoane, de curieri. Adresele veneau una după alta, plecau, se încrucișau, se așteptau, se amplificau, se încurcau, se multiplicau... Asta era activitatea de care profesorul Alexe se plîngea cu glas scăzut la sfîrși- tul săptămînfi astfel:— E atît de greu să le poți rezolva pe toate 1Și se arăta mulțumit de sine.Dar de la o vreme acest birou-muzeu începu să se învîrtă cu Naum, tot mai repede de la o zi la alta, tot mai repede, ca un fel de corp zburător și se tot îndepărta, lă- sîndu-1 pe el singur acolo, sub . cerul liber înconjurat de aer, de mult aer, de plopii din jur cu frunza lor curată, sunătoare, de lumină, de multă lumină... Cînd își revenea jinduia după clipa aceea de rătăcire și o petrecea cu gîn- dul pînă nu mai rămînea nimic din ea.Căci omul din capul sălii tușea. EI, cu fața lui mare, albă, de gips, cu ochii lui ficși, îl încremenea, îl crîmpoțea cu privirile lui mici, ascuțite, repezi...Atunci lui Naum 1 se părea că este împins încet spre fereastră, spre ușă, purtat încet, încet de tot spre ușă, dincolo de ea, de acele priviri ale omului-liniște, ale verigii de prisos.

să încropească una I Mîine dimineață am bilef 
la avion...

— Dar ce, crezi că am să fe las aici în pă
dure? zise Adam rîzînd fără glas.

— Nu umbla cu glume i sări Erdei.
— Și ce fe faci dacă băieții au plecat 

undeva, în excursie ? Te iau în spinare și fe 
duc eu.

— N-ai să poți, n-o să ajungem jos... Ai să 
cazi cu mine și... Ai grijă 1

Adam privea cărarea, călca cu grijă, pășind 
peste rădăcinile ce șerpuiau, peste hîrtoape și 
ocoli rnușuroaie. Nu vedea decît cărarea cu 
jocuri arămii, frunzișul uscat care-i fugea de sub 
picioare, frunzele de fag căzute de curînd, cîte 
o creangă de brad uscată sau ruptă de sălbă
ticiuni, în timp ce sub pașii lui conurile de brad 
trosneau, văzîndu-l în același timp și pe Erdei, 
parcă în mod ciudat cărarea ar fi reflectat în 
Jărîna ei fața-i încinsă de durere, privirea-i spe
riată, brațele care-l cuprindeau încleștîndu-l. De 
cite ori răsufla îi simțea greutatea, povara ce-i 
strîngea umerii și coșul pieptului, dar continua 
să coboare cu dinții încleștați.

. — Și eu am fost tînăr — rosti Erdei. Și eu
judecam ca dumneata. Și eu mîzgălearti versuri 
despre oameni și am ținut logosuri despre ei. 
Dar mai tîziu am recunoscut că alta e realitatea. 
A început lupta, fiecare lucru trebuie cînfărit cu 
îngăduință și calm. Omul, de fapt... ai grijă, 
să nu cazi I Așteaptă, lasă-mă jos I Am să încerc 
să trec singur pe-aici... Ce încăpățînat ești I 
Omul, de fapt, este o făptură înapoiată și pri
mitivă, pentru . că societatea împărțită pe clase 
l-a nenorocit, adică tot acel angrenaj pe care 
poeții, umaniștii, filozofii...

— Să ne odihnim puțin — spuse Adam gî- 
fîind. După ce Erdei, stînd într-un picior, se 
rezemă de un *fag, se așeză cu grijă la rădă
cina acestuia, ștergîndu-și fața. Nu mă mai joc 
așa I Măcar să avem șanse egale. Acum conti
nuă, ca să-ți pot răspunde, cel puțin.

— Văd că ai transpirat de-a binelea. Mai ai 
mult de mers? N-ai vrea, totuși, să te repezi 
după băieți ?

— Ajungem îndată. Continuă, fe rog, pînă 
atunci am să-mi mai trag sufletul.

— Ei bine, omul este o făptură primitivă și 
înapoiată, degeaba îl pune Shakespeare pe Ham
let să rostească acele cuvinte dumnezeiești. Nu 
acesta-i adevărul. Toate acestea sînt numai un 
vis despre om, o fantezie despre posibilitățile 
omului, dar în același timp omul este invidios 
și dornic de sînge, meschin și hrăpăreț, zgîrcit 
și înfumurat și mai ales neștiutor și necultivat, 
o făptură care nu se poate desprinde de ade
văratele sale interese, dintr-un anumit punct de 
vedere o creatură proastă. Tocmai din acest 
motiv trebuie condus cu pricepere, cu tactică, 
găsind întotdeauna fonul potrivit, glasul sau ges
tul potrivit, iar de cele mai multe ori cu mînă 
fermă. Crezi poate că eu nu am știut ce bine 
și ce frumos ar fi dacă oamenii ar fi ajuns să 
vadă limpede, să înțeleagă dialectica vieții și 
a evoluției societății și dacă sarcinile care le-ar 
reveni s-ar transforma în obligațiile lor? Dar 
pînă atunci...

— Pînă atunci, vrei dumneata să gîndești în 
locul lor.

— Nu fe enerva iar I Pînă atunci, înainte de 
toate, interesează puritatea ideilor noastre. Și în 
locul nostru s-au gîndit alții, trebuie să recunoști 
lucrul acesta. E un lucru despre care astăzi se 
spune că e dogmatism, dar personal nu mă 
tem de această acuzație. Mi-e teamă de o mie 
de ori mai mult de prea multa filozofie a oa
menilor lăsați să zburde fără căpăstru.

— Pînă acum numai Inchiziția s-a temut atît 
de mult de om, ca dumneata. Dar Inchiziția 
făcea aceasta pentru a-l , feri pe Dumnezeu. 
Dumneata ce vrei, să fe ferești de om ? Revolu
ția? Ea este opera oamenilor I Dacă dum
neata ai avea dreptate, nici revoluția n-ar mai 
avea sens...

„Hai, lasă să fe duc mai departe, ar trebui 
să te las aici, să te mănînce lupii ; îți vine să 
rîzi ; picioarele îmi alunecă, acum am să calc 
peste crenguța asia uscată; de ce să te car? 
Am să te așez jos și am să-ți spun : uite, ești 
o creangă uscată, ai căzut din stejar, te-aș pu
tea arunca pe foc ; de ce te car ? Pentru că 
ți-ai scrîntit glezna, pentru că ai nevoie de mine și 
pentru că mi-e milă că ești slab și bolnav și acum 
ai nevoie de mine, sînt unicul om de care ai abso
lută nevoie acum ; dar eu, eu n-am nevoie de 
fine ; spinarea mi-e udă toată de nădușeală și 
îmi tremură umerii și încă n-am ajuns să văd 
marginea pădurii ; dacă ar ieși om din fine, 
cît de cîf un om, ai spune : lasă-mă aici, 
băiete, întocmai ca moșul din poveste, care 
trage să moară, ai sta întins pe patul de frun
ziș, cu barba ta lungă și albă și ai spune, cu 
voce slabă : Du-te, băiete și fă mai bine ca 
mine ; te-aș putea lăsa, și eu aici, și fi-aș putea 
spune, de la obraz : Am să cobor, și-am să fac 
mai bine ca tine ; fe las aici, pentru că nu 
iubești oamenii ; și-atunci, ce mai cauți prin
tre noi ? Aș pleca cu pași ușori, nu mi-aș în
toarce fața, aș fluiera și mi-ar părea rău da 
tine, că n-ai găsit drumul spre oameni ; uite, 
am ajuns deja în vale, pădurea a început să sa 
rărească".

— Se rărește pădurea, bombăni Adam.
— In sfîrșit, oftă Erdei.
Cînd ajunseră în vale, Adam observă îndată 

făptura îndesată a lui Kiraly Peter în fața re
fugiului. Umbla de colo-colo, nervos, fumînd. 
Cînd îi zări, o luă în goană spre ei, cu sufletul 
la gură.

— Ce s-a întîmplat ? Piciorul ? Vino, tovarășa 
Erdei, am să te duc eu mai departe, zise răsu- 
cindu-și gîtul gros și întoreîndu-se imediat cu 
spatele, pentru a-l căra mai departe pe Erdeli.

— Lasă, Peti, — spuse Adam — mai sînf 
cîțiva pași...

Și stînd așa, cu spatele spre ei, ca și cînd ar 
fi făcut asta anume, nevrînd să se uite în ochii 
lor, Kiraly Peter rosti :

— Acum un ceas a venit cineva. Aseară a 
murit Revesz. Atac de cord... Mîine după masă 
îl înmormînfează.

A doua zi după masă, în casa mortuară, în 
timp ce Erdei înainta șchiopăfînd spre catafalc, 
Adam, care stătea mai retras, aproape de in
trare, o luă de mînă pe lea și ieși încet, pe 
neobservate, pe prundișul din fața intrării. Pie
trișul mărunt scîrțîia sub tălpile picioarelor și 
cuvintele lui Erdei abia răzbătură prin acest 
scîrfîit:

— Un scriitor cu pană de foc, ostaș credin- 1 
cios al revoluției...

— Unde mă duci ? întrebă lea în șoaptă.
— Vino.
Razele galbene ale soarelui curgeau peste 

morminte, pînă sus, spre drumeagul ce urca, 
îngerii ciopliți în piatră străjuiau deasupra plă
cilor de marmură. Pe băncile de pe cărările 
lăturalnice, elevi ședeau cu notițe în mînă. Tufa 
de liliac, de mult scuturată, arunca o umbră 
zdrențuită peste banca unde în iunie șezuseră 
cu Revesz.

— De ce m-ai adus aici ?
— Nu știu. Credeam... Hai să ne întoarcem. 
Răspunsul său sună în el ca și cînd ar fi

strigat înfr-o fîntînă adîncă, pentru că într-ade
văr ar fi vrut să strige, dar vocea cobora, din ce 
în ce mai adînc, undeva, în beznă, acolo undo 
unduia apa răcoroasă.

Traducere de Constantin OLARIU
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PĂMÎNT
AL VIOLENTEI

Vara fierbinte inaugurată de atentatul din Los Angeles poartă în palele ei de mînie și indignare nenumărate rechizitorii și polemici, ca și întrebări dramatice ale unor oameni sincer descumpăniți.
„Cultul violenței", „Fructele 

violenței", „Legea celui mai tare", 
„Legea pistolului" sînt titluri în- tîlnite în paginile unor publicații de obicei rezervate, cum ar fi ziarul londonez „Times11.Sub titlul „Cine este vinovat ?“ editorialul lui „Washington Post11 a- firmă că „pentru american a venit timpul... să astîmpere răpăitul pistoalelor. A accepta disprețuirea legii și slăvirea revolverului ca rămășițe pitorești ale perioadei... de cucerire a continentului este semnul lipsei de maturitate".Este, dar unii ar putea să se considere nedreptățiți de acest reproș adresat „americanului" în general, atunci cînd încă din 1938, nu mai puțin de 84 % din populația ameri-' cană s-a pronunțat pentru controlul vînzării armelor : de atunci, timp de 30 de ani. toate apchetele institutului Gallup au înregistrat aceeași zdrobitoare majoritate contra vînzării nelimitate a armelor — și totuși, pînă și după asasinarea președintelui Kennedy și a lui Martin Luther King, Congresul american a respins, chiar în primăvara lui 68, un important proiect de lege pentru controlul comerțului de arme.Aceasta arată că dorințele precis exprimate ale cetățeanului de rînd sint disprețuite și că grupuri relativ mici, dar influiente — cum ar fi fabricanții’ de arme, gangsterii și elementele de dreapta care au predilecție pentru armele de foc — își pot impune voința și pot da violentei un certificat de asigurare, în pofida opiniei publice.însăși asasinarea lui Robert Kennedy — candidatul prezidențial aflat în cea mai pronunțată opoziție fată de războiul din -Vietnam — nu e decît un act central într-un șir întreg de episoade care fac din politică arta de a lipsi alegătorul american de posibilitatea unei alegeri.Violența existentă realmente în viața americană e invocată abil pentru a x ascunde adevărații vinovați, pentru a face o apă. și un pămînt din victime și din provocatori.Un mijloc de camuflare a vino- vaților de frunte este invocarea în- tîmplării, afirmația că ar fi vorba de nebuni izolați. „Daily News", un ziar 'new-yorkez de dreapta, scria că „refuză să-și alăture vocea la ziarele plîngăcioase care afirmă că S.U.A. sînt convulsionate de violență și nebunie colectivă și că trebuie să se pocăiască luînd o poziție moderată în Vietnam... Tot ce dovedește această crimă este numai că dl. Kennedy și alte persoane au fost victima unui nebun",„Nebunii" însă au o uluitoare precizie politică. „Americanii proemi- nenți asasinați în ultimii cinci ani — scrie ziarul englez „Observer" — John Kennedy, Medgar Evers (militant negru pentru drepturile civile, împușcat în Mississippi), Malcolm X (alt militant pentru egalitate), Martin Luther King și Robert Kennedy erau toți ceea ce s-ar putea numi personalități progresiste. Nici un șef de dreapta (căci ciudata figură a nazistului Lincoln Rockwell nu poate fi trecută în rîndul conducătorilor) n-a fost împușcat în acest timp.Dacă statistica s-ar raporta la fenomenul de masă, ea ar înregistra o diferență colosală și nu acest raport de 5—0. După 4 aprilie — data uciderii lui King — autoritățile a- mericane au arestat 21 000 persoane implicate în manifestații, 21 000 oameni, dintre care nu lipsea decît asasinul lui King. (A trebuit intervenția' poliției engleze ca asasinul prezumtiv, scăpat cu bine din S.U.A., să poată fi capturat). Revista „Time" scria că înfometatul care fură un kilogram de unt stă în ' închisoare pină la proces, pe cînd Un gangster acuzat de uciderea a patru persoane e imediat eliberat pe cauțiune.Criminalitatea americană nu este deci numai un fenomen difuz : ea e o plagă protejată și adesea o unealtă folosită lucid. In scurtul „film" documentar Ce urmează vom urmări cîteva etape istorice și de ultimă oră în care rolurile sînt distribuite de jocul dezvoltării sociale mereu după același tipic : victimele sînt oameni care nu fac decît să-și apere drepturile elementare, violenții sînt exponenții unei filozofii retrograde, 
a jafului și forței brute.

se încheiau și cu acte în regulă, prin care indienii își vindeau pămînturile pe o sumă de nimica. Se fuma pipa păcii și după cîțiva ani, cînd băștinașii se stabiliseră într-o nouă zonă, erau iarăși izgoniți.Un „business" amintit și azi cu glumeață mîndrie prin cîntecele de muzică ușoară e acela prin care Peter Minuit a „cumpărat" de la indieni Manhattan-ul — principala limbă de pămînt a New York-ului — în schimbul unor mărgele de 24 de dolari.Legendele aureolate de surîs tind să spună că așa a fost istoria și n-ai ce-i face, toate astea s-au petrecut de mult. Idilizată, perioada feroce a decimării indienilor a devenit unul din izvoarele cultului contemporan al forței brute.Viețile indienilor nu se numărau, dar negustorii care aduceau sclavi din Africa de vest erau oameni gospodari, interesați să-și țină registrele în ordine.Datorită acestor registre, istoricii au putut socoti că din 1619 — cînd a acostat la Jameston prima corabie aducînd o încărcătură de 19 sclavi negri — pînă în 1864 au fost „importați" în lanțuri pe pămîntul american între 5 și 10 milioane de sclavi africani. Cifrele diferă din cauză că pe corăbiile de transport mortalitatea trecea adesea de 30 la sută.Negrii erau vînduți la licitație. Munceau pe plantații, minați cu biciul. Truda lor stoarsă în condiții inumane stă la baza multora din bogățiile înflorite pe noul continent.Nu are rost să amintim aci în ce constă astăzi segregația și lupta împotriva ei. E un fapt însă că, alături de arsenalul economic și legislativ, una din metodele de bază pentru asigurarea segregației a fost violența. între 1882 și 1936, în S.U.A. au fost linșate 4 672 persoane, dintre care 3 383 negri.La mai bine de un secol după abolirea sclaviei, conflictul rasial, departe de a fi fost soluționat, pășește mereu pe făgașuri tot mai violente. Violența nu se naște din senin, ci din provocări premeditate. Se pune foc la casele negrilor, țintași ai asociației naționale de tir sau ai organizației fasciste „Minuteman" o- moară. din ambuscade, și au adesea curajul lipsit de riscuri de a se lăuda public cu crimele lor.Zeci de mii de „desperados" (tîlhari și aventurieri) s-au repezit în 1848 spre California și în 1896 spre A- laska, în goana după aur. Fiecare avea, alături un tîrnăcop, pușca — și nu se știe care din aceste două unelte îi aducea pînă la urmă aurul visat.Veacuri la rînd, pe pămîntul american s-a dezvoltat o psihologie a omului care își face dreptate singur, cu forța. Nu puține orașe, înainte de a avea poliție, erau guvernate de bandiți: iar filmele Care ne -arată 4Jă cetățenii pașnici., n-aveau adesea altă posibilitate de a asigura ordinea decît încredințînd postul de șerif unui bandit reformat și bine plătit se bizuie pe numeroase documente istorice.Gangsterismul — care a lăsat urme atît de adinei asupra psihologiei de masă și a creat eroi din bandiți ca Jesse James, Al. Capone, Dillinger — n-a1 dispărut după abolirea prohibiției, ci numai s-a respectabilizat. Astăzi, după datele F.B.I. (Biroul Federal de Investigații) gangsterii controlează o treime din hotelurile și motelurile principalei zone turistice a S.U.A., 8 bănci mari, 26 de întreprinderi industriale, 20 de agenții imobiliare, societăți de asigurări, de difuzare a presei și chiar de pompe funebre (mijloc ideal de transportare a mărfii de contrabandă și a cadavrelor incomode).La 4 Mai 1886, în piața Haymarket din Chicago — unde muncitorii demonstrau pașnic pentru ziua de muncă de opt ore — a explodat din senin o bombă. Era pretextul pentru un masacru, urmat de spînzurarea intr-un proces fără dovezi a liderilor muncitorimii.Patronatul a organizat o serioasă infiltrare a organizațiilor sindicale cu agenți plătiți. Meserii cum ar fi aceea de șofer de taxi sau marinar comercial nu mai puteau fi exercitate fără să te bucuri de protecția „sindicatelor" criminale care stăpîneau unele zone : s-a ajuns astfel, treptat, ca •gangsterii să se infiltreze în conducerea unor sindicate ; șefii unui sindicat mult hulit de presa americană — acela al camionagiilor, avînd la

conducere mari bogătași implicați în multe afaceri necurate — sînt oameni care și-au croit drum la începuturile carierei în bătăi celebre, duse cu lanțurile de la mașini, instrument care desfigurează fața adversarului dintr-o singură lovitură.
CRIMINALITA
TEA, AZI: RE
CORDURI STA
TISTICE Șl RE
CORDURI INDI

VIDUALE

Pînă azi, începînd din anul 1960, criminalitatea a crescut în S.U.A. de aproape 9 (nouă !) ori mai repede decît populația : mai precis, populația a crescut cu 10 la sută, criminalitatea cu 88 la sută.In locul oricărui comentariu, să cităm cifrele date în septembrie 1967 de F.B.I., pentru anul precedent :10 920 omucideri (o creștere de 21 la sută față de anul precedent), 153 420 jafuri armate '(46 la sută), asalturi personale cu rănire 231 800 (53 Ia sută) ș.a.m.d.Un factor extrem de neliniștitor este ceea ce revista „U.S. News & World Report" definește în titlu ca „Explozia criminalității juvenile. 
Criminalii sub 18 ani se arată mereu 
în număr crescînd. Mereu și mereu 
crimele lor sînt mai grave: asasi
natul, violul, atacul armat". Aproape jumătate din cei arestați pentry delicte grave sînt sub 18 ani. în statistica precedentă, categoria lor reprezintă o creștere de 54,2 la. sută în șase ani. în 1966, zeci de mii de tineri sub 15 ani au fost arestați pentru 144 omucideri și pentru mai bine de zece mii jafuri și atacuri armate.Biroul Federal de Investigații îi informează pe cetățenii americani — cu extremă meticulozitate — că la fiecare jumătate de oră este asasinat un om, că există în S.U.A. 200 milioane arme de foc — scăzînd sugarii și alte categorii, mai mult de o armă pe cap de locuitor — că în veacul nostru au fost uciși de gloanțe 750 000 americani, ceea ce depășește numărul soldaților americani morți în toate războaiele secolului XX.Și ,acum, pe acest fundal, două recorduri individuale :în faimosul Texas, în orașul Austin, la 1 August 1966, Charles Joseph Whitman, un „băiat în întregime american", cum îl poreclea cu ironie amară revista „Newsweek" în titlul reportajului său, în vîrstă de 25 de ani, și-a ucis soția, mama, s-a instalat la etajul 27 al universității și a omorît la întîmplare, cu carabina, 12 oameni și un copil nenăscut, rănind încă 31. Primele cuvinte de comentariu ale tatălui: „A fost întotdeauna un bun țintaș". în mai puțin de o oră, la Chicago, marinarul Richard Speck a măcelărit opt infirmiere. Cartea cea mai de răsunet a ultimilor ani — romanul nefictiune „Cu singe rece" al lui Truman Capote — povestește tocmai o asemenea tragedie, uciderea unui fermier și a familiei sale de către doi tineri amatori de senzații tari. Filmul cel mai la modă — „Bonnie and Clyde"— e istoria reală a unui cuplu de asasini.O scurtă listă a principalelor a- sasinate și atentate politice de ieri și de azi :în 1865 este asasinat președintele Statelor Unite. Abraham Lincoln, o- mul care abolise sclavia. Asasinul e un partizan al sclavajului. Deși cu un picior fracturat, „nu poate fi prins viu" și duce cu el în mormînt taina— dacă era vorba de un gest individual sau o conspirație.în 1881 este ucis președintele Garfield ; al treilea președinte al Statelor Unite asasinat este McKinley, in 1901. în 1933 se trage asupra președintelui progresist Franklin Roosevelt : glontele îl ucide pe primarul orașului Chicago, aflat alături.

Noiembrie 1963 : uciderea președintelui' John Kennedy. Atentatorul — presupus — e împușcat sub ochii și în incinta poliției texane de un patron de tripou. L-a pus cineva ? Nu se știe nici asta : a murit și el.Februarie 1965 : e ucis fruntașul negru Malcolm X.Același an :Albul Daniels, integraționalist (partizan al egalității negrilor) e ucis ; pastorul Morrisroe e rănit grav.Viola Gregg Liuzzo, mamă a cinci copii, care se alăturase unei manifestații antirasiste, este ucisă.în vara lui 1967 e ucis liderul negru Wharlest Jackson.La 4 aprilie anul acesta e ucis Martin Luther King.Apoi, Robert Kennedy.Prin însăși personalitatea celor răpuși — chiar dacă inspiratorii din umbră, cum se întîmplă în atentatele politice clasice, au avut grijă să șteargă urmele concrete — aceste atentate au o semnătură politică citeață. Ele sînt opera forțelor sociale reacționare. Se vorbește mult de organizațiile de extremă dreaptă, în genul Ku Klux Klan-ului. Ele sint un instrument. E adevărat că într-o vreme aoeastă organizație „sinistră și bufonă", cum o numea Andre Maurois, ajunsese să treacă de patru milioane de membri. După război însă, fiind acoperită de ridicol, rîndurile ei s-au subțiat uneori și sub 100 000 membri. „Legiunea americană", „Fiicele societății americane" și alte organizații vechi pe care sociologii le numesc „paranoice", compuse de maniaci, s-au discreditat și ele. dar sursele care le alimentează — fondurile date cu generozitate de o serie de multimilionari și de diferite .„fundații" ale marelui capital — au dat naștere la noi organizații extremiste.Ar fi o exagerare să căutăm sursa violenței americane numai în aceste organizații extremiste și bizare, cînd in arena politică acționează public forțe mult mal mari. Părăsind șefia spionajului american sourtă vreme aupă ce la Casa Albă sosise președintele Kennedy, faimosul Alien Dulles a scris o carte despre meseria și dexteritatea spionajului : „The Craft of Intelligence". Dulles critică vechea doctrină Truman pentru faptul că, se angaja să ajute „contra comunismului" doar statele care cer ajutor. La paginile 223—224 el spune ca vechile doctrine intervenționiste „nu acoperă cazurile și complicațiile unei situații cînd într-o țară comuniștii sînt pe cale să vină la putere și totuși țara respectivă nu ne cere ajutor... în Guatemala, Arbenz a venit la putere pe căi constituționale... Nici o invitație nu ne-a fost adresată de către guvernul aflat la pu- fere pentru ajutor". Totuși, zice Dulles, „sprijin din afară a fost' a- cordat elementelor loaiale anticomuniste". „Sprijinul", se știe, au fost bombardamentele americane asupra unei țărișoare care votase pentru un guvern progresist, un guvern care voia să dea poporului o parte mai mare din profiturile trusturilor yanchee.„Doctrina" exprimată de Dulles a devenit un fapt concret și sîngeros al vieții internaționale din ultimii ani. Atentatul nu e numai . gestul unor indivizi. In perioada postbelică, forțele armate ale S.U.A. au atentat de mai multe ori, pe căi violente, în viața unor state independente în Guatemala, Panama, Coreea, Liban, Republica Dominicană. Vietnam și alte colțuri aje lumii, iar echivalentul lor secret, C.I.A., a atentat prin subversiune împotriva unor guverne din America de Sud, Asia, Africa și chiar în afacerile unor state europene.Opinia publică americană e confruntată cu tragicul fapt că violența nu e numai o armă îndepărtată, folosită de profesioniști pe alte continente : ea e un bumerang care se întoarce în familiile îndoliate de piei- rea soldaților americani în Vietnam și în familiile celor loviți mortal în conflictele violente și tragice care macină America.Mulți se întreabă dacă americanii vor izbuti să îngrădească cauzele reale ale violenței interne și externe. E o necesitate vitală pentru un popor care a dat lumii multe din marile ei cuceriri industriale și artistice.
ta a b si b ■

Sergiu FARCAȘAN

SCINTEIA — sîmbătă 29 iunie 1968

COLONIZAREA: 

„O NECONTE
NITĂ EXERCI

TARE A TIRA
NIEI"

După descoperirea Americii, la pri- mult contact cu albii, indienii • — populația aborigenă aflată aci din timpuri preistorice — reprezentau, în ce privește teritoriul actual al S.U.A., un număr de 800 000—1 000 000 suflete.Colonizarea a fost în primul rînd opera unei masacrări de veacuri a acestei populații. La sfîrșitul secolului trecut, în ciuda procentului înalt de creștere a populației, indienii ajunseseră Ia numai 243 000 oameni.Filmele ne arată adesea albi apă- rindu-și nevestele și copiii de asaltul indienilor cruzi. De fapt, războaiele — între care circa 200 bătălii majore — s-au dus de către armate albe de mercenari, multi dînd dovadă de o cruzime inutilă față de populația civilă. Istoria a înregistrat cazuri cînd triburi care și-au predat armele au fost pe urmă ucise pînă la ultimul copil.Scopul războaielor era izgonirea indienilor de pe pămînturile lor, dar îndărătul acestui scop declarat se afia și unul de exterminare. Lozinca „sălbaticul trebuie să plece !“ a fost completată mai târziu cu cinism de generalul Sheridan: „Singurul indian bun e un indian mort".Cum însă între europenii sosiți în America se găseau și multi puritani —• dizidenți religioși — parte animați de o respectabilă ipocrizie, masacrele

Cutremurul care în primele ore ale zilei de 15 ianuarie distrugea complet cinci localități din Sicilia apuseană și aducea pagube altor douăzeci (chiar și la Palermo au devenit nelocuibile sute de case din cartierele cele mai vechi) readucea în atenția lumii condiția umană a acestor meleaguri, pe care de mal bine de un secol scriitori și artiști sicilieni o zugrăvesc și o denunță.Ziariștii sosiți din nordul Italiei se găsesc în fața unei realități cu totul diferite de cea a unei Florențe inundate ; aci nu trebuiau salvate de la catastrofă tablouri, statui și altare (care de altfel nu lipseau din bisericile din Montevago, Salaparuta, Santa Margheritta Belice), ci măgarii, catîrii, caprele, avutul oamenilor. Se aflau în fața unei lumi țărănești, așa cum fusese creată acum o mie de ani: proprietatea asupra pămîntului, divizată și stratificată ca și atunci, terenurile lucrate după a- celeași criterii vetuste și cu aceleași unelte, oamenii trăind și privind viața ca și atunci.Aceasta era și este situația nu numai în valea Belice, lovită de cutremur, ci în întreaga Sicilie ; cutremurul dezvăluia în mod violent ceea ce în toate celelalte așezări țărănești era ascuns de pudoarea și demnitatea oamenilor. Acesta e adevărul, acestea sînt faptele de care trebuie să se țină seama cînd se vorbește despre Sicilia și despre cutremur.In realitate, Sicilia e o regiune zguduită de secole ; devastată nu numai de mișcările seismice, dar și de cele omenești, de istorie. Orice altă zonă a Siciliei care ar fi fost lovită de cutremur ar fi dezvăluit aceeași sărăcie întîlnită la Montevago sau Gibellina. Problemele sînt vechi, atît de vechi îneît lumea le știe pe dinafară. Se poate spune că autonomia acordată Siciliei acum douăzeci de ani a agravat problemele în loc să le rezolve. Un parlament regional care vrea să imite, în privința aspectului exterior, pe cel național,- o birocrație creată din nimic, enormă și aproape inutilă, o constelație de instituții (pentru reforma agrară, pentru industrializare, pentru turism ș.a.m.d.) care nu folosesc decît ca sursă de putere și de finanțare a partidelor politice — acesta este bilanțul care se poate face azi după douăzeci de ani de autonomie. Trebuie spus că autonomia a fost concepută și realizată de către sicilieni pe de o parte, ca o revendicare a drepturilor lor, și de către statul italian, pe de altă parte, ca o „reparație* datorată Siciliei. In cei douăzeci de

ani, termenii însă s-au schimbat : polemica sicilienilor nu se mai poate îndrepta atît împotriva statului italian, cît împotriva Pieței comune vest-europene. Dacă participarea la Piața comună are în vedere cerințele de expansiune ale industriei din nordul Italiei ea negli

Nu a apus de mult timpul cînd trecerea Ecuatorului era marcată,, la bordul navelor, prin festivități în cursul cărora Neptun, zeul mărilor,. îi „boteza" pe cei ce pășeau curajoși dintr-o emisferă în cealaltă. Nu mai ținem la acest obicei desuet, iar „jet“-ul aterizează în modul cel mai simplu pe solul Libreville- ului, capitala Gabonului. Ne aflăm la Ecuator, într-o zonă marcată prin alternanța a numeroase sezoane, unele mai îndelungate, altele mai scurte, de ploaie și secetă.Pe harta imensului continent african, Gabonul, cu cei 267 000 kilometri pătrați ai săi, se profilează ca o mică tiere zută ca o bori cîteva dispunînd de un țărm 700 kilometri lungime malul Atlanticului. Vi . va spune, de asemenea, țara numără 630 000 locuitori, însă unii vor aprecia că . recensămîntul este puțin „forțat" și că această cifră este cam exagerată.Părăsim avionul, remarcăm în trecere că în fața hangarelor se găsesc numeroase aparate de zbor mo- nomotoare, folosite ca taxiuri aeriene, înfruntăm o vamă și o poliție destul de severă pentru a o porni apoi pe drumul spre capitală. La dreapta, marea sau, mai exact, o imensă lagună cu plajă, care și-a dat numele regiunii, apoi un păienjeniș de mecanisme cu ajutorul cărora se descarcă cargourile și ’ se transportă materiale în interiorul țării; spre stînga un liceu, apoi o biserică și, în sfîrșit, ne aflăm pe marele bulevard central din Libreville.Modestia marchează întregul stil al țării, iar în capitală vom găsi, succesiv, la intersecția unde statuia unui ofițer gabonez sugerează rolul jucat de această țară în 1940. în rezistența împotriva agresiunii Germaniei naziste, un foarte bun hotel, casa de asigurări sociale și familiale ; apoi, un coafor modest alături de un magazin în care se vînd de toate, birourile societății „Air Afrique" și o piață al cărei miros îl surprinde pe european, dar pe care el. o frecventează totuși, atît pentru a se întîlni cu vreun faimos șef de trib, cît și pentru a face diferite cumpărături.Mai puțin de o cincime din populația țării locuiește la orașe : Libreville are 70 000 locuitori, Port-Gen- til 30 000, Lambarene 7 000. In acest din urmă oraș se află faimosul centru spitalicesc întemeiat de doctorul Albert Schweitzer, mare umanist, care și-a dedicat viața alinării su-

ferințelor populației băștinașe.La liceul din Libreville nu e o raritate să întîlnești băieți și fete veniți din junglă. Pe una dintre eleve, o fetiță de patrusprezece ani — pardon, o femeie de această vîrstă care și-a lăsat primul copil la bunică, în junglă — am auzit-o declinîndu-și numele în latină și recitind poemele unui alt negru, Leconte de L'lsle, din insula Reunion. Dintre acești băieți și a- ceste fete vom regăsi un
pată care nu are fron- naturale și care, vădiri avion, se prezintă imensă pădure de ar- giganți, brăzdată de fluvii impetuoase, de la se că
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Demarajul spre încă leva unor nual care sează țara pe un loc privilegiat în plutonul de frunte al statelor africane. Aceasta, . ca urmare a eforturilor pentru valorificarea bogățiilor sale naturale. Pentru călătorul străin care a revenit în Gabon după cîțiva ani este impresionant lungul cortegiu de plute <ce coboară în estuarul rîuluî ce a împrumutat numele lui tării. Aceasta simbolizează metamorfoza a ceea ce fusese un timp îndelungat principala bogăție a țării : lemnul.In marea pădure ecuatorială omul, care părea o furnică la picioarele maiestuoaselor coloane de Okumee (esență tare) — al cărui monopol este aproape în întregime deținut de Gabon — dispune astăzi de mijloace moderne pentru doborîrea truncherea și rea lor pînă care-i vor duce Aici, la uzina de la Port- Gentil, brațele puternice ale unui clește apucă fiecare trunchi de copac, începe să-1 răsucească, în timp ce un cuțit desprinde de pe el o bandă extrem de sub- tiere și suplă ca o foiță de țigară. Foile sînt lipite unele peste altele, iar la ieșirea din uzină mii și mii de metri cubi de placaj sînt trimiși, neîntrerupt a- proape spre toate colțurile lumii. întreprinderea este a doua din lume. Am apreciat atît mecanizarea cît și precizia cu care muncitorii — între care numeroase femei — pînă mai ieri locuitori ai junglei manipulează aceste plăci ce-și vor găsi utilizarea în industria modernă a mobilei. înainte de a părăsi Port-Gentil, petrecem cîteva minute la un mic șantier naval, pentru a-i vedea la lucru, la strunguri sau la freze, pe muncitorii care au învățat să mînuiască aceste mașini, i. Aproape peste tot, în Gabon, întîlnești asemenea oameni care, păstrînd tradițiile ancestrale ale pădurii din care vin, dobîn- desc mindria muncitorului care știe , să-și utilizeze și să-și domine mașina.Dacă ne aruncăm privirea spre ocean, puțin mai departe de grămada de lemne, dincolo de valuri, vom vedea apărînd instalații de foraj pe platforme plutitoare, unde, de asemenea, oameni în căști și bocanci scot de sub apă petrol. Nu departe de acolo, la Gamba, un cercetător care se încăpățîna, chiar în momentul în care compania voia să abandoneze prospecțiunile, a descoperit, în sfîrșit, un nou zăcă- mînt. Aici se va crea unnou centru care, în afara. ., avantajelor economice, va*mi-a spus el. In statele din... avea; o mare însemnătate ( Africa frontierele moștenite de la trecutul istoric au' înglobat aproape totdeauna grupuri etnice diferite. Or, tribalismul face să apese asupra regiunilor noastre o amenințare mult mai gravă decît însăși dezvoltarea". Dacă o menea concepție ar fi admisă peste tot, și fi aeționat în vederea țribalizării" numeroase conflicte tribale în Africa ar fi putut fi evitate.Lăsînd să-i treacă un surîs, tînărul președinte mi-a mărturisit următoarele, . după întrevederea oficială : „Acum cîteva zile un șef de stat vecin îmi propunea organizarea unui meci de fotbal între echipele celor două capitale ale noastre. Am refuzat. Nu era momentul să numărăm morți între țările noastre". aAvea dreptate. Un gol în plus său în că pasiunile șat, iar în ar fi avut serie de fanatici i-ar fi atacat pe învingători și suporterii lor și, astfel, s-ar fi contabilizat nu rezultatele sportive, ci cadavrele. Intr-atît, din păcate, depășește pasiunea tribală spiritul sportiv.

care sînt „foarte occiden- talizați".Ce este un membrul unui întîlnește în state africane ___ . _zonă ecuatorială și este majoritar în Gabon. La începutul secolului XIX fangii au luat locul altor populații primitive instalate în această regiune, îndeosebi pigmei și bantu. Apartenența la cutare sau cutare trib este de o importanță fundamentală în întreaga Africă. Etnologii

fang ? Este trib care se mai multe din această care
Gabonulul progres se face simțit, de acum se poate re- că, potrivit calculelor specialiști, venitul a- pe cap de locuitor, atinge 450 dolari, pla-

Bogățiile
Gabonului
deschid
apetitul

nmonopoiu
Arnor

Francois MENNELETpublicist francez
anumit număr la universitățile din străinătate pentru că statul se îngrijește să-și formeze primele eșaloane de tehnicieni, aceștia din urmă îndeosebi lemnului, al petrolului.Am întîlnit și un asemenea paradox : în timp ce unii învățători europeni, care și-au petrecut o bună parte din viață în această țară, manifestă stimă pentru cultura africană și încearcă să introducă învăță- mîntul în limba „fang", în- tîmpină uneori opoziția cî- torva gabonezi influenți și

intelectuali șiîn domeniul al electricității,
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In pădurea de lîngâ M’Boumba se măsoară sectorul supus defrișării. In locul arborilor ce se vor transforma în placaj, se va construi o importantă linie de cale ferată

arborilor, transporta- la rîurile spre ocean.

știu acest lucru, pe cînd politicienii prea adesea au crezut, vai, că este vorba numai de niște deosebiri superficiale. Acum acest lucru se vede în groaznicul conflict din Nigeria, unde deosebirea este elementară : înseamnă viață sau moarte.Deși nu are decît 32 de ani, actualul președinte al Gabonulul-, Albert Bongo cunoaște bine mecanismul administrației. El este foarte conștient de faptul că „detribalizarea" este procesul necesar prin care țara ■ sa, ca și Africa, în general, poate ajunge la un nivel superior de dezvoltare economică, socială și u- mană. „Să fim realiști —

sub- ase-

minus, și iată s-ar fi declan- orașul în care loc meciul, o

socială, locuitorii Iui fău-1 rindu-și un nou stil de ' viață: muncitorul nu va mai trăi într-o colibă, ci într-o clădire din cărămidă și se va hrăni altfel decît cu slabele produse pe care le putea cu greu obține pînă acum la umbra marilor arbori.După un „salt de purice" la Franceville, întîlnim modernele instalații ce-n- conj oară cel de-al patrulea zăcămînt de mangan din lume. Exploatarea se face la suprafață, iar minereul este transportat pînă în portul oongolez Pointe Noir, printr-un teleferic de aproape 80 kilometri (unul din cele mai lungi care există), apoi pe calea ferată Congo-Ocean. Președintele Albert' Bongo ne-a atras de asemenea atenția asupra unei mari bogății de perspectivă a țării, exploatarea zăcămintelor de fier, apreciate la 700 milioane tone de minereu cu un înalt conținut de metal.Marile bogății ale acestei mici țări au deschis apetitul multor monopoluri. Va reuși Gabonul să reziste, să pună aceste bogății în slujba dezvoltării sale, a ridicării poporului său pe treptele progresului și civilizației ?
rezolva eventual numai probleme imediate, într-o zonă limitată.De obicei, cînd în Italia are loc una din nenorocirile care sînt denumite naturale, după cîteva zile, totul pare a fi uitat. De obicei, punctul cel mai înalt al
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jează complet necesitățile regiunii meridionale, bazate pe o economie agrară înapoiată, de loc pregătită pentru o înfruntare cu celelalte țări vest-europene. La a- ceasta se adaugă și concurența din partea produselor provenind din alte țări mediteraneene care livrează mărfuri piețelor agro-alimeniare europene.Cutremurul care a lovit o mare zonă agricolă, dis- trugînd terenuri bine cultivate de-a lungul rîului Belice, a agravat pînă' la exasperare problemele Siciliei. In plus a provocat un nou val de emigrări spre Elveția, Germania federală, Venezuela, Australia ; așezări din interior au rămas aproape complet fără tineri. Pentru tineri, Sicilia este acum un pămînt blestemat, plin de nenorociri, neschimbat de secole, fără posibilități și fără speranțe. De aceea, ei fug unde văd cu ochii, în orice colț de lume ar putea găsi de lucru. Legea cu privire la localitățile lovite de cutremur, va putea

emoțiilor și al solidarității este atins în a treia zi, cînd radioul și televiziunea anunță că o fetiță și-a spart pușculița ctr să-i ajute pe sinistrați; după care, emoția, solidaritatea, pușculița se prăbușesc repede în indiferență.Atunci însă cînd nenorocirea se abate asupra regiunilor din sud și în special asupra Siciliei, uitarea nu-i cîtuși de puțin la locul ei. Cutremurul care a lovit (și lovește) Sicilia nu-1 percepi doar clin obișnuitele glume despre sicilienii fără acoperiș... Poți citi în săptămînale de largă circulație că sicilienii fac pe „sinistrații de profesie*, pretinzînd hrană și case de la italienii din nord, în timp ce ei s-ar complace în lene. Dar e periculos să generalizezi și se poate face mai degrabă o generalizare în sens contrar, avînd în vedere cită muncă cheltuiesc sicilienii, milioanele de

sicilieni, în toate colțurile lumii și în insula lor, care de secole îi răsplătește cu atîta zgîrcenie și atîta tragism.Aș vrea să amintesc că în noaptea de 14 spre 15 ianuarie circa 50 000 de sicilieni și-au pierdut casele și averile, mulți și-au pierdut rudele cele mai dragi, că din acea noapte — a unei ierni deosebit de grele — ei au trăit în noroi sub corturi (cei mai fericiți), au dormit claie peste grămadă. Toți păreau scăpați din ghearele morții, unii scăpaseră cu adevărat, scoși de sub dărâmături după cîteva ore (și cîți alții n-au rămas îngropați de vii n-o să știm niciodată). Aproape în fiecare zi de atunci, pămîntul se mișcă sub picioarele oamenilor. Nimeni nu a hotărît unde se vor construi noile case, dacă se vor construi vreodată, cînd, cu ce mijloace. Deocamdată, nu există încă nici măcar barăci pentru toți. Cîți ani vor trebui atunci să treacă ca să se poată vorbi de case ? Nu-i nevoie să amintim de Messina, unde timp de două generații s-a locuit în barăci, ca să ne manifestăm certitudinea că sinistrații din valea Belice, o dată intrați în barăci, se vor muta cu multă greutate în case omenești.Dar să ne oprim la prezent. Există cinci așezări complet distruse : Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Montevago, Santa Margheritta Belice ; o alta, ale cărei case sînt parțial distruse, complet nelocuibilă : Santa Ninfa. Altele, Partanna, Salemi, Camporeale, Sambuca, Menfi, sînt considerate parțial locuibile, dar cu riscul ca și aici, casele să se prăbușească peste locuitori. In aceeași situație se află o parte dintre locuințele din Castelvetrano, Alcamo, Sciacca, din toate așezările în care cutremurul s-a simțit cu o oarecare intensitate și frecvență. Chiar și la Trapani sau Palermo există cartiere care ar trebui părăsite deoarece sînt dominate de un straniu paradox : deși respectivii locuitori n-au simțit zidurile prăbușindu-se deasupra lor în noaptea de 14—15 ianuarie, iar casele sînt aparent neatinse, ei trebuie să locuiască în corturi sau în barăci, așa cum se întîlnesc la Sciacca, construite din lăzi, cartoane, și bucăți de material plastic. Cît timp vor mai rezista astfel ? Probabil pînă la sfîrșitul verii. Dar după aceea ? Se vor întoarce din nou în casele lor care amenință să se prăbușească. In întreaga Sicilie iernile sînt groaznice. Și acesta este un lucru pe 
care nu-1 știu toți.
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neretului nostru un viitor sigur, 
iar economiei, științei și învăță
mîntului cadre necesare bine pre
gătite, în condiții optime de stu
diu, la care rîvnește tineretul din 
toate continentele.

Referindu-se la măsurile ela
borate de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. și la legile votate de 
Marea Adunare Națională, vorbi
torul a spus s învățătorul român, 
simbol a ceea ce este nobil, gene
ros, drept, credincios poporului, 
participant alături de el la lupta 
pentru o viață mai bună, își dă 
adeziunea la hotărîrile luate de 
partid și-1 încredințează că va 
lupta cu toată perseverența pen
tru transpunerea lor în viață.

Ca profesor și director al unui 
liceu de specialitate — a spus pro
fesoara Virginia Marian de la Li
ceu! industrial de chimie din 
București — am putut să mă con
ving de atențiâ deosebită pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
pregătirii cadrelor necesare dez
voltării tuturor ramurilor econo
miei naționale.

Măsurile privind dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului pro
fesional și tehnic, ca și toate ce
lelalte înfăptuiri ale partidului și 
guvernului, au fost primite cu en
tuziasm și aprobare deplină de că
tre oamenii școlii. Recentele hotă- 
rîri, prin profundul lor conținut 
etic, vor avea urmări din cele mai 
favorabile asupra conținutului ac
tivității din școlile profesionale și 
liceele de specialitate, vor da posi
bilitatea multor profesori din acest 
sector să-și concentreze toate for
țele pentru îmbunătățirea procesu- 
lu instructiv-educativ.

în aceste clipe de puternică emo
ție — a arătat printre altele prof. 
Andrei Palffi de la liceul din 
Gheorghieni —. bucuria mea se îm
pletește cu bucuria sutelor de în
vățători și profesori români, ma
ghiari și alte naționalități, care 
pe plaiurile județului Harghita 
s-au dedicat trup și suflet educării 
copiilor în spiritul dragostei fier
binți față de patria noastră, Româ
nia socialistă. Cadrele didactice de 
la liceul din Gheorghieni, alături 
de cele din întreaga țară, văd în 
recentele măsuri luate de partid și 
guvern pentru continua perfecțio
nare a sistemului nostru de învă- 
țămînt o nouă dovadă a consec
venței cu care partidul și guvernul 
aplică și în domeniul învățămîntu
lui politica națională marxist-leni- 
nistă de înfăptuire a deplinei ega
li'A ti a tuturor cetățenilor patriei, 
f. A deosebire de naționalitate.

Vă rog să-mi permiteți' ca, în

numele tuturor cadrelor didactice 
din județul Harghita, români și 
maghiari, care muncim împreună în 
deplină înțelegere, împărțind atît 
greutățile cît și satisfacțiile profe
siei noastre, să exprim adînci mul
țumiri conducerii partidului și sta
tului pentru grija deosebită pe care 
o poartă învățămîntului, celor care 
lucrează pe acest tărîm.

în cuvîntul său. prof. Ștefan 
Musta de la liceul nr. 4 din Oradea, 
a spus printre altele : Avem cu to- 
ții certitudinea viitorului tot mai 
strălucit al școlii românești, fiind 
deplin convinși că înfăptuirea pre
vederilor înscrise in documentele 
de partid și de stat va da învăță
mîntului nostru consistența pe care 
o impun necesitățile actuale și de 
perspectivă ale societății socialiste.

în solemnitatea de astăzi eu văd 
un viu simbol al încrederii și înal
tei prețuiri pe care partidul le 
arată necontenit învățătorilor și 
profesorilor, celor ce, cu răbdare 
și pasiune, îndrumă tineretul spre 
izvoarele cunoașterii și înțelep
ciunii, pregătind noi și noi deta
șamente de constructori capabili și 
conștienți ai socialismului.

Convingerea că viitorul patriei 
noastre va fi din ce în ce mai mi
nunat — a spus printre altele în
vățătorul Dumitru Ilarasim din Bo
toșani — ne-o întărește întreaga 
politică a partidului nostru, ne-o 
întăresc documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 22—25 aprilie, docu
mente care au fost primite cu en
tuziasm și deplină satisfacție de 
toți cei care muncesc pe ogorul 
școlii, de părinți și elevi, deoarece 
ele creează cadrul prielnic progre
sului neîntrerupt al învățămîntu
lui din țara noastră, in scopul dez
voltării și înfloririi orinduirii și 
națiunii socialiste, al afirmării mul
tilaterale a personalității umane,

în deplin acord cu recentele ho- 
tăriri ale plenarei C.C. al P.C.R., 
cadrele didactice sînt conștiente că 
înaltele distincții primite nu tre
buie să constituie un prilej de auto- 
mulțumire sau un izvor de avan
taje materiale acordate în mod 
automat, ci ele reprezintă un pu
ternic imbold pentru desfășurarea 
în viitor a unei activități mai rod
nice, mai cuprinzătoare.

în încheierea solemnității a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maiirer și ceilalți con
ducători de partid și de stat, pre- 
zenți la solemnitate s-au întreți
nut apoi într-o atmosferă deosebit 
de caldă, tovărășească, cu cei de
corați.

r (Agerpres)

întoarcerea de la Varșovia 
a tovarășului 

Gheorghe Radulescu
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Mmiștri, care a participat la cea 
d- 1 VII-a sesiune de la Varșovia 
a Comisiei guvernamentale de co
laborare economică româno-polonă, 
s-a întors vineri seara în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau de față tovarășii Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, miniștri, reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Afaceri
lor Externe.

★
La plecare, delegația română a 

fost condusă de Zenon Nowak și de 
alte persoane oficiale. Au fost de 
față ambasadorul României în Po
lonia și ambasadorul Poloniei în 
România.

Cronica zilei
Vineri. 28 iunie, George Macoves- 

cu, prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a primit în audien
ță pe Jonkheer Mr. Dirk van Eysin- 
ga, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acredi
tare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al O- 
landei în Republica Socialistă 
România.

vineri seara au sosit în București 
Ismael Bellamin, președintele Ca
merei libiene de comerț din Tri
poli, și Abdalla Labbar, președin
tele Camerei libiene de comerț din 
Benghazi.

au vizitat Expoziția elevilor 
din liceele de specialitate 

și școlile profesionale și tehnice
(Urmare din pag. I)

de mobilă, obiecte sculptate artistic 
în lemn. între exponatele prezen
tate de elevii școlilor agricole se 
remarcă tractorul U-651 Secționat, 
executat de ei. în sectoarele șco
lilor din industria ușoară și coope
rației meșteșugărești sînt apreciate 
modelele originale, lucrate cu mult 
simț artistic.

Vizitînd expoziția, conducătorii 
de partid și de stat sînt informați 
că înseși proiectele, lucrările de a- 
menajare și decorare a expoziției 
au fost executate de elevii școlilor 
de specialitate.

înainte de plecare, un grup de

elevi oferă oaspeților daruri lu
crate de mîinile lor îndemînatice.

Conducătorii de partid și de stat 
au cuvinte de caldă apreciere pen
tru priceperea și hărnicia viitorilor 
constructori ai României moderne, 
adresează felicitări elevilor, ca
drelor didactice și organizatorilor 
expoziției.

Sute de elevi aplaudă cu căldură, 
exprimînd mulțumiri conducători
lor partidului și statului pentru 
vizita făcută la expoziția lor, pen
tru condițiile ce le sînt asigurate 
în vederea instruirii lor complexe, 
în scopul stăpînirli tainelor tehnicii 
moderne.

Sonda IONESCU 
Mircea IONESCU

VIITOARELE 
MÎINI DE AUR
Un minunat cabinet 

tehnico-științific șco
lar în care bunul gust, 
îndemînarea, finețea și 
fantezia — toate atri
butele tinereții — s-au 
reunit în imagini de 
neuitat. Aceasta este 
expoziția elevilor li
ceelor de specialitate, 
școlilor profesionale șt 
tehnice, inaugurată 
ieri în corpul C al 
Complexului expozi- 
țional din Piața Scîn- 
teii. O expoziție în 
care elevii sînt pre- 
zenți pretutindeni: proiectanți, care au 
conceput structura și 
grafica interioară a 
expoziției; realizatori 
de sisteme electronice, 
strunguri, tractoare și 
locomotive Diesel e- 
lectrice miniaturale; ghizi generoși pînă la 
epuizare în a explica 
cu lux de amănunte 
cele mai interesante 
procese ; vizitatori co- 
municîndu-și gîndurile 
prin limbajul excla
mațiilor. Și-au dat 
întîlnire aici viitori

strungari, astăzi elevi 
ai școlii profesionale 
a uzinei „7 Noiembrie" 
din Craiova, colegii lor 
de la grupurile șco
lare din Cugir și 
Hunedoara, artiștii ma- 
rochineri ai Școlii 
profesionale „Dîmbo
vița", tineri maeștri 
ai porțelanului sighi- 
șorean, viitorii mai
ștri mecanici brăileni, 
cei mai mici și mai 
buni prieteni ai pădu
rilor Gurghiului, cefe
riștii de mîine ai Bra
șovului, elevi cofetari 
bucureșteni și mulți 
alții. Au adus cu ei 
rodul muncii lor pa
sionate din orele de 
lucrări practice și din 
cercurile tehnice, re- 
producînd la scara prezenței concrete istoria și geografia me
seriilor, precizia ma
tematică a fluxurilor 
electronice, chimia 
atîtor metafore în 
oțel, cristal și lemn.

Un cald și generos

omagiu adus de inimi
le tinere partidului și 
conducătorilor săi, 
pentru viața tot mai 
bună care i se asigură 
tineretului patriei 
noastre, profesorilor, 
la cinstirea cărora ia 
în aceste zile parte 
întregul popor, părin
ților — celor care 
dintotdeauna și pentru 
totdeauna sînt devotați 
copiilor lor. Aceasta 
este expoziția organi
zată sub patronajul 
Ministerului învăță
mîntului și al C.C. al 
U.T.C. O expoziție în 
care cele mai de sea
mă exponate sînt op
timismul și încrederea vîrstei tinere, certitu
dinea cu care ea pri
vește viitorul și lu
minile lui. Mergeți și 
vizitați această expo
ziție ! Este un mesaj 
de iscusință și îndemî- 
nare, un credo eloc
vent și patetic cum 
doar adolescenții u- 
nei patrii sigure pe 
destinele ei îl pot 
rosti.

Mihai IORDANESCU

ÎNCHEIEREA IUCRĂRILOR 

SESIUNII ȘTIINȚIFICE 
ANULi REVOLUȚIONAR 1848 •Vineri dimineața, în aula Academiei s-au încheiat lucrările sesiunii de comunicări științifice organizată de Academia Republicii Socialiste România și Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. cu prilejul sărbătoririi a 120 de ani de la revoluția din 1848.Lucrările sesiunii au îmbrățișat toate aspectele anului 1848 — desfășurarea revoluției, continuarea luptei revoluționare după 1848, situarea revoluției din Țările Române în contextul revoluționar european, transformările ulterioare ale României influențate de revoluția pașoptistă.Cuvîntul de încheiere a fost rostit de acad. Petre Constantinescu-Iași.

Parafarea unui acord 

privind desființarea 

vizelor între România

(Agerpres)

si Danemarca
■>

Printr-un schimb de scrisori 
efectuat la 28 iunie 1968, între 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România și 
ambasada Danemarcei la Bucu
rești, a fost perfectat un acord 
privind desființarea vizelor între 
Republica Socialistă România și 
Danemarca, care vă intra în vi
goare la data de 1 iulie.

Cetățenii români și respectiv 
cetățenii danezi trebuie să posede 
pașapoarte valabile, în conformi

Primirea la C. C. al P. C. R. 
a delegației P. C. din Argentina

Vineri după-amiază, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R, Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., și Ion Teoreanu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., au 
primit delegația P.C. din Argentina 
formată din tovarășii Rodolfo 
Ghioldi, membru al Comitetului 
Executiv al C.C al P.C. din Ar
gentina, Vicente Marischi. membru 
al Secretariatului C.C. al P.C.A., și 
Paulino Gonzales Alberti, membru 
al C.C. al P.C.A.

întîlnirea, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a prilejuit un schimb de păreri 
în legătură cu activitatea și preo-

•T
cupările acț.uale ale celor două
partide. ' (

★
Delegația Partidului Comunist 

din Argentina, condusă de tovară
șul Rodolfo Ghioldi, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C. din Argentina, care se află 
în țara noastră la invitația C.C. al 
P C.R., a vizitat miercuri Muzeul 
de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și demo
cratice din România, uzinele „E- 
lectronica" și Fabrica de confecții 
București

In cursul zilei de joi, oaspeți» 
argentineni au avut întîlniri și 
convorbiri la Consiliul Central al 
U.G.S.R. și la Consiliul Superior 
al Agriculturii.

VIZITA DELEGAȚIEI

PARLAMENTARE IRANIENE
întrevedere la președintele M. A. N.

★
S-a înapoiat în țară delegația Co

mitetului foștilor deținuți antifas
ciști din România, condusă de to
varășul Gheorghe Vasilichi, mem
bru în comitet, care a participat la 
o întîlnire a Rezistenței europene 
împotriva neonazismului și fascis
mului, pentru securitatea europea
nă, care a avut loc la 23 iunie în 
fața crematoriului de la Dachau, în 
apropiere de Munchen (R. F. G.).

★
Tn cursul zilei de vineri, mem

brii delegației economice și in
dustriale suedeze, condusă de dr. 
Ake Vrethem, președintele Comi
tetului suedez pentru promovarea 
comerțului cu România, director 
general al firmei A.S.E.A., au fost 
primiți de Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior, și au 
avut întrevederi cu membri ai con
ducerii unor ministere economice 
și instituții centrale.

După-amiază, în cinstea oaspe
ților suedezi. Marcel Popescu, vice
președinte al Camerei de comerț, 
a oferit un cocteil în saloanele ho
telului Athenâe Palace.

Au fost prezenți baron Cari Rap- 
pe, ambasadorul Suediei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul Săptămînii solidari

tății cu lupta popoarelor din Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia de 
sud, vineri seara a avut loc la 
Constanța o adunare publică orga
nizată sub auspiciile Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa. A luat cuvîntul prof, 
univ. Paul Borcea, rectorul Insti
tutului pedagogic de 3 ani din lo
calitate.

★
La invitația Camerei de comerț 

a Republicii Socialiste ' România,

8
I
I
I
8
I
I
I
I
I
I
8
8
I
8
1

tate cu legile țărilor lor.

SPORT
A. S. Armata Brașov I, 
campioană de alpinism la tineret

La poalele marilor prăvălișuri de 
piatră ale Peretelui Văii Albe din ma
sivul Bucegi, pe un traseu stabilit de 
tehnicienii Federației de alpinism în 
alunul concursului, s-a desfășurat du
minică 23 iunie a .c. etapa finală a 
primului campionat de alpinism pen
tru tineret.

Participarea numeroasă (11 echipe) 
la startul probei și buna pregătire a 
alpiniștilor au arătat că tineretul nos
tru îndrăgostit de munte este dornic 
de asemenea confruntări.

După escaladarea traseului, clasa
mentul final arată astfel:

Locul 1 și campioană de alpinism la

tineret pe anul 1968, echipa A. S. At- 
mata Brașov I compusă din PETRE 
DRĂGUȘ, ILIE IRODION și LADIS
LAV KOCSIK (70,50 puncte), antre
nor E. CRISTEA.

Locul II — A. S. Armata Brașov 11 
(66 puncte).

Locul IU — Clubul sportiv Dinamo 
Brașov (60,50).

La fete, titlul de campion l-a cîș- 
tigat. echipa Clubului Universitar al 
Institutul de Petrol, Raze și geolo
gie București — formată din GEOR- 
GETA NIȚESCU, SANDA PARAS- 
CHIVESCU și MARIA BRĂNESCU, 
antrenor MATEI SCHENN.

AZI, LA SPLIT

BALCANIADA DE BASCHET FEMININ
Incepind de astăzi și pină 

luni 1 iulie, orașul iuqoslav 
Split va găzdui întrecerile 
jocurilor balcanice de baschet 
feminin. La actuala ediție par
ticipă echipele Bulgariei, Ro
mâniei și iugoslaviei. De ase
menea, mai participă, în afa
ră de concurs, reprezentativa 
Italiei.

Selecționata României va ii 
alcătuită din următorul lot de 
jucătoare : Anca Racovlță, 
Hanelore Spiridon, Dorina Su- 
Ilman, Sanda Dumitrescu, Cor
nelia Taflan, Ecaterina Vo
gel, Gabriela Ciocan, Octa- 
vlana Bițu, Irlna Vasilescu, 
Margareta Pruncu, Suzana 
Szabadoș șl Ileana Ghlță.

în cîteva rînduriPe șoseaua București-Ploiești (varianta Buftea) s-au disputat ieri finalele campionatului ciclist republican în proba contra-cronometru pe echipe. La seniori, pe distanta de 100 km, titlul de campion a revenit formației Dinamo II (Rusu, Ciocan, V. Tudor, Grigore) cu timpul de 2h 19’34” (medie orară 42,990 km). Pe locurile următoare s-au clasat Dinamo I și Steaua. La juniori mari a cîștigat echipa Tînărul Metalurgist Brăila, iar la juniori mici Olimpia București.Aseară, la „Sportcsarnok" din Budapesta, s-a desfășurat INTlLNIREA 
INTERNAȚIONALĂ DE BOX dintre selecționatele de tineret ale României și Ungariei. După meciuri viu disputate, victoria a revenit pu- giliștilor români cu scorul de 12—10. Punctele echipei noastre au fost realizate de Ene, Kiss, Cuțov, Gyorfi, Năstac și Lehăduș.în turul ciclist al Franței, etapa Vittel — Esch sur Alzette (189 km) a fost cîștigată de francezul Charlie Grosskost, cronometrat cu timpul de 4h 34'51”.în același timp au sosit Zilioli (Italia), Van Springel (Belgia) și Samyn (Franța). In clasamentul general conduce Grosskost, secundat de Sprin- gel la 33”.

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
TIR — proba de skeet — au început pe standurile de la Fosses-la- Ville (Belgia). După prima zi, în clasamentul individual conduc Schroe- ter (R. F. a Germaniei) și Jilleag (Suedia), ambii cu cîte 50 puncte.

ÎN TURNEUL FINAL AL „CU
PEI ITALIEI" LA FOTBAL s-au disputat două noi întîlniri. F. C. Milan a învins cu 4—2 pe Inter- nazionale Milano, iar F. C. Torino a dispus cu 4—0 de Bologna.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a primit, 
vineri dimineața, delegația parla
mentară iraniană, condusă de 
Sharif Emami, președintele Sena
tului iranian.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte acad. Ilie Murguleseu, 
Gheorghe Necula, Mia Groza, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale, Ion Pas, președintele Grupu
lui național român al Uniunii in
terparlamentare, președinți ai unor 
comisii permanente ale M.A.N. și 
alți deputați.

A fost prezent S. H. V. Sanandaji, 
ambasadorul Iranului la București,

*
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a oferit 
vineri un dejun în cinstea dele
gației parlamentare iraniene, con
dusă de Sharif Emami, președintele 
Senatului iranian.

Au participat acad. Ilie Murgu- 
lescu, Gheorghe Necula, Mia Gro
za. vicepreședinți ai M.A.N., Mihai 
Suder, ministrul economiei fores
tiere. Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului. Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Pas. președintele Grupului na
țional român al Uniunii interpar
lamentare, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, Ștefan Bîr- 
lea, prim-vicepre.ședinte al Consi
liului Național al Cercetării Știin
țifice. președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, deputați, oameni de știință 
și cultură.

A luat parte S. H. V. Sanandaji, 
ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, Ștefan Voitec și Sharif 
Emami au toastat pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie între 
popoarele român și iranian, pentru 
pace în lume. L

★
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a delegației parlamentare ira
niene, președintele Senatului ira
nian. Sharif Emami, a oferit vi
neri seara un dineu.

Au luat parte Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, vicepreședinți ai M.A.N., 
reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
unor organizații și instituții cen
trale, deputați, oameni de știință 
și cultură.

In timpul dineului, Sharif Ema
mi și Ștefan Voitec au rostit toas
turi.

★
Parlamentarii iranieni au vizitat 

în cursul zilei de vineri obiective 
social-culturale, ansambluri de lo
cuințe, monumente istorice. Au 
fost vizitate, de asemenea, Muzeul 
de Artă al Republicii Socialiste 
România, Circul de stat, Sala spor
turilor Floreasca, Casa Scînteii, 
Academia militară.

în timpul vizitei, oaspeții au fost 
însoțiți de prof. univ. Stanciu Sto- 
ian, deputat în M.A.N., și de 
S. ,H. V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București.

★
Delegația parlamentară, condusă 

de Sharif Emami, a depus vineri 
dimineața o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI

DELEGAȚII DE PRIMARI 

DIN R. F. A GERMANIEI
La invitația Comitetului Execu

tiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, vineri după- 
amiază a sosit în Capitală o dele
gație de primari din Asociația ora
șelor din R. F. a Germaniei, con
dusă de prof. dr. Willy Brundert, 
primar general al orașului Frank
furt pe Main, președintele Uniunii 
orașelor din R.F. a Germaniei.

Din delegație fac parte Hans 
Hoffman, primarul orașului Heil- 
bron, dr. Theodor Mathieu, prima
rul general al orașului Bamberg, 
și Rudolf Schlichtinger, primarul 
general al orașului Regensburg.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întimpinată de Du
mitru Popa, primarul ’general al 
Capitalei, și de alți membri ai Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București.

A fost de față Erich Strătling, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București.

în aceeași zi, membrii delega
ției au făcut o vizită la Consiliul 
popular al municipiului Bucu
rești, unde au fost întîmpinați de 
Dumitru Popa, președintele Co
mitetului executiv.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme de interes comun privind 
activitatea și preocupările orga
nelor municipale ale orașelor res
pective. Oaspeții și-au exprimat 
dorința de a intensifica relațiile 
dintre cele patru localități din 
R.F. a Germaniei și orașul Bucu
rești, precum și schimburile de 
specialiști în diferite domenii de 
activitate.

★
Seara, primarul general al Ca

pitalei a oferit în cinstea mem
brilor delegației o recepție la 
restaurantul „Pescăruș".

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei mixte 
româirâeliene

Intre 24 și 28 iunie a avut loc 
la București a doua sesiune a Co
misiei mixte româno-israeliene, 
care s-a desfășurat într-un spirit 
de înțelegere reciprocă.

Comisia a examinat stadiul 
schimburilor comerciale, dezvolta
rea transporturilor aeriene și tra
ficului turistic între cele două țări, 
precum și stadiul îndeplinirii pre
vederilor acordului de cooperare 
economică și tehnico-științifică,' 
S-au stabilit posibilitățile viitoare 
de cooperare între cele două țări.

Vineri, conducătorii celor două 
delegații guvernamentale, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex
terior, și Zeev Sharef, ministrul 
comerțului și industriei, au semnat 
protocolul sesiunii.

(Agerpres)

JALOANE ALE DEZVOLTĂRII
ECONOMIEI IRANIENE

Convorbire cu dl. SAFIA ASFIA, 
președintele organizației planului

Efortul Iranului spre dezvoltare capătă noi contururi, este dozat 
și dirijat in direcția sectoarelor-cheie de care depinde nemijlocit 
progresul economic. O dată cu noul an iranian, 1347, incepind la 
21 martie, a intrat in vigoare cel de-al patrulea plan cincinal de 
dezvoltare a țării. Obiectivele principale ale acestui nou plan, care 
a primit și girul Madjlisului (parlamentul), ne-au fost prezentate 
succint de dl. Safia Asfia, președintele organizației planului, cu
care am avut o convorbire.Ideea fundamentală a planului, spune d-sa, constă în dezvoltarea sectoarelor de bază ale industriei — siderurgia, metalurgia, petrochimia, energetica — și, paralel cu aceasta, creșterea producției agricole. Pentru a vă face o idee despre dimensiunile planului este necesar să-1 comparăm cu cel precedent. La un total de 230 miliarde de riali, cît se cifrau investițiile de stat ale celui de-al treilea plan, noi am prevăzut un ritm mediu anual de creștere de 6 la sută. Dacă în primii doi ani această prevedere nu s-a realizat, în perioada următoare am accelerat ritmul la 10—11 la sută. Aceasta ne-a dat încredere, optimism. Ca urmare a studiilor, a experienței acumulate, pentru actualul plan am stabilit un ritm mediu de 9 la sută. Investiții din sectorul public — 480 miliarde de riali, mai mult decît dublu față de planul precedent.— Care sînt obiectivele celui de al patrulea plan cincinal ?— în primul rînd, accelerarea creșterii economice și ridicarea venitului national. Aceasta se va putea realiza prin îmbunătățirea activității productive, în special în industrie și agricultură, sporirea veniturilor, extinderea cercetării științifice (în acest scop a fost creat de curînd un minister specializat).Actualul plan — spune interlocutorul — este diferit și calitativ față de cel precedent. Acum nu mai urmărim simple realizări a- ritmetice, ci sîntem călăuziți de noțiunile „eficacitate", „randament". Productivitatea trebuie să ne dea măsura calității muncii. Vrem să obținem maximum de rezultate din investițiile noastre. Ne dăm seama că nu este ușor. între altele, nu avem suficiente cadre calificate, în special tehnicieni; de aceea am și luat unele măsuri să extindem rețeaua școlilor profesionale.Diferența calitativă este fructul u- nei concepții superioare care a stat la baza elaborării noului plan. Ne-am orientat spre ramurile principale ale industriei, inexistente sau aproape inexistente înainte — cum

ar fi siderurgia și construcția de mașini — ramuri hotărîtoare pentru asigurarea independenței noastre e- conomice. Diferită este și concepția privind repartizarea forțelor de producție pe teritoriul țării. Urmăm metoda amplasării forțelor de producție în apropierea surselor de materii prime ; creăm, așa cum le denumim noi, centrale sau zone industriale după profilul resurselor naturale existente.Dl. Asfia arată că numeroase unități vor intra în producție în perioada actualului plan cincinal. El citează în acest sens oțelăria de la Isfahan, care va produce 600 000 tone în 1971, fabrica de echipament industrial greu de la Arak, fabrica de mașini și mașini-unelte de la Tabriz, mai multe complexe de îngrășăminte, detergenți și alte produse chimice, cauciuc sintetic, fibre sintetice. „Uzinele de tractoare de la Tabriz, după cum știți, vor fi construite în cooperare cu România. în final ele vor produce 10 000 tractoare pe an".Unul din obiectivele planului este descoperirea și punerea în exploatare de noi rezerve de petrol în regiunea Mării Caspice, creșterea capacității actuale de distilare prin ridicarea unor noi rafinării. Vor fi terminate conducta de gaze transiraniană și liniile secundare de alimentație cu gaze a orașelor Isfahan, Shiraz, Ah- vaz și Teheran.Industrializarea impune o dezvoltare corespunzătoare a resurselor e- nergetice. La sfîrșitul celui de-al treilea plan producția de energie e- lectrică era de 4,5 miliarde kWh. Ea va atinge în 1973 12 miliardekWh, din care aproximativ 8,5 miliarde kWh va fi utilizată în industrie — spune interlocutorul.— Dezvoltarea agriculturii constituie unul din obiectivele majore ale planului. Prin ce mijloace și metode intenționați să realizați acest obiectiv 7— Aplicarea reformei agrare a dat rezultate îmbucurătoare în ce privește mărirea producției, dar încă insuficiente dacă avem in vedere

nevoile consumului intern, creșterea cerințelor de materii prime pentru industrie, cît și pentru export. Trebuie în același timp să îmbunătățim condițiile de viață ale țăranilor, să determinăm o diminuare a decalajului existent între nivelul de trai din mediul rural și cel urban. Atingerea acestui țel presupune depășirea unor greutăți generate nu numai de condițiile naturale destul de vitrege, ci și de asigurarea unei baze tehnice corespunzătoare.în primul rînd, trebuie să-1 învingem pe unul din cei mai mari dușmani — lipsa de apă. Prin naționalizarea tuturor surselor de apă noi am și făcut un pas înainte în direcția controlului și distribuirii echitabile și raționale a cantității de apă existente.Modernizarea o vedem prin trei mijloace : organizare, tehnică, instruire. înmănuncherea acestora nu poate să nu dea rezultate. De altfel, exemplul statelor cu o agricultură avansată ne întărește convingerea. Desigur, condiții particulare ne o- bligă să aplicăm metode diferite, specifice condițiilor de aici. Nu se poate vorbi de mecanizare, chimizare, irigare și de productivitate într-o agricultură cu proprietăți mărunte. în fiecare provincie funcționează încă de cîțiva ani cooperative. inițiate de stat de unde țăranii, individual sau în grup, obțin credite, pot închiria mașini agricole, cumpără semințe selecționate sau pot primi asistență prin specialiști.Se impune, de asemenea, ca toți oamenii să se califice. în domeniile în care lucrează. Fără a neglija campania de alfabetizare, insistăm asupra campaniei de instruire profesională.— La începutul convorbirii ați afirmat că volumul investițiilor de stat pe durata planului cincinal se ridică la 480 miliarde de riali. Care vor fi principalele surse de venituri ?— Contăm în cea mai mare parte pe resursele noastre proprii care provin din petrol, gaze și produse petrochimice.Referindu-se apoi la cooperarea cu România, interlocutorul a declarat :Deși a început relativ recent, cooperarea româno-iraniană s-a extins rapid, multilateral, dovadă a unui mare interes reciproc. Mă voi limita doar să enunț domeniile In care cooperarea este efectivă: industrie, mine, hidroenergie, agricultură, zootehnie. în ce ne privește sîntem satisfăcut! și ne face plăcere să colaborăm cu românii.
Convorbire realizata de 
Nicolae POPOVICI



viața internațională
SCADENȚA
PIEȚEI COMUNE

PE SCENA POLITICA ENGLEZĂ SESIUNEA COMISIEI

DREPTULUI IHIIINAIIUNAI
Semnarea unor pacte de către reprezen 
tantul permanent

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
La 27 iunie, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U., a 
semnat din partea guvernului ro
mân Pactul internațional al dreptu
rilor economice, sociale și culturale, 
și Pactul internațional al drepturi
lor civile și politice, instrumente 
adoptate de Adunarea generală a 
O.N.U. la 19 decembrie 1966.

Elaborate de-a lungul a 19 ani, 
cele două pacte consacră principii 
și dispoziții de însemnătate deose
bită pentru dezvoltarea progresivă 
a dreptului internațional contem
poran, cum sînt dreptul popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta și de 
a dispune de bogățiile și resursele 
lor naturale, interdicția propagan
dei de război. Totodată sînt reafir
mate principii democratice ale 
dreptului constituțional: garan
tarea dreptului la viață și egali
tatea tuturor în fața legii, liberta-

AGRICOLE AMÎNATĂ

al României la O. N. U.
tea de conștiință, dreptul la muncă, 
dreptul de a participa, în mod di
rect sau prin reprezentanți, la con
ducerea treburilor publice, inter
dicția discriminărilor pe conside
rente naționale, rasiale sau reli
gioase.

România, exercitîndu-și dreptu
rile ce rezultă din calitatea sa de 
membră a O.N.U., a militat activ, 
alături de alte state membre ale 
O.N.U., pentru introducerea în 
textele pactelor a unor norme și 
principii cu un larg caracter demo
cratic.

Cu prilejul semnării celor două 
Pacte a fost formulată o declarație 
prin care se reafirmă poziția con
secventă a țării noastre privind 
necesitatea respectării dreptului 
fiecărui stat de a deveni parte la 
tratatele multilaterale care regle
mentează probleme de interes 
general.

LUXEMBURG 28 (Agerpres). — 
După două zile de dezbateri furtu
noase, miniștrii agriculturii din 
țările membre ale C.E.E. au hotărît 
amînarea cu o lună a intrării în 
vigoare a pieței comune a cărnii 
și produselor lactate. Ea va fi deci 
efectivă la 1 august în loc de 1 iu
lie, așa cum fusese preconizat.

Se știe că în ultimele luni mi
niștrii agriculturii au participat la 
numeroase întîlniri pentru soluțio
narea acestei probleme dificile, 
dar de fiecare dată ei au părăsit 
masa tratativelor fără rezultate sa
tisfăcătoare. La Luxemburg, unde 
s-a desfășurat întîlnirea, se afirmă 
.că cei șase miniștri ar fi căzut de 
acord asupra principiilor de bază 
ale regulamentelor pieței comune 
agricole și că prelungirea cu o 
lună a intrării în vigoare a aces
tora ar fi fost determinată de mo
tive de ordin tehnic.• Comisia executivă a Pieței comune s-a întrunit vineri într-o ședință specială, consacrată examinării măsurilor protecționiste recent hotă- rîte de Franța, în vederea restabilirii situației economice a țării și apărării francului francez.

Cu prilejul doboririi celui 
de-al 3 000-lea avion amerl-

caii

HO SI MIN FELICITĂ FORȚELE
1 I

HANOI 28 (Agerpres). — Ho Și 
Min, președintele R.D. Vietnam, a 
adresat forțelor armate și popu
lației Republicii Democrate Viet
nam o scrisoare de felicitare cu o- 
cazia doboririi celui de-al 3 000-lea 
avion american.

După mai bine de trei ani de re
zistență împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională; 
Vietnamul de nord socialist se con
solidează tot mai mult și este tot 
mai hotărît să depună toate efor
turile pentru a-și îndeplini înda
toririle față de compatrioții sud- 
vietnamezi, se spune în scrisoare.

în încheiere, Ho Și Min cheamă 
pe toți compatrioții, luptătorii și 
cadrele din întreaga țară să-și păs
treze vigilența, să fie mereu strîns 
uniți, să muncească tot mai bine, 
să lupte cu hotărîre 
gresorilor americani, 
învinge complet.

împotriva a- 
pentru a-i

F R. N Campania electorală

PARIS 28 (Agerpres). — Cam
pania electorală din Franța, în ve
derea celui de-al doilea scrutin al 
alegerilor generale de la 30 iunie, 
a luat sfîrșit în mod oficial vineri 
seara. Ultimele cuvîntări electora
le, la posturile de radio și televi
ziune, au fost rostite de primul mi
nistru Georges Pompidou, în nu
mele „Uniunii pentru apărarea Re
publicii", Valâry Giscard d'Estaing, 
lider al republicanilor indepen
denți, Francois Mitterrand, pre
ședintele Federației Stîngii Demo
crate și Socialiste, Waldeck Rochet, 
secretar general al P.C. Francez, și 
de Jaques Duhamel, lider al centriș- 
tilor.

Toți conducătorii politici francezi 
au acordat o importanță deosebi
tă celui de-al doilea tur de scru
tin, iansînd apeluri insistente ale
gătorilor de a vota în favoarea can- 
didaților lor.

Pentru cele 316 mandate din me
tropolă se vor prezenta la cel de-al 
doilea tur de scrutin 775 de candi
dați. în 259 de circumscripții elec
torale la cel de-al doilea tur de 
scrutin se vor înfrunta numai cîte 
doi candidați, iar în 56 de circum
scripții lupta se va duce între can- 
didații grupării majoritare, stîngii 
și centrului.

CONVORBIRILE SOVIETO-UNGARE
MOSCOVA 28 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că la Kremlin 
au început convorbirile sovieto- 
ungare. Din partea sovietică la 
convorbiri participă Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai Pod- 
gornîi și alții, iar din partea un
gară Janos Kadar, Jeno Fock și

alții. Cele două părți s-au informat 
reciproc despre mersul construcției 
socialismului și comunismului, au 
avut un schimb de păreri cu pri
vire la situația 
unele probleme 
rii comuniste și 
naționale.

internațională și 
actuale ale mișcă- 
muncitorești inter-

EVACUAREA BAZEI KHE SANH

0 VICTORIE A FORȚELOR
PA TRIOTICE SUD- VIETNAMEZE

„Numai zgomotul buldozerelor și 
duduitul înfundat al camioanelor 
se mai aud astăzi la Khe Sanh, 
acolo unde altădată răpăiau gloan
țele și explodau din plin obuzele, 
instalațiile sint sau vor fi distruse. 
Buldozerele brăzdează in lung și în 
lat perimetrul bazei, zeci de bun- 
kere și cazemate sint demolate și 
acoperite de pămint. Depozite de 
muniții au fost dinamitate. Genera
lul Karl Hoffman, comandantul 
forțelor de operații in acel sector, 
și-a deplasat 
20' km mai la 
recunoscut și 
dezolant".în acest fel agențiilor de presă acreditați la Saigon, citind surse militare, atmosfera care domnește de două zile pe platoul bazei americane din nordul Vietnamului de sud, Khe Sanh. O atmosferă de febrilă activitate pentru „a scoate din activitate" această bază militară. Căci aceasta era formula care, în limbaj militar, consacra ho- tărîrea comandamentului S.U.A. din Vietnam de a evacua Khe Sanh-ul.Situată în provincia Quong Tri, pe un platou înconjurat de brîie mun- ,toase, baza militară de la Khe Sanh era una dintre cele mai puternice din rețeaua de baze, amenajate în cadrul vastei mașinării de război puse în funcțiune de intervenționiști cu scopul de a înăbuși voința de libertate și drepturile fundamentale ale poporului vietnamez. Construită și înzestrată după ultimele „perfecționări" ale tehnicii în materie, pusă la dispoziția a 6 000 de infanteriști marini înarmați pînă în dinți, baza de la Khe Sanh era concepută ca o vastă fortăreață inexpugnabilă. Ea aparținea zonei întîia strategice, în care sînt concentrate trei divizii a- mericane și alte formațiuni ale in- tervenționiștilor, totalizînd circa 200 000 de oameni. Fiind situată în apropierea paralelei 17, experții militari au apreciat că ea făcea parte dintr-un complex de fortificații și instalații electronice, menite atît să respingă atacurile forțelor patriotice «ud-vietnameze. cît și să constituie o eventuală bază de extindere a războiului și pe plan terestru în nord.

cartierul general cu 
sud. Baza era de ne- 
oferea un spectacoldescriu corespondenții

@ DOUĂ NOI INSUCCESE LABURISTE ÎN 
ALEGERILE PARȚIALE @ IMPLICAȚIILE 
GREVEI FEROVIARILOR
LONDRA 28 (Agerpres). — Ale

gerile parlamentare parțiale desfă
șurate la Nelson și Colne (Lancas
hire) au fost cîștigate de conser
vatori.

Insuccesul laburiștilor, deși nu 
este un fapt deosebit de surprinză
tor, pune în dificultate guvernul 
Wilson mai ales prin confirmarea 
pe care o aduc deplasările masive 
în configurația corpului electoral 
indicate cu regularitate de sonda
jele opiniei publice. De la ultimele 
alegeri generale din 1966 au avut 
loc alegeri parțiale în 20 de cir
cumscripții pentru completarea 
unor locuri rămase vacante în 
Camera Comunelor datorită dece
sului sau retragerii unor deputați. 
Laburiștii au cîștigat doar patru 
din aceste consultări, în timp ce 
conservatorii și-au adjudecat 14. 
Celelalte două mandate au fost ob
ținute de naționaliștii scoțieni și 
de cei din Walles.

Situația socială din Anglia con
tinuă să rămînă încordată. Declan
șată în urmă cu cîteva zile, greva 
feroviarilor a provocat serioase 
perturbări în transporturile brita
nice. Aprovizionarea marilor orașe, 
și în special a Londrei cu produse 
alimentare și combustibil a

ceput să sufere. Datorită acestei 
situații, Richard Marsh, ministrul 
.transporturilor, a anunțat că Di
recția căilor ferate este gata să 
discute cu sindicatele revendicările 
muncitorilor.

Alarmat de evoluția mișcării 
greviste și neliniștit de turnura pe 
care o iau nemulțumirile sindicate
lor față de noua lege de austerita
te, cabinetul britanic a început o 
largă acțiune pentru preîntîmpina- 
rea conflictelor sociale. Vineri 
Barbara Castle, ministrul muncii și 
productivității, a avut o întreve
dere cu Charles Gallaher, repre
zentantul sindicatelor muncitorilor 
din industria de automobile, pen
tru a încerca să pună capăt grevei 
muncitoarelor de la Uzinele „Ford" 
din Dagenha.

în-

R. P. BULGARIA

Inaugurarea
unui nou

combinat chimic
SOFIA 28. — Corespondentul

Agerpres, Gh. leva, transmite : Vi
neri a fost inaugurat noul combi
nat chimic de la Vrața, care va 
produce anual 250 000 tone amo
niac și 600 000 tone carbamid.

Luînd cuvîntul la festivitatea 
inaugurală, Todor Jivkov a arătat 
că construirea acestui combinat — 
la care au participat specialiști din 
U.R.S.S., Franța, Marea Britanie, 
Belgia — este o parte a amplului 
program de chimizare pentru a im
prima un caracter intensiv agricul
turii bulgare. Vorbitorul a subli
niat că în următorii doi ani Bul
garia va fi în măsură să realizeze 
mecanizarea complexă a lucrărilor 
agricole la cereale, iar apoi și la 
celelalte culturi.

GUVERNAMENTALE DE
COLABORARE ECONOMICĂ
ROMÂNO - POLONA

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — în 
zilele de 27 și 28 iunie 1968 a avut 
loc ia Varșovia sesiunea a VII-a a 
Comisiei guvernamentale de co
laborare economică româno-polonă.

La sesiune au fost examinate po
sibilitățile de lărgire a colaborării 
și cooperării economice și tehnice, 
precum și a livrărilor reciproce de 
mărfuri dintre cele două țări, în
deosebi în domeniul industriei si
derurgice, construcțiilor de mașini, 
industriei chimice etc. Sesiunea 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

Protocolul încheiat cu ocazia se
siunii a fost semnat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele

părții române în Comisia guver
namentală de colaborare economi
că româno-polonă, și de Zenon No
wak, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții po
lone în comisia guvernamentală.

★
La 28 iunie, tovarășul Gheorgha 

Radulescu a avut o convorbire cu 
Piotr Jaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone. în cadrul 
convorbirii, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, au 
fost discutate probleme ale colabo
rării economice dintre cele două 
țări. La convorbire a participat și 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul ro
mân la Varșovia.

Toate acestea făceau ca Khe Sanh- ului să i se atribuie în planurile strategice americane o importantă cu totul excepțională.în eroica lor luptă pentru eliberarea pămîntului lor, forțele Frontului Național de Eliberare (F.N.E.) au ajuns însă la concluzia că neutralizarea bazelor americane, între care, în primul rînd, cea de la Khe Sanh, devine o necesitate pentru dejucarea planurilor agresorilor. Ele au lănțuit, la începutul acestui an, potriva bazei de la Khe Sanh, o ternică operație ofensivă, care a rat aproape 80 de zile. Creînd jurul bazei un adevărat cerc de
dez- îm- pu- du- în foc, forțele F.N.E. au acționat în prima linie cu detașamente de partizani, care se infiltrau în dispozitivele inamice, folosindu-se de tranșee și canale care ajungeau pînă în spatele liniei de cazemate amenajate de „mariners" 1 La numai cîteva zile, a căzut tabăra Lang Vei ; alte puncte întărite erau asediate. In rîndul ofițerilor americani, îngrijorarea a luat locul optimismului. Cît de mare devenise această neliniște se poate judeca după faptul că, la Washington, cercurile militariste extremiste lansaseră ca un balon de încercare, ideea că, la nevoie, ar putea fi folosite și arme atomice pentru despresurarea bazei asediate — idee care, firește, a întîmpinat cea mai vie dezaprobare din partea opiniei publice. inclusiv din S.U.A.După cît se pare, în cadrul planurilor militare s-a impus însă părerea că dacă Khe Sanh-ul nu va putea fi menținut este preferabil să fie evacuat decît să cadă în mîinile pa- trioților. Acum, autoritățile militare din S.U A. justifică măsura prin a- c'eea că „o tactică mai mobilă s-ar impune acum mai curînd decît acea posibilă pornind de la o bază fixă". Dar corespondentul A.F.P., citat mai sus, consideră că „astăzi, cînd eva

cuarea Khe Sanh-ului a fost deja în
cepută, se poate spune că ca se ex
plică prin teama că. acele evenimente 
din aprilie să nu se repete, cu atît 
mai mult cu cît un deznodămînt mai 
sîngeros părea perfect posibil". Oricare ar fi consecința evacuării acestei importante poziții strategice este incontestabil că ea reprezintă un nou eșec militar al agresorilor, o nouă

victorie a Frontului Național de E- liberare. Purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam la convorbirile oficiale de la Paris, Nguyen Thanh Le, a declarat vineri la o conferință de presă că „retragerea trupelor americane de la Khe Sanh reprezintă una din cele mai grave în- frîngeri suferite de forțele americane, atît pe plan strategic, cît și tactic". După ce a relevat că S.U.A. au aruncat în luptă mijloace militare u- riașe pentru apărarea acestei baze, purtătorul de cuvînt a precizat că pierderile americane se cifrează la 15 000 de morți sau scoși din luptă, dintre care 11 700 sînt americani ; trei batalioane americane și 37 companii (dintre care 32 americane) au fost decimate. El a respins pretenția S.U.A. că baza lor de la Khe Sanh ar fi devenit inutilă.Coincidența a făcut ca știrea evacuării Khe Sanh-ului să devină cunoscută în aceeași zi cu știrea doboririi celui de-al 3 000-lea avion american deasupra R.D. Vietnam. Ambele vești ilustrează încă o dată eroismul admirabil al poporului vietnamez, invincibilitatea luptei drepte.

LOS ANGELES 28 (Agerpres). — Plasat într-o cabină de sticlă incasa- bilă, păzită de cinci polițiști, Sirhan Bishara Sirhan a apărut vineri în fața unui complet de judecată din Los Angeles. Ședința a durat doar nouă minute. Sirhan a răspuns la întrebările judecătorului referitoare la acceptarea actualului său avocat și la posibilitatea ca procesul propriu-zis să înceapă la 60 de zile după întocmirea actului de acuzare. Conform relatărilor corespondenților, el a dat semne de nervozitate cînd răspundea la întrebări. Judecătorul a acceptat cererea avocatului apărării, Parsons, ca următoarea audiere să aibă loc la 19 iulie pentru a avea posibilitatea să studieze mai amănunțit dosarul clientului său. Data precisă a procesului propriu-zis nu a fost încă stabilită.Judecătorul a hotărît, la cererea avocatului apărării, reexaminarea a- cuzatului de un alt psihiatru și anume George Abe, de la „Metropolitan state hospital" din Norwalk, care va întocmi un raport confidențial, la care va avea acces numai avocatul apărării.Pentru a împiedica orice încercare de asasinare a lui Sirhan Sirhan, poliția din Los Angeles a luat măsurile de securitate cele mai severe. Audierea acuzatului a avut loc în capela închisorii din Los Angeles, unde se află Sirhan de la 5 iunie, cînd a avut loc asasinatul de la hotelul Ambasador. Cei aproximativ 150 de ziariști, care au avut acces în capelă, au fost supuși unui control sever, evitîndu-se astfel posibilitatea introducerii de arme.

Cuvîntarea iui A. Dubcek 1 AGENȚIILE
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la ședința festivă de la Praga
PRAGA 28 (Agerpres). — La 

Praga a avut loc o ședință festivă 
cu ocazia celei de-a 90-a aniver
sări a întemeierii Partidului So
cial-Democrat din Cehoslovacia și 
a celei de-a 20-a aniversări a uni
ficării acestuia cu Partidul Comu
nist din Cehoslovacia. Au partici
pat Alexander Dubcek, Ludvik 
Svoboda, alți conducători de partid 
și de stat, reprezentanți ai fostului 
partid social-democrat și partici- 
panți la Congresul de unificare din 
1948.

Luînd cuvîntul, Alexander Dub
cek a subliniat că Partidql Comu
nist este singurul partid marxist- 
leninist din Cehoslovacia, ceea ce 
constituie o cucerire și un avantaj, 
în care rezidă condiția inevitabilă 
a dezvoltării socialiste a procesului 
de renaștere. Totodată, a spus 
vorbitorul, aceasta ne obligă să ac
ționăm astfel, încît partidul să-și 
desfășoare activitatea ca un partid 
puternic, unit din punct de .vedere 
organizatoric, programatic și ideo
logic, avînd un program marxist 
care unește indisolubil socialismul 
și democrația în forma participării

reale a oamenilor la dezvoltarea 
societății.

Vorbitorul a subliniat însemnă
tatea pe care a avut-o apropierea 
și colaborarea dintre comuniști și 
social-democrați mai cu seamă în 
lupta împotriva ofensivei fascis
mului. în timpul acestei lupte și 
după victoria ei, după eliberarea 
Cehoslovaciei în anul 1945 au cres
cut în mod legic tendințele de a 
unifica forțele revoluționare cu 
concepții marxiste. Numeroși so
cial-democrați au devenit comu
niști.

Unirea celor două partide în 
anul 1948 noi o considerăm drept 
un rezultat temeinic al procesului 
revoluționar care se desfășura în 
țara noastră în acea perioadă — a 
spus vorbitorul.

Avem toate premisele pentru a 
duce pînă la victoria definitivă 
lupta începută acum 90 de ani, a 
spus el. Principala premisă o con
stituie faptul că în fruntea socie
tății noastre se află partidul mar
xist Unit, a Cărui forță constă în 
aceea că el se sprijină pe unita
tea clasei muncitoare și pe încre
derea tuturor oamenilor muncii.

Soluție viabilă
1

sau compromis?
SCRISOARE DIN BRUXELLES DE LA RENE LONNOY

DE PRESĂ

TRANSMIT >

Președintele Italiei, Giuseppe Saragat, a hotărît, ca urmare a situației politice din țară și a votului de încredere pe care guvernul ita- din partea vizita pro- în Marealian urmează să-l obțină parlamentului, să-și amîne iectată pentru luna iulie, Britanie.
O delegație a condusă de Ivan Kapitonov, tar al C.C., a făcut o vizită în Iugoslavia între 17 și 28 iunie la invitația C.C. al U.C.I. în comunicatul dat publicității se arată că delegația a avut convorbiri cu Mialko To- dorovici, secretar al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., și cu alți reprezentanți ai U.C.I. Reprezentanții celor două partide au căzut de acord asupra unui plan concret fi dezvoltare a legăturilor de prietenia dintre U.C.I. și P.C.U.S. A avut lop un schimb de păreri cu privire la problemele actuale ale mișcării co- muniste și muncitorești nale.
Comitetul Central 

dulul Comunist din a dat publicității o declarație în cara protestează împotriva manevrelor re- acțiunii interne, care au ca scop a- nularea rezultatelor alegerilor prezidențiale de la 2 iunie. După cum sa știe, învingător în aceste alegeri a fost declarat Velasco Ibarra, candidatul opoziției. în declarație se subliniază că cercurile reacționare urmăresc să organizeze o lovitu <\ -a stat.
La Paris au avut loc zilele 

filmului documentar și știin
țific românesc de scurt me
traj. Datorită interesului stîrnit, zilele filmului științific românesc vor fi reluate în octombrie.

P.C.U.S.,secre-

internațio-
al Parti-
Ecuador

Dispozitivul bazei Khe Sanh sub încercuirea forjelor patriotice sud-viet- nameze
(REPRODUCERE 

DIN ZIARUL ITA
LIAN „IL MESSA- 
GGERO")

^DEMILITARIZATA.^

Marți, cei 29 de membri ai noului guvern de coaliție belgian s-au prezentat în fața Parlamentului. Deși scurta declarație-program a fost citită în două rînduri de primul ministru Gaston Eyskens, o dată în fața Camerei Reprezentanților și a doua oară în fața Senatului, aici, la Bruxelles, se consideră că, de fapt, noul cabinet și-a îndeplinit doar o obligație constituțională. Pentru că acest document, care în alte condiții ar fi reținut atenția în mai mare măsură, de astă dată a trecut — se poate spune — neobservat. Joi noaptea, guvernul Eyskens a obținut învestitura Parlamentului cu 115 voturi pentru, 86 contra și 5 abțineri.Calmul, ca să nu spunem indiferența, în care s-au succedat toate etapele „protocolului", din momentul constituirii noului cabinet și pînă la prezentarea sa în fața Parlamentului, are o semnificație bine conturată pentru actuala situație politică din Belgia. Cu toate că pe moment viața se pare că a intrat în normal, semnele de întrebare au rămas aceleași. ca și înainte de 17 iunie. Și este firesc să fie așa. „Criza de patru luni" a zguduit straturi adînci ale vieții social-politice belgiene. O serie de realități care fră- mîntau de mai mult timp opinia publică reclamau o schimbare grabnică și profundă și nu doar un program de conjunctură obișnuit. Guvernul Boyenants nu a sesizat la timp acest lucru și tocmai de aceea a căzut. în cele principalii lideri ai celor trei mari formații politice (social-creștini, socialiști ...................... ;suficient pentru a-și da seama că lucrurile sînt cu mult mai complicate decît s-ar părea. Vanden Boyenants, căruia 1 s-a încredințat de două ori sarcina de a forma guvernul, nu urmărea decît să realizeze o coaliție a „celor trei" considerată de el unică variantă a unei stabilități mai durabile. A eșuat de fiecare dată. Nici chiar în momentul cînd se ajunsese la un acord în privința unui program comun între social-creștini și socialiști, lucrurile nu s-au schimbat. Mai multe federații ale partidului socialist au respins programul ca lipsit de realism. O poziție Intransigentă au adoptat socialiștii din Bruxelles care au refuzat să susțină guvernul, liderul lor, Simonet, atrăgînd totodată atenția actualului cabinet că „este greu de guvernat Belgia fără Bruxelles". Aceasta înseamnă că și noul guvern

132 zile de criză,și liberali) au avut timp

Eyskens ar putea să-și amintească curînd că n-a fost decît o „soluție de tranziție", și, ca orice soluție de tranziție, fragilă. încă un argument în acest sens îl constituie faptul că liberalii, care dețin o poziție puternică în Parlament și care nu au fost „luați" în coaliție, au anunțat că se vor constitui într-o opoziție fermă. Astfel, tendințele centrifuge din cadrul partidelor care formează coaliția, fricțiunile din Parlament, refuzul organizațiilor regionale ale Federației Generale a Muncii de a sprijini cabinetul — toate acestea sînt puncte ce se înscriu cu prioritate pe ordinea de zi a vieții politice belgiene.Drept rezultat al acestei evoluții se creează o situație ciudată : problemele de fond — reformele economice, armonizarea dezvoltării economiei celor două regiuni ale tării (sudul Valon și nordul flamand) — au trecut pe planul al doilea, la ordinea zilei fiind chestiuni formale, legate de necesitatea asigurării unui anumit echilibru politic.După cum s-a anunțat, guvernul s-a format pe o bază paritară: 14 valoni, 14 flamanzi. Dar este puțin probabil că se va putea găsi cineva în Belgia sau în afară care să poată susține că echilibrul belgian rezidă într-o „formulă lingvistică". Un program amplu de reforme care să aibă garanții suficiente de aplicabilitate ar fi — după o părere larg răspîndită — soluția corespunzătoare realităților. Dar este puțin probabil că actualul cabinet cu componența sa și cu contradicțiile ce decurg din ea ar avea posibilitatea să înfăptuiască un asemenea program.De fapt, unii observatori, comen- tînd renunțarea lui Vanden Boyenants în favoarea lui Gaston Eyskens, afirmă că această schimbare s-a produs în virtutea unor obligații momentane față de partid (Boyenants este tot social-creștin). Eyskens va trebui să facă tot ce-i stă în putință pentru a evita o criză de regim care ar putea reclama noi alegeri generale, perspectivă față de care marile formațiuni politice, și îndeosebi social-creștinii, au devenit foarte circumspecți. Față de toate acestea, aci s-a creat- impresia că nu se caută atît adeziunea la un program impus de situația existentă în țară, cît se urmărește mai ales o prelungire în timp a unei situații de care și actualii membri ai cabinetului ar fi convinși că trebuie schimbată.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele'se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi ?1 instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctntell
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Învingător al cursei transatlantice a navigatorilor solitari a fost declarat Geoffrey Williams (Anglia). Ambarcațiunea sa — „Sir Thomas Lipton" — a trecut prima linia de sosire de la Newport după ce a parcurs 3 000 de mile. Geoffrey Williams (în fotografie) a doborît recordul definut de francezul Eric Tabarly.
Alexei Kosîghln, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit la Kremlin delegația parlamentară indiană, condusă de Chenna Reddy, președintele Camerei Populare 

a parlamentului.
Alianța militară dintre Pa

kistan șl Statele Unite a luat 
siirșit, a declarat ministrul afacerilor externe al Pakistanului, Arshad Hussain. „Relațiile speciale" dintre Pakistan și S.U.A., conform pactului mutual de securitate din 1954 și acordului bilateral din 1959 — a spus ministrul — au încetat. După cum se știe, S.U.A. au suspendat asistența militară către Pakistan încă din anul 1965. Exprimîndu-și speranța că relațiile dintre S.U.A. și Pakistan vor continua în alte domenii, ministrul afacerilor externe pakistanez a declarat că acestea nu vor fi în detrimentul dezvoltării relațiilor Pakistanului cu alte țări.


