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Si Elemente ce 
ar putea stimula 

dezvoltarea gîn- 
dîrii filozofice 
0 „Iresponsabi
litate" cu cer

tificat de bună 
purtare ?

CONOMICE Șl SOCIALE

Măsurile luate în ultimul timp 
pentru perfecționarea activității e- 
conomico-sociale au creat condiții 
prielnice pentru apropierea conduce
rii politice de unitățile de bază, pen
tru asigurarea unui contact viu, di
rect cu realitățile din întreprinderi și 
instituții. Există acum premisele pen
tru cunoașterea operativă, profundă si multilaterală a problemelor care 
preocupă pe oamenii muncii si, ca 
urmare, pentru ridicarea pe c treap
tă calitativ superioară a activității 
organizațiilor de partid. Răspunzind 
solicitării noastre de a arăta ce loc 
ocupă pe agenda muncii organiza
țiilor de partid din Capitală grija 
pentru asigurarea unor condiții co
respunzătoare de muncă și de trai 
salariaților. tovarășul Virgil Cazacu, 
secretar al Comitetului municipal de j rtid București, ne-a spus:— Politica partidului nostru, acțiunile sale practice, în totalitatea lor, sînt îndreptate într-un fel sau altul spre îmbunătățirea traiului celor ce muncesc, coordonată esențială a întregii sale politici. Așa cum a subliniat din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la recenta plenară a Comitetului Central, „ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii este țelul fundamental al orînduirii noastre socialiste, ocupînd locul central în întreaga activitate a Partidului Comunist Român". Roadele acestei politici apar deosebit de evidente în Capitală. Ele sînt ilustrate, între altele, de construirea, în perioada I960—1967 din fondurile statului, a a- proximativ 100 000 de apartamente, 15 cămine studențești cu o capacitate de 10 500 locuri, înălțarea unor importante edificii de cultură și de sănătate, lărgirea considerabilă a rețelei comerciale și de prestări de servicii, sporirea volumului de mărfuri vîndute populației. Există însă și alte aspecte, mai puțin „spectaculoase", dar nu mai puțin importante. Am în vedere condițiile de lucru în întreprinderi și instituții, respectarea legislației muncii, activitatea cluburilor, bibliotecilor, a cantinelor, precum și alte probleme pe care organizațiile de partid trebuie nu numai să le cunoască, dar să și acționeze cu energie pentru soluționarea lor în condiții corespunzătoare. Mă voi referi tocmai la acest din urmă grup de probleme, dat fiind că însemnătatea lor nu este încă pretutindeni, bine înțeleasă...

— Organizațiile de partid au în
totdeauna de făcut față unei mari 
diversități de sarcini care privesc 
bunul mers al întregii activități a 
întreprinderilor și instituțiilor. In ce 
măsură reușesc ele să îmbine rezol
varea problemelor de ordin econo
mic și a celor de ordin social ?— Organizațiile de partid pornesc, în mod normal, de la necesitatea dezvoltării producției. Este, firește, un fapt pozitiv că, ierarhizîndu-și preocupările, ele acordă o atenție primordială concentrării eforturilor spre realizarea integrală a sarcinilor deri- vînd din planul de stat. Putem afirma că astfel de probleme majore cum sînt continuarea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, creșterea rentabilității întreprinderilor, realizarea investițiilor, intrarea în funcțiune la termen a noilor capacități de producție, a- tingerea parametrilor tehnico-eco- nomici proiectați și altele, de care depinde în cel mai înalt grad ritmul dezvoltării economiei naționale, ridicarea nivelului de trai al poporului, se află în centrul preocupărilor organizațiilor de partid. Concomitent, marea majoritate a organizațiilor de partid se preocupă intens de problemele sociale, de muncă și de viață, ale salariaților. Merită relevată, în această privință, experiența pozitivă a comitetelor de partid de la Fabrica de confecții și tricotaje București, uzina „Danubiana" și altele, care, în ansamblul sarcinilor ce le revin, acordă o atenție neslăbită problemelor referitoare Ia nevoile zilnice ale angajaților, controlează îndeaproape cum își îndeplineso o- bligațiile ce decurg din contractul colectiv atît salariații, cît și conducerile întreprinderilor, cum își exercită sindicatele dubla lor prerogativă
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Convorbire cu tovarășul 
Virgil CAZACU secretar al Comitetului municipal de partid București

serie de

firescului : „șperf

Orînduirea socialistă preia, o dată cu fot ceea ce zestrea trecutului reprezintă mai autentic și mai valoros, mai nobil și mai demn de stimă, și o grea moștenire morală, ipotecă a unor vremuri și raporturi omenești sfînd sub legea necrufătoare și sălbatică a exploatării.O incursiune, fie și sumară, în dicționarul timpurilor pentru eternitate condamnate, relevă o sumedenie de termeni de circulație intensivă, expresii rostite odinioară cu seninătate, cu un dezarmant simț al „bacșiș", „șpagă" sau „comision", vocabula variind nu în raport cu sub- stanfa ei morală, ci cu amploarea concretă, materială, a sumei respective și cu importanta socială a delincventului legal. Un grefier de judecătorie lua „șperf" pentru un serviciu modic, un domn ministru încasa, în plic, „comisionul’ pentru niște oneroase comenzi de armament de pe urma cărora fara era prădată adînc și în buget.Practica, devenise atît de naturală, intrată atît de substantial în circuitul o- bișnuit al vieții, îneît un prim-ministru liberal îi dădu și o fundamentare etică de la înălțimea tribunei din dealul Mitropoliei. Interpelat în cameră cu privire la situația grea a funcționarilor publici platifi cu salarii de foame, întrebat ce sfat le dă, înaltul dregător, copleșit de

responsabilități Istorice, a răspuns ingenuu și convins : „să fure I"Stau și mă gîndesc că indicația sublimului dregător avea în afara sincerității și o reală valoare de lege obiectivă : în definitiv, fura cine putea, de unde nimerea, hoțul mai mic ciupin- du-l pe cel mai mare, toată panamaua petreeîndu-se în climatul unei imoralități și amoralități consecvente și fatale. O elementară analiză de tip economic dădea acestui furt sistematic o justificare etică : de vreme ce averile aveau la bază o spoliatiune legiferată, de ce să nu furi cînd poți și se prezintă prilejul î Că în tim- ■ ■ pul acestei delinc-
S’ț I I vențe organizate, în■ ■ " ■ care fiecare se înfrupta de unde izbutea și cum reușea mai bine, cei ce munceau se dădeau de ceasul morfii, robi ai unei mizerii incredibile — cine avea timpul să-și pună asemenea întrebări inutile, de un romantism pueril ?Și așa se făcea că pe temelia unui furt oficial s-a dezvoltat o pînză parazitară uriașă, o plasă complexă și inextricabilă de infervenfioniști simandicoși, clientelă permanentă a ministerelor, de „dame voalate" misterioase, dar cu o identitate civilă certă, de misiți harnici prezenji pretutindeni mișunînd ca microbii pe o lamă de microscop, de șperțari calificați și de „afaceriști’ notorii, de „cavaleri de industrie*, de pungași și de hofi legali trăind perfect în disprețul oricărui cod penal, liotă cumplită și veșnic nesătulă, hidră inatacabilă, fiind ocrotită de cele mai înalte foruri, începînd cu Palatul, în a căror dulce complicitate prospera. De acest trecut, pentru vecie lichidat, ne desparte nu numai un pătrar de veac, ne desparte o Revoluție care a abolit pentru totdeauna și pentru toți exploatarea, expediind la lada cu a- mintiri a Istoriei pe sfăpînii de moșii, pe deținătorii fabricilor și ai uzinelor, pe adunăforii de averi fabuloase, strînse aici și cheltuite pe Coasta de Azur. Avuțiile țării nu mal sînt astăzi bunul unei minorități de defraudafori, ci proprietatea legală și justificată a celor care le creează, avuția întregului popor.Aceste „mici amănunte’ par a fi ignorate de cei care trecînd din orînduirea capitalistă în cea socialistă și-au schimbat doar buletinul de identitate, dar nu și mentalitatea. Așa se face că mai persistă, ca o grea și din ce în ce mai dificil suportabilă moștenire a trecutului, înfîrziații supraviețuitori ai climatului moral evocat mai sus și care se îndărătnicesc să se miște în socialism după normele etice deprinse în vechea societate. Așa se explică faptul că, fot mai îngrădiți și mai puțini la număr, continuă totuși să ființeze misiți îndrăzneți, de șperțari înrăifi sau de hoți. Numai că abaterile acestoraLaminorul de 6 țoii de la Uzina „Republica* din București, intrat recent în producțieFoto : M. Andreescu

— aceea de a acționa pentru mobilizarea angajaților la realizarea o- biectivelor în producție și, totodată, de a le reprezenta interesele in domeniul muncii și al vieții sociale.Și e normal să fie așa. în condițiile orînduirii noastre, activitatea economică nu constituie un scop în sine ; ea servește progresului multilateral al țării, iar de roadele ei beneficiază întregul colectiv de angajați, în primul rînd, prin creșterea cîștigului realizat. în același timp, îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață se răsfrînge pozitiv asupra activității productive. în cadrul adunărilor recente, prilejuite de constituirea comitetelor de direcție din întreprinderi și organizații economice, a fost din nou relevată strînsa corelație dintre problemele de producție și cele sociale, faptul că soluționarea justă a acestora din urmă creează un spirit de emulație, contribuie la cointeresarea și creșterea stabilității oamenilor și, dimpotrivă, acolo unde nu se are în vedere acest lucru, efectul este contrariu. în adunările de la fabricile „Electroaparataj", „Metaloglobus", întreprinderea de prefabricate „Progresul" s-a subliniat că fluctuația salariaților din aceste unități este condiționată în bună măsură de insuficienta preocupare pentru îmbunătățirea condițiilor lor de muncă.De aici și preocuparea noastră de

a obține ca toate organizațiile de partid și sindicale să tragă concluziile practice ce se impun din condiționarea reciprocă a factorilor economici și sociali. Mă voi referi la organizarea științifică a producției și a muncii, problemă de a cărei soluționare, așa cum am spus, trebuie să se preocupe fiecare organizație de partid sau sindicală. Nu toate consideră, însă, asigurarea unor condiții corespunzătoare de lucru și de viață pentru sala- riați ca o parte componentă a organizării științifice a producției și a muncii. Despre ce fel de „organizare" poate fi vorba la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii" și în alte locuri unde conducerile administrative și sindicatele nu stabilesc o justă corelație între timpul de lucru și cel de odihnă, unde durata pauzei pentru masă și relaxare a fost redusă la jumătate, iar organizațiile de partid respective nu iau poziție fată de încălcarea Hotărîrii C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri care cuprinde prevederi precise în acest sens? Oare influențează pozitiv producția asemenea situații ca cele de la uzina „Anticoroziv", unde instalațiile de ventilație funcționează defectuos, muncitorii din schimburile II și III lucrează fără asistență tehnică, sînt lipsiți de echipament de protecție ? Bineînțeles, este de datoria organizațiilor de partid, a sindicatelor, organizațiilor U.T.C. șl a comisiilor de femei să acționeze pentru întărirea disciplinei, împotriva absențelor nemotivate, să ia poziție combativă față de chiulangii și plimbăreți, față do cei care ..macină" sub
Simon ORBAN

de Tita CHIPER

pline de repere
de echipa

amintire, reușit. Reconsti- 
trecutele zile
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IGIENA
A pleda, astăzi, pentru igienă și curățenie în comerț ar putea părea unora un anacronism. în fapt, așa ar trebui să fie, întrucît respectarea normelor de igienă se integrează organic în normele generale de vînzare a mărfurilor, încălcarea lor fiind socotită abatere și sancționată ca atare. Totuși, unele fapte semnalate în magazine — mai cu seamă din sectorul alimentar — impun să redeschidem discuția. Deci, sînt sau nu respectate normele igienico-sani- tare în comerț ?în general vorbind, efortul pentru aspect și prezentare apare în mod evident, inclus fiind în toate acțiunile ce se întreprind pentru modernizarea comerțului și a deservirii. Și, pentru a trece din sfera generalităților în cea a realităților concrete, ne vom folosi de cîteva exemple. Nu o dată, bunăoară, am intrat în magazinul de legume și fructe nr. 108. Fără nici o exagerare, este o plăcere să-ți faci aici cumpărăturile. Marfa e foarte curată, frumos orînduită, triată la timp, bine întreținută.

Responsabilul se învîrteș- te ca o sfîrlează de colo- colo, dă o mînă de ajutor, completează locurile goale de unde legumele au fost vîndute, îndepărteazăprodusele care nu mai au „față". N-am fi insistat asupra acestui exemplu, dar menținerea curățeniei, întreținerea mărfurilor într-un magazin de legume presupun, oricum, un plus de efort.Foarte multe magazine alimentare, restaurante au căpătat un bun renume, au prins „vad" datorită tocmai condițiilor exemplare în care este manipulată, întreținută și oferită marfa. Toți bucureștenii știu că magazinul alimentar din Piața Amzei pare o farmacie. La fel magazinele Triumf. Unic. Bitolia. Co- maliment — B-dul Maghe- ru, unitățile de prezentare ale Ministerului Industriei Alimentare $i multe altele, ca și nenumărate restaurante. De altfel, curățenia, ordinea sînt atribute care ne leagă, pe fiecare dintre noi, de un magazin sau altul, ai cărui clienți fideli sîntem.Dar, așa cum spuneam, regulile de igienă nu sînt

ÎN COMERȚ
respectate în chiar toate unitățile comerciale. Și dacă așa stau lucrurile, ce factori generează și mențin abaterile de la normele obligatorii de curățenie ? De ce se mai întîmplă ca, uneori, cumpărătorului să i se ofere marfă degradată calitativ, tocmai ca urmare a unor asemenea încălcări ?Dacă ar fi să grupăm a- cești factori, i-am putea împărți în două; factori obiectivi, care mai intervin pe alocuri, și care se referă la lipsa unui minimum de condiții corespunzătoare de conservare și prezentare a mărfurilor ; factori subiectivi — de care ne vom ocupa pe larg, întrucît de aici pornesc cele mai mari neajunsuri, și care se rezumă, de fapt, la nepricepere, indolență ori comoditate, ca și la lipsa de control și blîndețea sancțiunilor ce se aplică.Iată faptele....în spatele magazinului alimentar nr. 11 din str. Brezoianu oprește în- tr-una din zile un camion încărcat cu telemea. Sînt așezate pe stradă vreo zece butoaie. Și, pe dată, asis

tăm la o operație aproape incredibilă: butoaielor li se fac găuri în capace și apoi sînt răsturnate la rigolă. Un pîrîu de zer începe să se scurgă domol pe stradă în jos. Apoi, butoaiele sînț tăvălugite „pe cant" în magazin, zerul rămas amesteeîndu-se astfel cu praful. Oamenii care se îndeletniceau cu această treabă erau, ei înșiși, nedumeriți. Nu înțelegeau de ce trebuie să răstoarne și să tăvălească butoaiele prin mijlocul străzii. Există totuși o „rațiune" a întregii comedii, care se joacă, de multă vreme în aprovizionarea magazinelor de către I.C.R.A. întreprinderea trimite butoaiele la drum cu zer cu tot. Dar magazinul pretinde numai brînza. Și, ca s-o poată cîntări, ca să știe exact cît vinde, se descotorosește întîi de zer. Cum se face acest lucru și în ce condiții intră brînza în magazin, am văzut. Au văzut și au criticat nu o dată — presa și alte foruri. Totuși, măsuri de îndreptare nu s-au luat.încălcarea normelor sanitare se săvîrșește de

9multe ori, cum am mai spus, din ignoranță, din cauza nepriceperii sau a rutinei. Să ne referim, de exemplu, la comerțul cu pîine. Deși normele cele mai elementare impun mî- nuirea cu cea mai mare grijă a acestui produs, mai ales în condițiile în care la noi nu s-au introdus încă ambalajele pentru fiecare preparat în parte, pîinea este totuși manipulată într-un mod rudimentar : lăzile, odată descărcate din mașini în fața magazinelor, sînt deseori tîrîte prin praful trotuarului pînă a fi ridicate și luate înăuntru. Multe fabrici de pîine se pare că-și trimit la drum mesagerii fără să le dea nici un fel de instrucțiuni sau, dacă le-au dat, nu controlează în nici un fel respectarea lor. Iar controlorii comerțului par a nu observa nici ei asemenea lucruri. Culmea este că, intervenind întru apărarea normelor de igienă și civilizație, cetățeanul nu
Gheorghe GRAURE
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LIVEZENI

un

Din nou
răsună valea
ÎNSEMNĂRI DESPRE A DOUA
PROMOȚIE DE BRIGADIERI 
DE LA BUMBESTI

9

Ca să nu uite nimic, 
noii brigadieri de la 
Bumbești-Livezeni — 
lotul Meri — au 
încercat alcătuirea 
unui „jurnal de bri
gadă", dar nu chiar 
din prima zi ci abia 
după vreo trei, timp 
minim, doar atît ca azi să ajungă 
N-au 
tuite. 
apar cînd fabuloase, 
cînd doar obositoare, 
cînd . 
copilărești: de pildă 
o „pozare în grup", 
cînd toți brigadierii 
s-au fotografiat cu 
căștile de protecție 
sau o excursie în care s-a mîncat zmeură 
pînă la ghiftuire ți 
Ostafie Dumitru, un 
băiețel delicat, firav ți 
sperios a omorît un 
șarpe, absolut din în- 
tîmplare, iar după vic
torie l-a apucat groaza și a luat-o la goană, 
„că de nimic eu nu mă 
tem atîta ca de șerpi".

Dar în cadrul febril 
al șantierului, impre
cisă, mereu schimbă
toare, nu e numai evo
carea ci și informația 
pură. La Livezeni am 
aflat că echipa 5, for
mată din elevii liceu
lui Motru, a deținut 
timp de trei zile con
secutiv steagul de 
fruntașă. La lotul de 
lucru, la Meri, pînă să 
întîlnesc echipa, nu
mărul zilelor crescuse 
cu patru; la prînz, 
echipa 1, a grupului 
școlar forestier din Tg. 
Jiu, își încorda forțele 
ca să-l cîștige, fiindcă 
dacă ia drapelul de 6 ori, egalează recor
dul celor de la liceul 
Motru. Rîvnitul — și 
cumva fantasticul — 
steag e înfipt pe tra
seu, aproape de mo
numentul ridicat în memoria generalului 
Dragalina: cele două echipe lucrează undeva la nivelat sau la 
rostogolit piaitră, abia seara se va ști cui rămîne sau cine îl recapătă. Neputindu-se 
povesti precis, total, 
ziua de azi devine brusc la fel de miște-

rioasă ca ți cea de 
acum 20 de ani, de la 
Bumbești-Livezenii din 
1948, despre care ră- 
mîne totdeauna ceva 
de spus, de retrans
mis exact. Adolescentul de atunci se desenează în mintea băiatului de 16—17 ani care lucrează azi în defileul Jiului, ca o ființă nemaipomenită, neîndoios eroul tuturor îndeplinirilor din jur; înainte de a fi o realitate brigadierul esimbol, aproape o legendă.

Intr-o pauză 
prînz, lingă 
nr. 1 Meri, se oprește 
un bărbat care spune 
că acum 20 de ani a 
fost și el brigadier la 
Bumbești-Livezeni, a 
lucrat la linia ferată 
„cam pe-aici, prin 
dreptul vostru". Băieții 
îl asaltează cu între
bări, îl privesc cu o 
neascunsă curiozitate ți seara, în tabără, povestesc întîmplarea in
structorului C-C. al 
U.T.C. — Nicolae Ga- 
fița, foarte minări că 
au cunoscut un bri
gadier, unul al lor, în 
afară de cei cunoscuți 
la întîlnirile organi
zate de școală; dar — 
vai! — nu l-au între
bat cine e, unde lu
crează acum, n-au fă
cut schimb de adrese 
ca între prieteni. Dar 
dacă omul n-a lucrat 
aici, dacă n-a fost 
niciodată brigadier și a vrut numai si se 
alăture unei fapte de 
faimă ? Nu s-au gîndit 
la asta, n-o cred nici acum — „omul doar 
a spus" ! O legendă nu poate fi chestionată ca un simplu fapt divers. 
Ea « demnă de încre
dere și adevărată, fiindcă a lăsat urme trainice ; prin rezultatele muncii ziua de atunci se leagă necesar cu cea de azL 
Fiindcă, în ultimă instanță, pe șantier sin
gurul lucru mai precis 
Îiare a fi bonul de ucru adus la sfîrșitul 
zilei, pentru stabilirea 
volumului de muncă: 
creșterile sau scăde-

rile înregistrate în a- 
ceastă evidentă devin 
oglindă a efortului 
brigadierilor.

Urmăresc rezultatele 
unuia, poate cel mai 
bun, excelent ți la școală, elevul Emil 
Bălăceanu, electrician 
de la Grupul școlar 
forestier Tg. Jiu. Ca 
un adevărat condu
cător, ți-a organizat 
echipa, după instrui
rea de protecție a 
muncii, i-a pus pe cei 
mai mici la treburi 
mai ușoare, rostogoliri, 
pe cei „solizi" la ta- 
luzări, barosat piatră 
etc., are evidența celor 
mai buni, dar... cînd e 
să-i numească, începe : 
„să vă spun pe prie
tenii mei..." Maistrul 
Horia Niculescu, venit 
de cîteva zile să lu
creze cu ei, intervine 
cu autoritate didac
tică : obiectivitatea
cere să evidentiezi nu 
numai pe cei pe ca- 
re-i simpatizezi; îi în
registrăm, fără să in
trăm în amănunte, pe 
Stuparu Ion (zis „je 
moi", cel mai vesel băiat dintre toți), Va- 
sile Buharu, Ion An- 
dronache, confirmați 
pe loc de întreaga 
echipă. Domnește în
tre ei un spirit liber, 
de prietenie nescutită 
de ironii, de atașament față de lucrare ce se 
refuză a fi spus în 
cuvinte răsunătoare.

Poposind lîngă brigadieri, reporterul se 
află pus în încurcă
tură mai degrabă de 
alura lor degajată, de 
glumele lor, decît de 
tradiționala modestie 
încremenită, în care, de atîtea ori pe vremuri, i-a plasat pe 
„acești oameni simpli, 
zgîrciți la vorbă". 
Spus, clișeul i-ar face 
cel mult să ridice din 
umeri, dacă nu chiar 
să rîdă, pe acești tineri vorbăreți, polemici chiar. îndrăzneți 
ți inteligenți. între 30 ți 18 ani (limitele de 
vîrstă alebrigăzii) mo-

(Continuare 
in pag. a V-a)

EXPERIENȚA ROMÂNIEI

Convorbire cu dr. Raul PREBISCH,secretar general al U.N.C.T.A.D.
Printre înalții oaspeți prezenți la București, la lucrările reuniunii 

mixte a unor instituții specializate și a unor organisme din siste
mul O.N.U., s-a aflat și dr. Râul Prebisch, remarcabilă personali
tate argentineană, unul din cei mai cunoscuți economiști din 
America Latină, cu o activitate prodigioasă în calitatea sa de 
secretar general al Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț șl 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).

Firește, interviul pe care d-sa a avut amabilitatea să ni-l acorde 
s-a axat pe acea problemă care-i stă cel mai mult la inimă și care 
este una dintre problemele majore ale vieții internaționale — sub
dezvoltarea. Esența acesteia constă in aceea că — într-o epocă 
cînd cuceririle extraordinare ale științei și tehnicii deschid vaste 
perspective producției materiale și spirituale și deci bunăstării și 
civilizației popoarelor — o mare parte a omenirii, ocupînd conti
nente întregi, continuă să fie ținută departe de binefacerile pro
gresului, de avîntul general al forțelor de producție. Decalajul 
economic dintre țările în curs de dezvoltare și țările industriali
zate, care își are originea in secolele și deceniile de dominație co
lonială, constituie nu numai o crudă realitate a zilelor noastre, 
dar șt o problemă care a devenit și mai acută în ultima vreme. In 
lichidarea acestei situații anormale este interesată întreaga ome
nire, aceasta reprezentând un imperativ al păcii și progresului 
general.

— Cum vă explicați, d-le dr. Pre
bisch, faptul că în „deceniul dezvol
tării" — după cum a fost denumită perioada I960—1970 printr-un pro
gram al Națiunilor Unite — deca
lajul existent între cele două grupe 
de state, în loc să se micșoreze, are 
tendința de a se accentua ?— Constatarea este întru totul reală. Cît privește cauzele, trebuie să constatăm, mai întîi că, în ultimii zece ani. volumul exporturilor de produse de bază, care dețin ponderea cea mal mare în exporturile țărilor în curs de dezvoltare, poate cu excepția exporturilor de petrol, a crescut într-un ritm extrem de lent. Această dinamică anemică se dato- rește, în primul rînd, unor motive de politică economică. Am în vedere politica protecționistă practicată de multe țări industrializate în do

meniul importurilor de produse a- gricole și care a influențat exporturile respective ale țărilor în curs de dezvoltare. Cît despre produsele manufacturate pe care le produc a- ceste țări, oricum mal puțin competitive, ele sînt afectate de numeroase restricții cantitative și taxe vamale impuse de țările dezvoltate. Drept pildă, aș aminti doar dificultățile deosebite pe care le întîm- pină® pătrunderea produselor textile din țările „lumii a treia" pe piețele țărilor dezvoltate din punct do vedere industrial.Barierele artificiale ridicate în calea comerțului internațional, în general, cît și în calea comerțului rilor în curs de dezvoltare, consti-
Viorel POPESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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ELEMENTE CE AR PUTEA STIMULA
FILOZOFICE

„ZODIAC'-sat 
de vacanță 
pe litoral

Interdependența dintre

între însemnele certe ale maturizării unei culturi s-a înscris dintot- deauna înflorirea filozofiei. Prin creațiile sale progresiste, gîndirea filozofică a fost alternativ vestitor, încununare și stindard al cuceririlor umane în planul activităților materiale și spirituale, al luptei pentru afirmarea demnității umane.. Concepțiile filozofice, după cum s-a mai observat, reprezintă chintesența unei culturi, coordonatele, tendințele și liniile sale de perspectivă.Edificarea și desăvîrșirea civilizației noastre socialiste, prefacerile profunde care au loc în toate compartimentele activității umane, de la unelte și tehnică de producție pînă la domeniul sensibil al raporturilor interumane, mișcarea de idei din științele particulare și viața artistică stimulează gîndirea teoretică și filozofică, pun noi probleme în fața cercetării din domeniul științelor sociale (filozofie, sociologie, economie etc). Spiritul înnoitor al Congresului al IX-lea al P.C.R. și al celorlalte documente de partid, înlăturarea din calea activității noastre practice și teoretice a unor manifestări de imobilism și rutină, cimpul larg deschis Inițiativei și creației, dezvoltării multilaterale a personalității umane oferă condiții favorabile și, în același timp, reclamă ridicarea pe o nouă treaptă a cercetării și creației originale din domeniul filozofiei.Ca formă concentrată a spiritualității epocii, gîndirea filozofică a veacului XX trebuie să se întemeieze pe experiența, pe viața socială și știința veacului XX. în afară de vaste încercări de sinteză, filozofia în epoca noastră se caracterizează, între altele, prin conturarea unor noi direcții de investigare și apariția unor discipline filozofice speciale, cum ar fl axiologia sau teoria valorilor, epistemologia, metodologia, logica cercetării științifice, teoria acțiunii eficiente sau praxiologia, semiotica și filozofia limbajului, antropologia filozofică ș.a. Cercetarea filozofică de la noi, în efervescență și căutare, se dovedește receptivă la aceste direcții, își afirmă treptat propriul său punct de vedere. Mărturie sînt în a- cest sens unele apariții înregistrate în logică și metodologie, teoria valorilor, antropologie filozofică, critica unor curente filozofice contemporane etc., unele sesiuni de comunicări șl contribuții în revistele de specialitate. Cu toate acestea însă trebuie să recunoaștem că cercetarea filozofică nu este încă la nivelul multiplelor șl înaltelor exigențe ce se ridică în fața ei.Nu ne propunem să analizăm în rîndurile de față cauzele acestei situații. Dorim doar să ne referim la unele aspecte „extrafilozofice", dar care, după părerea noastră, au o importanță vitală pentru promovarea filozofiei, și anume la unele forme de organizare a activității pe acest tărîm.în prezent sarcinile instruirii în domeniul filozofiei, ca și ale promovării cercetării originale, sînt îndeplinite în mod conjugat de Facultatea de filozofie din cadrul Universității din București (de cîțiva ani funcționează și secții de filozofie în cadrul Facultăților de istorie ale Universităților din Cluj și Iași), Institutul de filozofie al Academiei (unele cercetări în domeniul filozofiei efectuează și Centrul de logică, ca și cel de sociologie) și de catedrele de filozofie de pe lîngă institutele de învățămînt superior. în afară de cadrele de cercetători din instituțiile menționate există însă numeroși oameni din rîndurile intelectualității și altor categorii care manifestă un viu interes pentru problemele de filozofie și care ar putea fi antrenați la o activitate sistematică de studiu și cercetare. Chiar între cadrele didactice și cercetătorii din diferite institute nu există în prezent legături sistematice.Considerăm că cerințele actuale ale înviorării vieții spirituale la nivelul întregii țări, nevoia satisfacerii interesului sporit pentru filozofie al unor cercuri mereu mai largi de intelectuali și oameni ai muncii, ca și exigențele promovării gîndirii filozofice originale, reclamă și o formă organizatorică mai cuprinzătoare și mai elastică. Cadrul adecvat pentru cultivarea gîndirii filozofice, în centrele universitare ca și în centrele județene în plină efervescență culturală, ne pare a fi societatea de filozofie. O societate reală, activă, deoarece cu cîțiva ani în urmă s-a înființat la noi o societate a filozofilor ale cărei manifestări publice s-au redus după știința noastră la ședința de constituire.în atribuțiile unei asemenea societăți ar intra deopotrivă, credem, răs- pindirea cunoștințelor, cît și cultivarea gândirii filozofice originale, organizarea unor sesiuni și simpozioane consacrate temelor majore ale investigației filozofice. Menirea unei astfel de societăți ar fi, între altele, după părerea noastră, să polarizeze activitatea unor cadre cu pregătire filozofică din cele mai diferite domenii, absolvenți ai Facultății de filozofie sau de alte specialități, să informeze asupra problemelor cercetate pe plan mondial și național, să dezbată critio literatura de specialitate și să permită un schimb siste- matio de idei între cercetătorii care studiază aceleași probleme.Pentru ca societatea să răspundă cît mal bine multiplelor exigențe, ea și-ar putea desfășura activitatea în secții organizate pe discipline filozofice sau direcții principale de cercetare cum sînt, de exemplu, logica și metodologia cercetării științifice, sociologia cunoașterii, filozofia istoriei, teoria valorii, filozofia educației, semiotică și filozofia limbajului, istoria filozofiei universale șl românești, etică, estetică ș. a. Ședințele secțiilor ar putea avea loc trimestrial sau mai des, în funcție de necesități. Desigur, secții locale ale Societății de filozofie ar putea să fie create și în centrele universitare din țară, în unele centre județene sau municipii.Activitatea normală în cadrul secțiilor ar permite, între altele, o mai temein-că cunoaștere a preocupărilor și cercetărilor în domeniul științelor filozofice, selectarea judicioasă a scrierilor originale în domeniul filozofiei, supunerea acestora, fără excepții, examenului spiritului critic. Referatele și comunicările semnificative prezentate în cadrul diferitelor dezbateri vor putea fi recomandate spre publicare în revistele de specialitate sau în unele volume speciale.Societatea de filozofie ar putea, între altele, să întrețină legături cu societățile similare din străinătate, lnformindu-se reciproc asupra activității de specialitate, organizînd participarea la congresele interna-

ționale de filozofie, expuneri ale unor filozofi de peste hotare etc.Utilitatea unei societăți de filozofie cu secții în care să se desfășoare o vie activitate a fost recent evidențiată, între altele, de ciclul de dezbateri organizat de catedra de materialism dialectic și istoric a Universității din București, cu participarea unor invitați de la alte catedre, ca și a unor cercetători, publiciști etc. pe tema obiectului filozofiei și raportului său cu celelalte științe și funcțiilor sociale ale filozofiei. Schimbul direct de păreri, confruntarea punctelor de vedere în afară de faptul că reprezintă o cale verificată de
puncte de vedere

creștere a tinerelor cadre, conduce, totodată, la sporirea simțului de răspundere și a exigențelor față de cu- vîntul scris. Multe dintre slăbiciunile evidențiate ale unor puncte de vedere anterior exprimate ar fi putut să fie, în cazul unei discuții purtate în cadrul societății de filozofie, înlăturate sau cel puțin atenuate. Esențial mi se pare faptul că dezbaterile în cadrul unei astfel de societăți ar putea constitui un mijloc eficient de ancorare mai adîncă a cercetărilor filozofice în problematica actuală a vieții sociale, ar putea prilejui un schimb viu de opinii cu privire la însăși orientarea cercetării, ar contribui la selectarea temelor celor mal actuale, la evitarea claustrării și izolării de viață, a repetării la infinit a unor generalități etc.Mari posibilități pentru cultivarea gîndirii filozofice originale și răspîn- direa cunoștințelor teoretice în rîn- durile largi ale auditorilor oferă . legerile, cursurile de filozofie. Din păcate, se pare că succesele pe care le-am dobîndit în extinderea învăță- mîntului filozofic n-au fost întotdeauna însoțite de succese similara în privința nivelului teoretic, informării și originalității prelegerilor ținute. Monotonia tematică, lipsa unei angajări reale în disputa filozofică contemporană, divorțul, din păcate

pre-

frecvent, dintre munca științifică de cercetare și natura cursului predat, ca și unele carențe în formarea și selectarea cadrelor de predare răpesc multor cursuri de filozofie prestigiul și autoritatea de care s-ar putea bucura, reduc forța de atracție a filozofiei. Este un fapt că adesea în aprecierea activității cadrelor didactice nu joacă un rol preponderent conținutul și calitatea cursului pe care îl țin, activitatea științifică de cercetare, eforturile pentru pregătirea unor cursuri noi.Este, cred, timpul să trecem treptat la promovarea unor cursuri marxiste pe diferite discipline filozofice (epistemologie, axiologie, filozofia limbajului, logica și metodologia științei etc.) cu o structură și tematică originală întemeiate pe eforturile directe de cercetare și sinteză ale titularului.Nu vom încheia rîndurile de față fără să relevăm, o dată mai mult, importanța seminarului și cercului de studiu pentru cultivarea gîndirii filozofice, atît la nivelul cadrelor filozofice, cît și al celor ce se inițiază în filozofie. Atunci cînd este bine organizat, seminarul cadrelor de specialiști devine un laborator de creație, un mijloc de confruntare a ideilor proprii cu creația universală, o școală a spiritului critic și novator. Condiția esențială a seminarului, ca și a prelegerii filozofice, de altfel, este să atingă stratul profund al convingerilor umane, să permită dezvoltarea gîndirii proprii și a personalității participanților. In afara acestor exigențe seminarul devine o formă de înregistrare sau un prilej de declamații.Ne-am lirpitat în rîndurile de față la consemnarea unor aspecte practice ale cultivării filozofiei. Deși, aparent, disparate, ele au comun faptul că sînt factori ce condiționează dezvoltarea gîndirii filozofice în patria noastră, favorizează sau frînează a- pariția personalităților creatoare.Ridicarea gîndirii filozofice românești pe o nouă treaptă calitativă, instituirea unor condiții prielnice creației originale și pe acest tărîm ne apare ca un corolar necesar al afirmării economice, științifice și culturale a României socialiste în concertul civilizației moderne.

In cadrul lucrărilor pentru 
construirea stațiunii turistice 
internaționale Mangalia, exe
cutate sub egida Oficiului Na
țional de Turism, la 3 iulie a 
fost dat în funcțiune satul de 
vacantă „Zodiac". Format din 
132 de vile din material lem
nos, satul oferă condiții con
fortabile de cazare pentru cir
ca 1500 de turiști. Noua așezare 
este dotată cu un restaurant 
modern, cafe-bar. magazine, 
dispensar medical. Ea a 
proiectată de D.S.A.P.C. 
stanța și construită de 
prinderea 12 construcții, apar- 
tinînd Ministerului Industriei 
Construcțiilor; vilele au fost 
realizate la C.I.L. Bacău.

„Zodiacul" și-a primit primii 
oaspeți: grupuri de turiști ro
mâni, din R. S. Cehoslovacă și 
R. F. a Germaniei.

fost 
Con- 

Intre-

NOI DRUMURI
TURISTICE IN
PARING Șl 
RETEZAT

lector univ. 
Cornel POPA

In masivul Paring a fost dat 
circulației, înainte de termen, 
un important drum auto. El 
permite efectuarea transportu
lui lemnului din bazinul fores
tier Voevodu, care pînă acum 
se făcea numai pe o linie fe
rată îngustă, și face posibil 
accesul rutier spre noi zone 
turistice. Totodată, a fost re
cepționată ultima porțiune, din 
cei 15 km cît totalizează, a 
drumului auto forestier de pe 
muntele Lăpșnicu Mare, în 
zona lacurilor alpine din masi
vul Retezat. Au mai fost des
chise noi trasee rutiere care 
asigură începerea exploatării 
unor bazine forestiere în mun
ții Orăștiei și Poiana Ruscăi. 
Un alt drum va fi dat, în cu- 
rînd, în exploatare spre caba
na Poiana Miresei și alte lo
curi pitorești din zona turis
tică a Văii Jiului. (Agerpres)

sarcinile economice și sociale

(Urmare din pag. I)diferite forme timpul Aici nu încape nici o odată însă ele trebuie de aceeași fermitate cînd este vorba de timpul de odihnă și pentru masă al salariaților, în general de respectarea legislației muncii.
— Cum se explică situata de fe

lul celor pe care le-ati amintit ?— Principala cauză constă, după părerea mea, în mentalitatea greșită, dăunătoare, nă unele organizații sindicale să treacă pe un plan secundar îndeplinirea uneia din sarcinile lor fundamentale — urmărirea modulul în care conducerile administrative își îndeplinesc obligațiile ce le revin în domeniul asigurării unor condiții mai bune de muncă pentru salariați. Este vorba, în asemenea cazuri, de o optică deformată asupra rolului sindicatelor. Ce-și spun probabil unele cadre sindicale din aceste unități? $1 sindicatele și administrațiile întreprinderilor au în societatea noastră același țel fundamental: construirea societății socialiste șl comuniste. La noi nu sînt patroni, deci interesele muncitorilor sînt apărate prin legile statului socialist. în virtutea acestei optici, unele comitete sindicale se ocupă de organizarea întrecerii socialiste, propagandei tehnice, a cursurilor de calificare, dar neglijează latura complimentară, și anume asigurarea de către conducerile întreprinderilor a premiselor sociale pentru realizarea obiectivelor de producție. Numai o asemenea nesocotire a dublului caracter al funcțiilor sindicatelor poate explica faptul că ele nu au reacționat față de condițiile ce se asigură pentru masa salariaților. De ce la fabrica „Dîmbovița" funcționează o cantină care se bucură de o bună apreciere din partea salariaților,

de producție, concesie. Tot- 
să dea dovadă

care determi-

Din Spitalul de psihiatrie Zalău, bolnava R. D. a trimis Procuraturii municipiului București următoarea scrisoare: „Sînt internată în spital de la data de 7 ianuarie 1965, ca măsură de siguranță luată de fostul Tribunal al Capitalei. Expertiza medico-legală a opinat pentru eliberarea mea în mai multe astfel că cer tribunalului dice măsura de siguranță starea sănătății mele este bună și prelungirea spitalizării îmi distruge sănătatea. Am 'un copil și vreau să trăiesc pentru el. Orice om greșește, este uman să se corecteze și să al vieții, din Zalău 
pentru ca 
greșeala".Aceste rînduri pline de natură a înduioșa . în mod firesc, care-i „greșeala" comisă de R. D. pentru care a fost necesară menținerea ei în spital vreme de trei ani ? Intr-o seară, la ora cînd la radio se spune „noapte bună, copii !“, mama R. D. ji-a ucis copiii, trei băieți în vîrstă de la 1 la 5 ani, lovindu-i în cap cu o sticlă de bere și apoi strîngîndu-i de gît. Pentru această faptă monstruoasă, mama criminală nu a fost trasă la răspundere penală deoarece medicii au socotit-o iresponsabilă (datorită maladii psihice de care sufe- Pînă la vîrsta de 24 de ani, a comis fapta, a fost însă o și mamă cu comportări nor- în toate acțiunile sale. După

rînduri, să ri- întrucît foarte
reintre în cursul normal Pentru mine spitalizarea este cea mai bună lecție pe viitor să nu mai revetde căință sînt si te întrebi.

pii, avizul medical trebuie cîntărit si verificat cu o atentie maximă. în asa fel încît recomandarea de extremă responsabilitate privind însănătoșirea să nu ducă după un timp la repetarea actului, justificat apoi de o nouă confirmare a maladiei.Aș vrea să mă refer și la un alt caz similar. în 1964. E. V. și-a o- morît ginerele prin aplicarea a șapte lovituri de cuțit. Din raportul de expertiză medico-legală a rezultat că acesta. în momentul comiterii crimei, nu a avut discernămînt. S-a recomandat luarea unei măsuri de siguranță împotriva sa. deoarece a-

ca. în baza unui certificat medical, să treacă drept iresponsabil și să scape de răspunderea penală după ce prin furturi repetate de buletine de identitate șl falsuri făcute în librete C.E.C. a ridicat de la agențiile C.E.C. peste 50 000 lei.In fata acestor cazuri care pun în pericol însăși viața, lezează interesele societății, apar, cred eu, întrebări legitime : cum se constată 
iresponsabilitatea, ce garanții vin în 
sprijinul unei constatări obiective, 
înlăturîndu-se superficialitatea, su
biectivismul, eroarea sau lipsa de o- 
rientare în tratarea complexă a fie-

„IRESPONSABILITATE

cu certificat de
unei rea), cînd soție 
male __ _____ ___ _ ...trei ani de la săvîrșirea fioroasei crime, medicii opinează că ea s-a însănătoșit și poate reveni în societate ca un cetățean util, mai ales că între timp a dat naștere in spital unul copil.Ne întrebăm pe bună dreptate : 
cum se poate garanta soarta acestui 
copil în mîinile unei mame, care 
consideră o simplă „greșeală" uci
derea propriilor ei copii ? Să fi trecut oare starea de iresponsabilitate ? Oare medicii s-au gîndit la acest aspect cînd și-au dat avizul sau au privit problema iresponsabilității numai în cadrul rigid al termenilor medicali ?Desigur nimeni nu contestă posibilitățile medicinei de a interveni cu succes în unele cazuri și a reda societății oameni care sub imperiul unor momente de alienație mintală au săvîrșit delicte sau acte cu caracter criminal. Dar în cazurile cînd 
e vorba de acte de o asemenea gravitate ca uciderea propriilor co-

(Urmare din pag. I) înnumai că nu este luat seamă, dar devine uneori chiar victima insolenței : „Ce, domnule, te crezi mai curat ca mine"? Ar mai fi de discutat și despre modul de transportare a cărnii — purtată pe umeri, de 1» mașină pînă în magazin, de lucrători în halate de o rară murdărie pentru că, din păcate, modul civilizat și igienic de transport al cărnii congelate se generalizează cu încetineală.Să mergem mai departe. Dacă, în general, magazinelor și restaurantelor nu le lipsesc condiții de conservare a mărfurilor perisabile — ne referim în special la mezeluri, brîn- zeturi — lipsește de multe ori interesul sau priceperea de a oferi marfa în mod civilizat. La magazinele alimentare au loc nu o dată scene neplăcute. Oamenii stau Ia rînd. Unul cere salam. Vînzătoarea pune mîna pe o bucată și începe să taie. Apoi ia, tot cu mîna, feliile și le aruncă pe cjntar. Următorul cumpărător cere scrumbii. E servit, la fel, cu mîna murdară. La co-

bună purtare ?

vea în permanentă un potential iritabil și reacționa disproporționat la incitațiile minore ale anturajului. După 2 ani de spitalizare însă, medicii opinînd pentru ridicarea măsurii de siguranță, E. V. a fost lăsat liber să se întoarcă în familie și societate ca un cetățean pașnic, deplin responsabil.Elocvente în această privință sînt și alte cazuri. De pildă, C. I.. care, îndeletnicindu-se cu falsificarea de monedă, avînd piese perfect confecționate de el în acest scop, a fost prins după ce lansase pe piață, în diferite orașe, importante sume de bani falși. Nu a fost tras la răspundere penală pentru că medicii au conchis asupra iresponsabilității sale datorită unor afecțiuni psihice de care suferea. Și P. I. a reușit

cărui caz ? în exemplele date, medicii care au semnat expertiza oficială și-au pus oare cu destul spirit de răspundere întrebarea dacă a- cești infractori notorii nu puteau să-și dea seama de acțiunile lor. nu puteau fi stăpîni pe ei în momentul în care au comis gravele infracțiuni ?Dacă totuși răbufnirile furioase, accesele de dementă neînfrînate în- tr-un moment dat pot aduce în discuție starea psihică a infractorului în timpul comiterii faptei și deci gradul lui de cazul insă în 
fost concepută 
fecțiune, după 
matic, denotînd deplină coerență și 
discernămînt pe tot parcursul acti
vității delictuoase, cred ci trebuit

responsabilitate, tn 
care infracțiunea o și realizată cu per- 
un plan abil, siste-

înlăturată cu desăvîrșlre posibilita
tea unei stări de iresponsabilitate. Oare infractorul falsificator de monedă. de ce a comis Infracțiunea ? Nu pentru că, perfect conștient, urmărea realizarea unul cîștig ilicit care să-i asigure existența prin ocolirea muncii cinstite ?Cu toate că logica omului simplu, fără cunoștințe de specialitate, califică drept responsabili pe cei care au săvîrșit fapte de felul celor susmenționate — deoarece au putut prevedea urmările lor. le-au dorit sau le-au acceptat — concluziile medicilor au fost suverane decretîn- du-i... iresponsabili și determlnînd soluția instanței de judecată. In 
fața judecății, aceste certificate me
dicale au avut rolul unor adevă
rate porți de scăpare deschise infrac
torilor, ca ei să poată fugi de pe
deapsă. Cum poate justiția, în astfel de cazuri. să-și îndeplinească sarcina de a ocroti interesele legitime ale societății, trăgînd la răspundere în mod corespunzător pe cei vinovați ? Cred că aceste lucruri trebuie să preocupe în mod serios pe toți specialiștii care sînt chemați să se pronunțe în problemele de expertiză judiciară si al căror verdict are un rol hotărâtor în desfășurarea procesului penal. Garantează legal în fața societății, medicii, că paciențil respectivi nu vor mai repeta actele de Iresponsabilitate ?Ca un îndreptar pentru rezolvarea acestei probleme în viitor vin dispozițiile noii legislații penale care creează o puternică garanție pentru prevenirea oricăror abuzuri, ilegalități sau greșeli în activitatea judiciară. Astfel, în noul cod penal se arată limpede că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, numai dacă făptuitorul în momentul săvlrșiril faptei, fie din cauza alienației mintale. fie din alte cauze, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau Inacțiunile sale, ori nu putea fl stă- pîn pe ele. In acest scop, alături de concluziile medicilor de specialitate va interveni aprecierea obiectivă a procurorului și judecătorului asupra întregului material probator din dosar pentru ca soluția dată să ocrotească într-adevăr în mod just interesele societății.

în timp ce la „Tricotajul roșu*, întreprindere cu condiții asemănătoare, angajații trebuie să-și aducă „prânzul" în pachet ? Totul se explică prin gradul diferit al spiritului gospodăresc al conducerilor întreprinderilor, ca și al spiritului de răspundere și de combativitate al organelor sindicale. Din cercetările întreprinse de biroul executiv al consiliului municipal al sindicatelor reiese că desființarea cantinelor nu a fost determinată în cea mai mare parte a cazurilor de cauze obiective, fiind doar efectul comodității unor cadre administrative, care au vrut să scape de bătaie de cap cu aprovizionarea, conservarea alimentelor etc. și care n-au fost criticate nici de comitetele sindicale, nici de organizațiile de partid.Asemenea fenomene contravin spiritului de echitate socială caracteristic politicii partidului nostru, spirit care și-a găsit o nouă și puternică afirmare în hotărîrile stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R. și legiferate de Marea Adunare Națională. Ele ne determină să îndrumăm organele și organizațiile de partid să explice cadrelor sindicale că nu le e îngăduit să tolereze nici o încălcare a drepturilor legitime ale salariaților, ci trebuie să acționeze astfel încît cei ce se fac vinovați de neîndeplinirea obligațiilor ce le revin în satisfacerea nevoilor salariaților să fie trași la răspundere cu toată severitatea. A accepta lipsa unei poziții combative care să oglindească deopotrivă interesele societății și ale salariaților, pasivitatea față de manifestările de încălcare a acestora, înseamnă a trunchia rolul și a- tribuțiile sindicatelor, a le deforma „profilul" de organizații profesionale reprezentative ale oamenilor muncii.
— Combaterea unor asemenea 

practici se impune cu atît mai mult, 
cu cît (după cum reiese din anali
zele efectuate de consiliul municipal 
al sindicatelor) 
zuri cînd cadre 
calcă legislația 
zuri. acționează .......... ... ........ ........— Intr-adevăr, mai întîlnim manifestări inadmisibile de lipsă de grijă față de condițiile de muncă ale sa- larlâților. Apreciem poziția organizației de partid de la Uzina de mase plastice București care a hotărît ca șeful secției polietilenă injecții și adjunctul său să fie puși în discuția a- dunării salariaților pentru nerespec- tarea legislației de protecția muncii; în urma gravelor neglijențe de care s-au făcut vinovați, ei au fost desti- tuiți. Nu putem însă trece cu vederea faptul că se mai întîmplă — șl nu rar — ca unele cadre de conducere tehnlco-administrative să nesocotească drepturile salariaților, normele legale, fără ca sindicatele să se sesizeze, fără ca organizațiile de partid să impună soluționarea problemei respective în spiritul legalității socialiste. Este semnificativ în această privință cazul de la întreprinderea poligrafică „Tiparul", unde fostul director a încercat să împiedice depășirea fondului de salarii, cauzată de proasta organizare a muncii, prin amputarea ilegală a cotelor de premiere ale muncitorilor din secțiile care și-au realizat și depășit sarcinile de producție. Cu toate acestea, nici comitetul de partid, nici comitetul sindicatului nu a luat poziție combativă pentru ca drepturile muncitorilor să nu fie lezate. A fost nevoie de intervenția biroului comitetului municipal pentru ca lucrurile să intre pe făgașul normal, iar cei vinovați, începînd cu fostul director, să fie trași la răspundere.

— Ce concluzii se desprind tn ce 
privește necesitatea asigurării ca gri
ja pentru condițiile de muncă și ds trai ale salariaților să devină o ca-

există unele ca- 
administrative în- muncii, comit abu- 

după bunul plac.

racterlstică a tuturor organizațiilor 
de partid, fără nici o excepție ?— Aici sînt multe de spus. Soluționarea problemelor mai mari sau mai mici, care privesc toate categoriile de salariați. cad direct, nemijlocit, în competența conducerilor administrative, a sindicatelor. Ceea ce nu înseamnă că organizațiile de partid ar putea fi scutite de răspunderile proprii în această privință. Dimpotrivă ! Grija față de om nu este o preocupare accesorie și „facultativă", ci o obligație statutară a organizațiilor de partid. Așa dar o primă concluzie constă în preocuparea de a sublinia în procesul activității practice, de zi cu zi, necesitatea unei atenții permanente a organizațiilor de partid față de problemele sociale ale colectivelor tn mijlocul cărora activează, a unei poziții ferme, principiale, spre a determina satisfacerea cerințelor justificate aie oamenilor muncii, combătînd cu ho- tărîre orice manifestări de birocratism, de încălcare a legislației muncii.O altă concluzie se referă la gradul sporit de receptivitate față do semnalările critice, reclamațiile și sesizările oamenilor muncii sub două aspecte : al solicitudinii și operativității în soluționarea fieoăreia dintre ele, precum și al preocupării de a adopta măsuri cu caracter general pornind de la cazuri individuale cu mai mare frecvență.Crearea comitetelor de direcție ca organe deliberative de conducere a întreprinderilor, din care fac parte cei mal competent! specialiști și muncitori, prezența, de drept, a președinților sindicatelor în componența acestora — oameni care cunosc nemijlocit preocupările șl nevoile colectivelor în care lucrează — precum și participarea secretarilor comitetelor de partid la activitatea comitetelor de direcție constituie opr.ș i misă importantă pentru a asigura îmbinarea rezolvării problemelor e- conomice cu cele sociale.

— Concluziile pe care le-ati enun
țat implică, probabil, și... concluzii 
privind activitatea sindicatelor, bineînțeles. prin prisma îndrumării da 
către organele de partid.— Va trebui, In primul rînd, ca noi, biroul Comitetului municipal de partid București, să ne ocupăm mai mult și. după exemplul nostru, comitetele de partid ale sect oarelor, ca toate organizațiile de partid din întreprinderi și instituții să se îngrijească în mai mare măsură de soluționarea problemelor economice, în concordanță cu cele sociale, Apoi, se Impune exercitarea unui control mal sistematîo și mal cuprinzător asupra modului în care își îndeplinesc atribuțiile sindicatele șl conducerile î..................................privință, pildă, că cipal al serie de portante lațlei muncii, organizarea pauze! de masă a salariaților în timpul lucrului, prevenirea accidentelor șl bolilor profesionale etc. Ceea ce 1 se poate reproșa însă este insuficienta preocupare pentru înlăturarea fenomenelor negative constatate, lipsa de finalitate a unora dintre acțiunile pe care le-a inițiat.Toate aceste considerente ne determină să acționăm prin toate mijloacele care ne stau la îndemînă pentru a face ca grija pentru apărarea intereselor legitime ale salariaților să constituie o preocupare sistematică, permanentă a tuturor organizațiilor de partid și sindicale, re- flectînd scopul suprem al politicii partidului — bunăstarea și fericirea oamenilor muncii.

întreprinderilor în această Nu s-ar putea spune, de anul acesta consiliul muni- slndicatelor n-a efectuat o studii vizînd aspecte im- privind respectarea legis-
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Procuror Miorița MOARCAȘ șeful secției judiciara din Procuratura municipiului București Călătorind pe Razelm, lungi caravane de pescari își caută locul unei fertile întinderi de năvod (Foto : C. Mlhai)
fetării la fel: bomboanele, pișcoturile, fursecurile — se servesc cu mîna. Unde sînt utilajele cu care a fost înzestrat comerțul ? Unde sînt mașinile electrice de tăiat mezeluri, cleștii, lopățelele și alte a- semenea ustensile strict trebuincioase ? De cele mai multe ori, lipsa acestora nici nu poate fi invocată ; ele zac uitate, degradate și prăfuite, prin pivnițe ori magazii. Socotim că a venit Și Iar
ar ■tă, spiritul rutinier și, fără îndoială, îngăduința și lipsa de control. Ar mai fi de adăugat că și în multe, chiar nepermis de multe, restaurante normele de igienă sînt de asemenea încălcate : fețele de mese sînt îmbîcsite de alcool, de sosuri și de toate petele imaginabile, vesela nu se spală cu grijă (cît de frecvent ți se dă să bei din pahare ornate cu urme de ruj), iar tacîmurile se folosesc uneori pînă cînd ajung într-un asemenea stadiu de degradare, încît ar fi bune numai de dat la fier vechi. Nu fac notă a-

timpul să fie scoase repuse în drepturi, acolo, în pivnițe, trebui zvîrlite nepăsa- , mentalitatea învechi-

parte nici unele unități de alimentație publică situate pe traseele turistice. U- neori, în aceste localuri, cele mai elementare norme de igienă și reguli de bun simț sînt pur și simplu ignorate. La restaurantul de la Snagov — tutelat de O.N.T. — șl la alte unități mai mici, fie ale cooperației, fie tot ale

multe picături de... „apă" nepotabilă.Cu exemplificările ne vom opri aici. Inutil să Insistăm asupra uriașei importanțe pe care o prezintă practicarea unui comerț igienic. întrebarea este următoarea: cum poate fi realizat acest deziderat ? Răspunsul s-a desprins chiar din convorbirile

ce este mai grav este faptul că preocuparea pentru igienă — preocupare ce nu poate fi dată de o parte nici o clipă — se manifestă pe... campanii. Constată cineva niște defecțiuni mai grave ? Se pornește iureșul controlului, se consemnează tot felul de abateri, se dau amenzi. Și apoi totul re- cade în liniște... Nu este

al lucrătoruluinăvoință comercial.Trebuie special despre măsurile pe linie sanitară în acest domeniu. Cursurile de „san- minim", organizate pentru lucrătorii din comerț, sînt necesare ți și-au dovedit utilitatea. Dar cele învățate Ia școală se uită. Ti- nîndu-se cont de această

vorbit in mod

IGIENA IN COMERȚ
9

O.N.T.-ului, am văzut cum grataragii perpeleau micii pe grătar direct cu mîna. Si ce mici ! Putin verzui, puțin prea mici, puțin prea mult în... conflict cu muștele. Și îl mai vezi pe cîte un ospătar cum ia cu dezinvoltură sticla de vin din frapieră și o răstoarnă de-a dreptul asupra paharului tău, încît o dată cu vinul se preling în pahar

avute cu reprezentanți ai comerțului și ai inspecției sanitare : 1) prin instruirea sistematică a lucrătorilor din comerț; 2) prin instituirea unui control sever asupra rețelei comerciale alimentare.Pînă acum nu s-a întreprins nimic în aceste direcții ? Ba da, dar, în ansamblu, insuficient Ceea

greu de înțeles că practi- cîndu-se un asemenea sistem pompieristic de îndrumare șl control — a cărui schimbare Ministerul Comerțului Interior, comitetele executive ale consiliilor populare n-au reușit încă s-o determine — lipsurile se mențin, iar respectarea normelor de igienă rămîne un act de bu-

slăbiciune omenească, au fost emise, în completare, instrucțiuni (peste instrucțiuni). Dar — de necrezut !— în multe organizații comerciale aceste instrucțiuni sînt păstrate în casele de bani. Pe semne, s-a avut în vedere această situație și — în concluzie— s-a editat o puzderie de cărți și cărticele, care, 
pe sute de pagini, Învață

pe cel interesați cum să lucreze igienic, să păstreze curățenie. Cu alte cuvinte, copii romanțate ale Instrucțiunilor. Am spus... romanțate ? Da, pentru că, printre alte ciudățenii în- tîlnite in aceste broșuri, am citit ceva și în legătură cu... superstițiile microbilor. N-ar fi mai indicat, și mai eficient, ca în loc (sau măcar alături) de aceste cărțulii cu „pretenții", pe care nimeni nu le citește, să se editeze și să se afișeze în magazine, scurt și clar, un tabel care să prevadă regulile obligatorii de igienă, însoțit de un altul, cu prevederea sancțiunilor ce se vor aplica în cazul încălcării respectivelor reguli ?Mai e de răspuns la o întrebare : are cine controla respectarea normelor de Igienă ? Are. Să-i înși- ruim, pe scurt, pe „cei în drept": Inspecția comercială de stat. Inspecția sanitară, controlul obștesc, direcțiile comerciale, aparatul organizațiilor și întreprinderilor comerciale ți, în fine, înșiși responsabilii de magazine. Să fim bine înțeleși. Nu înseam-

nă că pînă acum cel în drept nu s-au ocupat deloc de control. Dar, de multe ori, s-a sărit purl- cește de la un magazin la altul, controlorii au notat constatările în carnetele, au dojenit pe cei în culpă ți... atît Un asemenea control s-a dovedit a fi ineficient, lipsit de finalitate, iar amenzile aplicate uneori, fiind infime, nu dau nici ele rezultate.Problema normelor de igienă în comerț — mal cu seamă în timpul verii si în condițiile cînd o bună parte a comerțului alimentar se practică în spații deschise — este mult prea serioasă pentru a putea fi tratată în continuare cu aceeași ușurință și blîndețe. Se impune analizarea tuturor încălcărilor constatate în ultimul timp și, pe baza concluziilor ce se desprind, instituit un sistem permanent și sever de ordine și control care, alături de măsurile de modernizare a deservirii ce se iau în continuare, să ducă la ridicarea nivelului de igienă și civilizație a comerțului nostru.

respectării
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La Uzina de construcții de mașini-Reșița
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Dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole este indisolubil legată de extinderea și diversificarea lucrărilor mecanizate, de cuprinderea acestora în perioadele optime, la nivelul de exigență calitativă impus de progresele științei agrotehnice. Intr-adevăr, extinderea mecanizării, chimizării și irigațiilor, plus aplicarea cuceririlor agrobiolo- gice, reprezintă coordonatele principale care definesc ritmul și amploarea măsurilor de modernizare a a- griculturii. Constituirea — de la 1 iulie a.c. — a întreprinderilor de mecanizare a agriculturii, pe baza unei recente hotărîri a Consiliului de Miniștri, reprezintă o etapă importantă în transformarea S.M.T.- urilor în unități de sine stătătoare din punct de vedere economico-finan- ciar, ele urmînd să-și desfășoare activitatea pe principiul gestiunii economice proprii. Departe de a fi o simplă schimbare de firmă, constituirea acestor întreprinderi marchează un salt calitativ, de fond, conținutul activității îmbogățindu-se substanțial, I.M.A. — inițialele noilor întreprinderi — nu au intrat încă în vocabularul milioanelor de țărani cooperatori și mecanizatori, dar fapt îmbucurător este că în multe unități s-a trecut la aplicarea unora dintre noile principii de funcționare înainte de schimbarea firmei din S.M.T. în I.M.A.Din acest punct de vedere, una din trăsăturile definitorii ale activi Ații I.M.A. este sporirea contri- bi iei lor la realizarea unor producții mari în cooperativele agricole. I.M.A. își etalează rezultatele prin- tr-o întreagă gamă de indicatori teh- nico-economici, dar nivelul producției din cooperativele agricole aflate în raza sa de activitate va continua să exprime cu pregnanță eficiența activității desfășurate în cursul fiecărui an. Mecanizatorii de la I.M.A. Castelu, județul Constanța, care deține titlul de unitate fruntașă pe țară pe anul trecut, sînt mîndri că, în cooperativele agricole deservite, producția medie la ha a ajuns la 3244 kg grîu, 4405 kg porumb, 2033 kg floarea-soarelui. La aceasta a contribuit colaborarea strînsă cu brigăzile din cooperativele agricole și desigur cu consiliile de conducere ale acestora, în care șefii secțiilor de mecanizare au fost aleși ca membri, pe oind acestea funcționau sub numele de brigăzi. Pe baza acestei conlucrări armonioase, lucrările agricole s-au efectuat în cadrul epocilor optime și la un nivel calitativ remarcabil, gama acestora ■ fost extinsă an de an, s-a asigu- \at permanentizarea mecanizatorilor, ridicarea calificării, a gradului lor de exigentă și răspundere. Astfel a devenit posibil ca și alți indicatori tehnico-economici să fie superiori celor din unitățile cu condiții asemănătoare. Prețul de cost pe hantru a fost redus la 58 lei, față de 66 lei cît era planificat.Promovarea principiului gestiunii economice proprii contribuie la degrevarea bugetului statului cu mari sume de bani, prin renunțarea la practica devenită anacronică de a se suporta plata amortismentelor de la buget. A- plicarea acestei deosebit de importante măsuri economice necesită acțiuni de largi proporții pentru valorificarea resurselor interne ale întreprinderilor de mecanizare a agriculturii, utilizarea integrală a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă. Potrivit aprecierilor specialiștilor de la Departamentul mecanizării din Consiliul Superior al Agriculturii, tractoriștii din S.M.T. au efectuat lucrări agricole timp de 140— 150 zile pe an. Cu toate că s-a extins gama de lucrări mecanizate, acestea nu acoperă nici pe departe timpul de lucru al mecanizatorilor. Una din cauzele acestei situații o constituie limitarea artificială a sferei lor de activitate. Mii și mii de mecanizatori, după ce munceau cu hărnicie și abnegație pentru efectuarea lucrărilor contractate pe tarlalele cooperativelor agricole, se vedeau puși în situația de a pierde vremea. Micile reparații sau alte lucrări nu le acopereau integral timpul de muncă, o mare parte din an. Nu sînt puține cazurile cînd ei înșiși au sesizat anacronismul acestei situații. Cît de mare poate fi cîști- gul realizabil prin schimbarea vechilor stări de lucruri se poate lesne imagina dacă luăm în considerație că mecanizatorii reprezintă o bună parte din forța de muncă cu cea mai ridicată calificare de care dispune agricultura noastră. Un efect favorabil asupra folosirii intense a mijloacelor mecanizate îl au prevederile privind contractarea de lucrări agricole șl neagricole sub

forma diferitelor prestații. în perioada scurtă care a trecut de la extinderea acestor activități, întreprinderile de mecanizare a agriculturii au depistat peste 80 de sortimente de lucrări neagricole care satisfac cerințele a numeroși beneficiari și constituie totodată o mare sursă de venituri.Dar și în cooperativele agricole sînt încă mari rezerve de utilizare a mașinilor întreprinderilor de mecanizare și cadrelor din aceste unități. Anul acesta, de exemplu, 2 700 de mecanizatori deservesc agregatele de irigat în cooperativele agricole. Valoroasă este inițiativa mecanizatorilor de la I.M A. Biled, județul Timiș, care, din materiale recuperate de la casări de utilaje, au confecționat o instalație de foraj pentru a- dîncimi mici, cu ajutorul căreia un puț pentru irigații este săpat în numai cîteva zile, asigurîndu-se un debit de circa 7—9 mc apă pe oră. Desigur, toate aceste activități care contribuie la folosirea cu maximum de randament a utilajelor și forței de muncă din întreprinderile de mecanizare nu trebuie să înlocuiască și nici măcar să stînjenească activitatea agricolă propriu-zisă. Executarea mecanizată a muncilor agricole este atribuția de bază a întreprinderilor de mecanizare.Dar, în condițiile în care plata amortismentelor la toate utilajele se include în prețul de cost, echilibrarea balanței financiare și realizarea unor venituri cît mal mari depind în mare măsură de spiritul de inventivitate. de preocuparea continuă pentru a cîștiga preferințele beneficiarilor.Mentalității înguste de a efectua numai lucrările planificate pe durata unui an întreg trebuie să îi ia locui preocuparea pentru a efectua și lucrări care nu pot fi circumscrise intr-un plan de lungă durată.In multe întreprinderi de mecanizare a agriculturii însă, preocuparea pentru mărirea surselor de vepituri continuă să fie un deziderat, cu toate că există posibilități largi in a- ceastă direcție. Numai prin reducerea timpului neproductiv al utilajelor și forței de muncă în tot cursul anului este posibil ca veniturile sa acopere și să depășească cu mult cheltuielile.Reducerea cheltuielilor și depășirea veniturilor, concomitent cu asigurarea deservirii ireproșabile a cooperativelor agricole și a beneficiarilor terți, comportă valențe noi in condițiile constituirii I.M.A. și a secțiilor de mecanizare ale acestora. în contextul principiilor care definesc rolul și sarcinile secțiilor de mecanizare, o mare însemnătate are faptul că acestea, spre deosebire de vechile brigăzi S.M.T.. vor avea de înfăptuit nu numai planul de producție, ci si planul de venituri si cheltuieli. Sef'jl secției de mecanizare este învestit cu largi competente în organizarea executării lucrărilor agricole și de prestații. folosirea utilajelor din dotatie și a forței de muncă, gestionarea mijloacelor de producție si materialelor, receptionarea lucrărilor, instruirea personalului secției, stabilirea premierilor pe fiecare salariat, crearea unor condiții cît mai bune de muncă si viață pentru mecanizatori etc. Asa cum este firesc, centrul de greutate al activității I.M.A. îl reprezintă secțiile de mecanizare. Șeful de secție trebuie să devină o figură centrală în întreprinderea de mecanizare a agriculturii. De capacitatea si spiritul lui organizatoric depinde rezolvarea multiplelor sarcini încredințate.Consolidarea secțiilor de mecanizare constituie una din cele mai importante probleme care trebuie să preocupe permanent comitetele de direcție ale I.M.A.. organele agricole locale și Departamentul mecanizării din Consiliul Superior al Agriculturii. în prezent, o mare parte a secțiilor nu sînt altceva decît o îngrămădire de mașini si utilaje sub cerul liber, la care se adaugă cite un vagon-dormitor și depozite de carburanți si lubrifianți. Este puțin, foarte puțin pentru desfășurarea normală a procesului de producție, pentru asigurarea permanentizării mecanizatorilor. Schimbarea acestei situații este posibilă, așa cum dovedește experiența a sute de secții de mecanizare care oferă condiții optime de muncă și viată pentru mecanizatori. Exemple demne de urmat oferă cu dărnicie întreprinderile de mecanizare a agriculturii din Sihlea. județul Vrancea. Se-’arcea. județul Dolj, și altele. Secțiile de mecanizare aparținînd I.M.A. Sihlea au amenajat dormitoare și mici cantine pentru mecanizatori, microhale pentru reparații dotate cu utilaje și scule de atelier — aparate de sudură. strunguri. polizoare. ciocane pneumatice etc. — magazie de piese de schimb și altele. în aceste condiții, I.M.A. Sihlea a dat un sprijin sub-

stanțial cooperativelor agricole deservite pentru mărirea producției a- gricole și a obținut anul trecut 19 milioane lei Ia capitolul venituri, față de 13 milioane lei cheltuieli. Din totalul veniturilor. 2,2 milioane lei provin numai din efectuarea lucrărilor neagricole în cooperative ca și la alți beneficiari. Anul acesta, sumele încasate din astfel de lucrări, pînă la 1 iunie, însumează 870 000 lei.Cu totul alta este situația la I.M.A. Mărășești din același județ, unde nu s-au asigurat condiții corespunzătoare pentru ca secțiile de mecanizare să poată desfășura activitatea la nivelul cerut. Sediul secțiilor de mecanizare se rezumă la cite un vagon- dormitor, iar reparațiile curente se fac sub cerul liber. De asemenea, lipsește dotarea strict necesară. In aceste condiții, pentru reparațiile care în mod normal s-ar putea efectua pe Ioc, tractoriștii sînt nevoiți să parcurgă uneori distante de zeci de km pînă la atelierul mecanic. Dacă ar fi luate în considerație numai cheltuielile ocazionate de deplasările iraționale și timpul pierdut în acest scop s-ar putea vedea că înlăturarea lor ar aduce un cîstig mai mare decît sumele necesare dotării secțiilor de mecanizare. Din păcate, nici aceste considerente, nici pagubele provocate de fluctuația a circa 40 la sută din mecanizatori pe an nu sînt luate în serios.Cerințele de însemnătate majoră privind mutarea centrului de greutate- al activității I.M.A. în secțiile de mecanizare, permanentizarea cadrelor cu o bună calificare impun revizuirea concepțiilor anacronice și în ceea ce privește orientarea investițiilor. în cazul multor întreprinderi. care dispun de sedii de prim

rang, adesea excesiv de costisitoare. se consideră că „totul este în regulă", uitîndu-se de lipsa condițiilor elementare la secții, acolo unde se hotărăște de fapt soarta producției. Sediul întreprinderii Hol- boca, județul Iași, unde funcționează și o scoală de mecanizatori, are pînă si eleștee de pește, dar la secțiile de mecanizare nu s-au creat condiții corespunzătoare pentru revizia tractoarelor și pentru odihna și hrana tractoriștilor. Oare cît timp va trebui să treacă pentru a se înțelege adevărul elementar că tractoriștii au nevoie nu de confortul de la centrul I.M.A.. ci de condițiile strict necesare la locul de muncă ? Neglijarea acestor probleme contribuie la perpetuarea fluctuației nedorite a mecanizatorilor. în unele cazuri, cu toate că se școlarizează tractoriști „supranumerar". a- ceștia nu acoperă toate cerințele I.M.A. „îi calificăm pentru ''industrie. deci tot pentru economia națională" — spun unii, uitînd că, a- desea. pentru a răspunde unor cerințe de alt ordin ei trebuie să fie recalificați, cu noi cheltuieli.Constituirea întreprinderilor si secțiilor de mecanizare a agriculturii creează premise extrem de favorabile pentru ridicarea gradului de eficientă în domeniul mecanizării agriculturii. Aplicarea programului amplu cuprins în hotărîrea a- mintită necesită totodată o grijă sporită pentru efectuarea lucrărilor a- gricole la cel mai înalt nivel calitativ. realizarea integrală a cerințelor cooperativelor agricole și a celorlalți beneficiari. în scopul obținerii unor producții agricole sporite. reducerii cheltuielilor și măririi veniturilor în fiecare întreprindere si secție de mecanizare.
C. BORDEIANU

înlăturareaDe ani de zile. Uzina de construcții de mașini-Reșița se afirmă în industria noastră prin nivelul calitativ al produselor de mare precizie si tehnicitate pe care le realizează Dar rezultatele sale sînt umbrite de cantitățile mari de piese rebutate, de volumul deosebit al materialelor și manoperei ce se Irosesc în acest fel. In primele 5 luni ale anului, în uzină s-au rebutat circa 1 000 tone piese — a- dică peste 3 la sută din întreaga producție. Efectele rebutării unor cantităti mari de piese sînt însă mult mai complexe : apar „goluri" în producție în secțiile de montaj, se epuizează stocurile normate de materiale. se blochează inutil importante capacități de prelucrare șl altele. Toate aceste implicații sînt bine cunoscute la Uzina de construcții de mașini-Reșița, dar măsurile pentru eliminarea cauzelor care mai generează rebuturi întîrzie să se ia.Ce menține încă ridicat procentul de rebut la această uzină ? Mai în- tîi, ne-a răspuns la această întrebare ing. Traian Tarța, șeful serviciului de control tehnic de calitate :— Potrivit sarcinilor actuale, cînd fabricăm agregate dificile — motoare Diesel de 2300 CP, turbine, boghiuri, utilaje pentru industria chimică. compresoare și altele — sînt necesare cadre cu o bună pregătire tehnică, profesională, asigurarea u- nui raport optim între muncitorii cu bogată experiență în producție si cei tineri, cu 1—2 ani vechime. Or. tocmai acest lucru lipsește, în mare parte, uzinei noastre. Au fost for

mate sute de cadre, dar multi muncitori. ingineri, tehnicieni au plecat Afirmațiile sînt reale si. într-ade- văr. constituie una din cauzele menținerii unui procent ridicat de rebuturi. Există o mare fluctuație a cadrelor : sînt angajați „în fugă" multi muncitori slab pregătiți sau fără calificare. Iar cei care se califică la Reșița, cu o bună „carte de vizită", cînd pleacă sînt angajați imediat la alte uzine. Nucleul de bază din secții, muncitorii cu vechime, cu experiență, este suprasolicitat. Se pune însă întrebareaconducerea acestei uzine nu are la îndemînă pîrghii pentru a asigur?, stabilitatea forței de muncă, legarea ei mal strînsă de întreprindere ? Pînă acum nu s-a văzut o intervenție hotărîtă nici pe planul uzinei, ,dar nici la organele locale de partid reșițeue.— Există și o mare diversitate și complexitate a produselor — a continuat șeful serviciului control tehnic de calitate. Aceasta presupune asigurarea unei asistente tehnice competente, dar mai ales efective. Evident, tehnicienii și maiștrii, cei care acordă asistența tehnică, sînt competent!. Dar ei se ocupă mai mult de urmărirea pieselor, de dispecerat și mai puțin de partea tehnică. Rezultatul ? La o serie de piese turnate s-au înregistrat procente exagerate de rebuturi. In trimestrul I, de exemplu, din 338 butuci rotor turnați s-au rebutat 105, din 295 bucăți pereți 12 LDA s-au rebutat 179.— Cum se explică faptul că la piesele mari nu apar asemenea rebuturi ?

Uzina

s < . s .

de produse sodice-Govora, vedere panoramică

ȚEVI PESTE PLAN LA EXPORT 
Șl PENTRU IRIGAȚII

Uzina metalurgică din Iași a expediat zilele acestea în Belgia o cantitate importantă de țevi de diferite dimensiuni, pentru transportul de abur, gaz și apă. Belgia devine astfel a 20-a țară în care își trimite produsele întreprinderea ieșeană. De la începutul anului și pînă acum, de aici au fost exportate peste prevederi circa o mie de tone de țevi. Uzina ieșeană a onorat, totodată, comenzile suplimentare de țevi necesare instalațiilor de irigații din țara noastră.(Agerpres)
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Este bine cunoscut că printre factorii principali chemați să contribuie la înfăptuirea amplului program de investiții prevăzut de directivele Congresului al IX-lea al partidului și planul cincinal se află — alături de constructori, beneficiari, furnizori de utilaje tehnologice — organizațiile de proiectare. Plastic vorbind. proiectanții pot fi a- semuiți cu creatorii de artă, numai că opera lor o constituie noile edificii ale socialismului, în conceperea cărora trebuie să dovedească — așa cum s-a subliniat la consfătuirea consacrată activității de proiectare în domeniul construcțiilor, care a avut loc spre începutul anului trecut — multă imaginație, îndrăzneală, un dezvoltat simț al realității, al proporțiilor, în așa fel îneît cu fonduri și mijloace cît mai reduse să se obțină o înaltă eficiență economică.Ritmul intens de lucru pe șantierele marilor platforme industriale de la Rm. Vîlcea, Turnu Măgurele, Slatina, Săvinești, Pitești, Craiova, eficiența economică ridicată a obiectivelor ce se construiesc aici — ale căror proiecte au fost elaborate de institutele IPRO- CHIM, IPRAN, IPROSIN, IM.N.R. din Capitală, Institutul de proiectări instalații petroliere din Ploiești etc — sînt consecința firească a preocupării organizațiilor de proiectare pentru calitatea documentației tehnice, a colaborării strînse dintre proiectanți, constructori și beneficiari. Extinderea pe aceste șantiere a glisării, utilizarea unei game tot mai largi de prefabricate din beton, a betonului armat precom- primat, a maselor plastice, otelurilor superioare, a metodelor speciale de sudură și tratament au contribuit la reducerea substanțială a costului lucrărilor și la scurtarea termenelor de execuție.Fără a minimaliza aceste succese, mă opresc, în cele ce urmează, asupra unor carențe ce se fac încă simțite în activitatea institute

lor de proiectări care elaborează documentații pentru obiectivele ce sînt construite de întreprinderile ministerului nostru. Nu spun o noutate, dar după cum se știe extinderea soluțiilor și metodelor moderne trebuie să înceapă de la proiectare. în acest domeniu mai sînt totuși multe de făcut. Concludent în acest sens este următorul exemplu. în cadrul studiului tehnico-economic pentru dezvoltarea fabricii

fie comparabile cu costul betonului monolit, ceea ce ar înlătura o piedică serioasă în calea extinderii lor. Chiar așa stînd lucrurile, nu se poate totuși admite tendința institutelor de proiectări de a renunța la utilizarea prefabricatelor, a căror producție este asigurată, întrucît aceasta înseamnă a încetini ritmul industrializării lucrărilor de construcții, a spori forța de muncă necesară șantierelor, a diminua pro-

tate, tocmai datorită Introducerii a 10—15 mărci diferite pe același șantier, în asemenea condiții, este greu de a organiza temeinic lucrul la stațiile de betoane și de a respecta întocmai rețetele de preparare.Desigur, nu se pot ignora eforturile și realizările vizibile ale proiectanților în creșterea eficientei economice a lucrărilor de proiectare și a obiectivelor construite. Totuși, eficiența

Foto : Gh. Vințllă

In ce ritm 
progresează munca 
de proiectare ?

„Colorom“-Codlea a fost necesară intervenția constructorului pentru a se prevedea soluția de construcție cu prefabricate a unor hale industriale cu două nivele. IPROSIN- București preconizase inițial aici soluția cu beton monolit, care ar fi necesitat o organizare de șantier mai costisitoare, un număr sporit de brațe de muncă și un consum mai mare de material lemnos pentru co- fraje.Este adevărat că in calea extinderii folosirii prefabricatelor pe șantiere stau azi anumite impedimente, între care cel mai important este costul lor ridicat, care determină u- neori scumpirea lucrărilor, în paranteză fie spus, se simte nevoia ca întreprinderile producătoare și organele economice centrale să revadă prețurile de livrare â prefabricatelor din beton, în sensul ca ele să

ductivltatea muncii pe șantiere.Pași lenți se fac în momentul de față și în extinderea tipizării unor elemente sau categorii de lucrări cu grad ridicat de repetare : canale de cable, canale termice, protecții anticorozive, estacade diverse. Nu înțelegem de ce la Combinatul chimic Rm. Vîlcea (proiectant IPRO- CHIM-București), uzina de anvelope „Victoria“-Flo- rești, Uzina de medicamente București etc., prin proiectare s-au prevăzut pentru aceleași lucrări — de pildă pentru termo și hidroizola- ții — soluții diferite de la obiectiv la obiectiv.Cred că mal atent ar trebui examinate și mărcile de betoane prevăzute la diferite lucrări de pe șantiere, pentru a nu se îngreuna execuția. Azi nu sînt create întotdeauna premise pentru folosirea unor betoane de bună cali-

economică a proiectelor nn trebuie să fie bazată, așa cum se intîmplă uneori, pe soluții artificiale sau forțate — prevederea unor materiale ce nu se pot aproviziona sau care nu se fabrică (deși au fost înscrise în nomenclatoare sau standarde), utilizarea betonului monolit sau a preturnărilor pe șantiere (cînd există prefabricate din industrie), sau încadrarea greșită în articolele de deviz.E drept, multe dintre deficiențele arătate sînt corectate în urma intervențiilor justificate ale beneficiarilor sau întreprinderilor de construcții, dar specialiștii pierd astfel mult timp in discuții ce nu-și au rostul. Sînt însă cazuri cînd organizațiile de proiectare nu renunță la punctul lor greșit de vedere și atunci soluțiile nefavorabile sînt traduse în viață. Așa s-a întîmplat la lucrările de dezvoltară a Combinatului

de celuloză și hlrtie Suceava ; la construcția halei pentru mașina de hîrtie, Institutul de proiectări pentru celuloză, fibre și stuf din Capitală a prevăzut aplicarea unei izolații termice cu rumbeton — procedeu depășit, abandonat de mult timp — deși întreprinderea constructoare și C.S.C.A.S. au cerut să se renunțe la el. în cazul de față se puteau utiliza plăci din polistiren expandat sau beton celular.Anumite observații se impun și în legătură cu documentația tehnică adoptată după proiectele primite de la furnizorii străini. Problema se pune cu deosebire pentru proiectele de montaj și de instalații, în special pentru automatizare. De cele mai multe ori, șantierele primesc planuri de montaj netraduse, neclare, fără să fie coordonate cu planurile de construcții, incomplete, uneori simple schite ce nu pot constitui în nici un caz un proiect. Considerăm că la acest gen de documentație tehnică se cere radical îmbunătățită concepția institutelor de proiectare.O insuficientă coordonare a planurilor de construcții cu cele de instalații se în- tîlnește aproape pe fiecare șantier din industria chimică și petrolieră. Tocmai de aceea se impune o deosebită grijă, încă de la începutul elaborării documentației, pentru precizarea tuturor elementelor constructive și de instalații, ceea ce este pe deplin posibil printr-o colaborare strînsă între diferitele ateliere ale institutelor de proiectări.Punctînd aceste cîteva observații critice, socotesc că printr-o mai strînsă colaborare a proiectantului cu constructorul și beneficiarul vor putea fi eliminate multe din deficientele ce se mai mențin în proiectare.
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Ing. Mircea PATULEA director în Ministerul de l Construcfii pentru Industria “ Chimică ți Rafinării Q

îniwzs®— Acestora li se acordă o asistentă tehnică specială. Ele sînt executate sub supravegherea directă a tehnologului si a unul inginer. Apar si aici defecte, dar se fac remanieri, care costă mai puțin decît turnarea unei noi piese.La o mare parte din piesele turnate rebutate se constată sufluri și incluziuni. Din datele care ne-au fost puse la dispoziție se poate aprecia că jumătate din rebuturi sînt rezultatul materiilor prime de slabă calitate. dar și al ner^spectărli prescripțiilor tehnologice. Și acum, ca și mai înainte, nisipul de formare livrat de carierele de la Aghireș, Vălenii de Munte șl Făget nu este omogen, nu întrunește caracteristicile cerute de turnarea unor piese în condiții bune calitativ. De ce totuși se folosește ? „îl folosim pentru că nu există altul" — ni s-a spus în uzină. De asemenea, uneori, fonta si cocsul nv sînt de calitate corespunzătoare. De ce se utilizează ? „Pentru că... nu există altele", ni i-a răspuns din nou.Realitatea, totuși, nu ne dă voie să absolutizăm, aș? cum caută unii tovarăși de la U.C.M.R., aceste deficiente. Adeseori, se primesc si materiale de calitate, care corespund prescripțiilor, dar prin depozitare se „omogenizează", se amestecă cucele necofsspunzătoare. în așa fel îneît nu se mai $tie din ce șarjă e fonta și care este compoziția ei chimică, ce rezistentă are cocsul, ce granula- tie are nisipul șl altele. După cura se poate constata, deci, la fața locului, nu numai furnizorii sînt de vină, ci șl cel care gospodăresc materialele In depozite, care au responsabilitatea păstrării lor si aprovizionării ritmice, diferențiate, a sectoarelor de producție.Controlul tehnic de calitate constată. zi de zi, grave abateri de la prescripțiile tehnologice: neglijențe la pregătirea amestecului de formare, executarea și asamblarea formelor nu se face conform cerințelor, ramele folosite pentru pereții LDE sînt degradate. De asemenea, se folosește otel lichid insuficient dezoxidat, cu siliciu sub limita inferioară, turnarea în forme se face cu întîrziera — ’ ceea ce determină mărirea gradului de umiditate a formelor, pro- vocînd sufluri. Repartizarea rebuturilor pe cauze demonstrează clar că cele mai multe se datorează neatenției șl neglijenței. La turnătoria de oțel, din cele 294,24 tone piese rebutate în trimestrul I 149,07 tone au ca motiv neglijența.Consemnate, lună de lună, în „buletinul calității", asemenea deficiente nu numai că persistă, dar în a- cest an influența lor asupra nivelului procentului de rebuturi a crescut Este cazul turnătoriei de oțeL De ce, totuși, nu se intervine energia pentru valorificarea tuturor măsurilor și rezervelor de combatere a rebuturilor ? O părere și-a exprimat-o tov. Mircea Popa, inginerul-șef al sectoarelor calde :— Situația aprovizionării cu nisipuri necorespunzătoare este cunoscută șl sperăm că ea se va îndrepta. întrucît s-au alocat fonduri însemnate pentru modernizarea șl dezvoltarea carierei de la Aghireș. Persistă însă neajunsurile în domeniul asimilării lianților care să permită executarea unor forma bune. Am făcut experimentări cu plastollnol — și el dă rezultate foarte bune, dar este prea scump. Industria chimică poate să dea un sprijin mai mare, realizînd lianți buni, dar și la un preț convenabil, în ce privește utilajele pentru mecanizarea formării, nu corespund nici pe departe nivelului tehnic cerut. Uzina „Independenta"-Sibiu, care livrează aceste utilaje, prea puțin urmărește comportarea lor în exploatare.Am Întrebat pe Inginerul-șef al sectoarelor calde : este plauzibilă teza vînturată în uzină după care complexitatea mare, gradul înalt de precizie care trebuie asigurat pieselor justifică menținerea unul procent ridicat de rebuturi ?— Nivelul tehnic al producției nu poate să justifice procentul mare de rebuturi care se înregistrează. Cauza principală rezidă în nerespec- tarea disciplinei tehnologice. Au „căzut" ca rebut piese în serie pentru că nu s-a respectat o conditio esențială, anume omologarea capului de serie. Maiștrii, fiind legați do planul de producție, nu mai acordă asistentă tehnică.Ne întrebăm atunci care este rolul maistrului în producție ? Acela de dispecer, de „om cu aprovizionarea" locurilor de muncă, de înregistrator al pieselor care s-au e- xecutat sau care sînt în curs de realizare ? Dacă, Intr-adevăr, maistrul este „legat" de plan, de ce nu veghează ca planul să fie îndeplinit în condiții de maximă eficientă. cu minimum de efort și cheltuieli materiale ? Este bine că a- cum se află în curs de aplicare un sistem prin care se stabilește cu precizie nu numai echipa, dar și muncitorul din echipă care datorită neglijenței a rebutat o piesă — în a- cest fel, neglijenta unuia nu va mai fi suportată de întregul colectiv. Dar și aici este nevoie de mal multă fermitate.La U.C.M.R, e evidentă hotărîrea de a se aduce îmbunătățiri radicale în toate compartimentele producției la sectoarele calde. Important este însă ca conducerea uzinei să nu cedeze în fața neajunsurilor, să stimuleze inițiativa și răspunderea materială. pentru ca procentul de rebuturi să fie minim, comparabil cu rezultatele cele mal bune din alte întreprinderi.
Gheorghe RADEI 
corespondentul „Scîntelî*'
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i UCIDITA TEA
ARTISTULUI PROGRAMUL I

Dan GRIGORESCU

„Somnul rațiunii zămislește monștri". Cuvintele lui Goya do- bîndesc semnificații complexe, dacă le raportăm la peisajul contemporan al artei, la modul în care universul — modificat de noile perspective ale științei — este cuprins de conștiința artistului și transformat în vers, în culoare sau în formă împlîntată în spațiu. Spiritul uman e veșnic tulburat de confruntarea cu lumea ale cărei limite sînt împinse tot mai departe, spre teritorii pe care abia cutezăm să le bănuim. „Cînd creionul unui astronom a fixat, în mijlocul firmamentului, locul u- nei planete nevăzute pe care o descoperise la sfîrșitul calculelor, fără să înalțe ochii spre cer, s-a pășit în- tr-o eră nouă a gîndi- rii umane", scria Bertrand Russell.Oamenii acestui secol, confruntați — firește — cu o realitate mult mai diversă de- cît aceea cunoscută de înaintașii lor, se deosebesc de cei de odinioară în primul rînd prin intensitatea cu care sînt solicitați de înfățișările mai apropiate sau mai îndepărtate, vizibile sau invizibile ale lumii.Răspunsurile nu pot fi identice cu acelea ale oamenilor de acum cîteva decenii, după cum nici oamenii epocii impresionismului și ai simbolismului nu reacționau la fel cu cei din vremea Renașterii și nici aceștia nu reflectau lumea în a- celași chip ca anticii. N-aș spune că primul zbor circumterestru a emoționat mai mult decît, să zicem, la vremea ei, înălțarea în- tîiului montgolfier sau decît legenda lui Icar. Dar, pus în relație cu toate datele științei moderne, el a căpătat alte semnificații, după cum Hiroshima a do- bîndit un ecou mai tragic decît masacrul de la Chios.Această specificitate 
a realității contemporane determină și o structură proprie'a u- niversului nostru lăuntric ; artele (mă refer la toate artele, legate prin punți numeroase pe care circulă idei, semnificații ale epocii) dezvăluie alte dimensiuni lăuntrice ale creatorului. Temeiurile filozofice ale operei de artă (care se află „la mijloc, între sensibilitatea nemijlocită și cugetarea ideală", cum o așeza Hegel) sînt o consecință și o cauză a raporturilor artistului cu lumea, așa cum sînt ele exprimate în creație. Realul nu poate fi, bineînțeles, transcris într-o expresie directă ; personalitatea artistului nu e o prezență neutră, ca a unui copist care să caligra- fieze conștiincios ceea 
ce vede.Adevăratul artist nu copiază realul, ci exprimă o atitudine față de lumea din jur.Arta fotografică a e- voluat atît de mult în- cît dispensează pe pictor sau pe desenator de eforturile de a păstra rigorile detaliului.Dar toate acestea reclamă artistului o luciditate desăvîrșită, capabilă să selecteze și să interpreteze. Mi se pare simptomatic că un artist, a cărui contribuție la fundamentarea artei abstracte este deosebit de importantă, simțea nevoia să îndemne la „meditație, la introducerea unor criterii stabile în arhitectura culorilor". Cuvintele a- parțin lui Kandinsky și ele demonstrează că adeziunea la abstracționism nu justifică, prin ea însăși, arbitra- riul și absurdul.Arta nu se poate susține ca o simplă o- perație de consemnare 
a unor „revelații", a

unor fluide obscure care bîntuie în zone necunoscute ale sufletului. „Cu greu putem crede, totuși, în adevărata spontaneitate a happening-ului, ne prevenea cîndva Herbert Read, unul dintre cei mai de seamă comentatori ai artei a- cestui veac. Descoperim — spunea el — a- proape sub fiecare trăsătură așa-zisă spontană, deliberarea de a mima spontaneitatea". Există, bineînțeles, un miraculos pe care nu-1 putem contesta. Dacă ar fi să-1 credem pe Coleridge (deși există suficiente argumente și pentru a nu accepta varianta lui), un poem întreg, Hanul Kubla, a fost creat în vis. Dar, dincolo de acest amănunt, care aparține mai degrabă senzaționalului, prin ce valoare se înscrie poemul în opera celui care a scris Balada bătrînu- lui marinar ? Unii partizani ai suprarea- lismului, și apoi ai absurdului, îl proclamau pe Edgar Poe ca pe un înaintaș. Ei neglijau tocmai efortul de luciditate descifrabil în opera autorului lui Ulalume, geometria pe care e construită, în bună parte, poezia sa.Visul (așa cum observa, pe bună dreptate Cezar Baltag într-o recentă intervenție din Gazeta literară) nu este sinonim cu inconștientul. Realul se sublimează, este a- devărat, în vis : dar visul nu reflectă decît elemente ale realului, reconstituite într-o ordine ilogică. Arta care își propunea să recupereze (sau, mai des, să inventeze) imaginile visului apela, de fapt, la un act rațional, contrazicîndu-și însuși principiul său de bază. Pentru că actul acesta al sugerării aburului incert al visului este un act de conștiință, cazul unor artiști care să picteze fără a fi, totuși, preocupați de realizarea u- nor armonii cromatice, a ritmurilor formale, este cu totul excepțional. Precizia de coșmar a unor imagini din pictura lui Fiissli sau a lui Blake este, incontestabil, un rezultat al esteticii romanului gotic șl a poeziei preromantice, animată la pictură, după cum tablourile unor Chirico, Tanguy, Delvaux Magritte, Dali, ilustrează teze ale teoriei freudiste. Nici unele, nici celelalte nu sînt simnle notații ale unor stări subconstiente, ci ale unor idei filozofice.Cînd s-au rostit cuvintele „pictura e o problemă a minții", s-a fundamentat un a- devăr pe care, în nici un fel, istoria artelor nu l-a putut dezminți. Fără îndoială, e greu de acceptat și ideea, exprimată de un critic de artă, Le Lionnais, care susține că „singurele lucruri care contează sînt retina și calculul precis". A interzice imaginația, capacitatea artistului de a conferi sersuri neașteptate realului, înseamnă a-1 limita la acea „oglindă impasibilă" a naturalismului despre care vorbea, cu legitimă indignare, Francisc Șirato. Dar, în același timp, evoluția însăși a artei demonstrează cît de relativ e punctul de vedere al celor care, a- semeni teoreticienei a- mericane de artă Dore Ashton, proclamă „halucinația, condiție supremă a creației". Pictori dintre cei mal de seamă ai abstracționismului au recunoscut imposibilitatea unui asemenea postulat care tinde să așeze opera de artă într-un teritoriu exterior realului. într-o frază pe care am amintit-o și cu alt prilej, chiar și un reprezentant de

frunte al abstracționismului, Jean Bazai- ne, declara : „a refuza sistematic lumea exterioară înseamnă a te refuza pe tine însuți ; e un mod de a te sinucide".Semnificațiile diverse ale realului sînt cuprinse în mod foarte diferit de fiecare o- peră de artă în parte. Personalitatea artistului încarcă aceste crîmpeie ale realității cu înțelesuri noi. Nimeni nu a gîndit că scenele mitologiei antice sau creștine, care ilustrează arta Renașterii, de pildă, s-ar afla într-o zonă extra- reală, numai pentru că personajele pe care le evocă nu corespund unui adevăr istoric. Nu e desigur indiferent amănuntul că a- ceste personaje sînt înveșmîntate în straie contemporane cu epoca artistului și nu cu aceea în care se desfășoară prezumtiva scenă. Cine ar considera că mereu tulburătoarea Venus din Milo este o creație fără nici o relație cu realitatea, numai pentru că înfățișează trupul minunat al u- nei zeițe ?Arta noastră înscrie, desigur, printre capodopere, și Himerele neliniștitului gînd al lui Paciurea și viziunile tragice ale lui Tu- culescu și zborul mirific al Măiestre! lui Brâncuși. Dar ele sînt, mai presus de orice alte implicații (de ordin biografic) niște simboluri, sublimări supreme ale unor idei. Ele sînt. în primul rînd, produse ale unei conștiințe dureroase, creatoare, sau — în cazul lui Brâncuși — ale unei aspirații spre spiritualitate.Arta implică un sistem de relație ; relația creatorului cu subiectul care receptează, relația cu el însuși. In- vestigîndu-se, artistul investighează o lume bogată în înțelesuri, descoperă — de fapt — urmele naturii proiectate în propriul său univers.Nu se poate concepe o artă perenă construită doar din materialul fragil al visului, tot așa cum nu ne putem imagina un vis despre un alt vis. Realitatea contemporană introduce în conștiința artistului o lume de imagini noi, artistul „iscă frumuseți și prețuri noi", descoperind cu mirare necontenită mereu alte înfățișări ale realului, în această lume de culori și de forme reale pe care o interpretare lucidă, sensibilă, le a- similează și le convertește în artă. Un peisaj înnobilat de cutezătoare construcții, o structură sufletească nouă a omului, toate acestea dau inspirației un sens admirabil, configurînd noi structuri artistice.Dacă e adevărat că visul e o interpretare a realului, atunci creația care tinde să se inspire exclusiv din miraculosul oniric e o interpretare derivată a aceluiași real. Dar o interpretare invocînd numai acele imagini născute în momentele în care rațiunea doarme, în care gîndul, nobilul gînd omenesc nu e solicitat în nici un fel. Și fenomenul e cu atît mai greu de înțeles, cu cît el se produce nu în creația unor artiști obosiți, doborîți în chip tragic într-o încleștare cu e- xistența, ci — mai a- les — la unii artiști mai tineri, care par în- frînți tocmai pentru că au refuzat lupta.O luptă de asimilare specifică a realității, de transformare a imaginilor lui în imagini artistice care să fie ale lui și numai ale lui, și mai cu seamă, lupta cu pastișa, cu epigo- nismul comod dar, bineînțeles, inexpresiv.

8,30 Ora exactă — Cum va fi vre
mea ? — Gimnastica de înviorare. 
8,40 Pentru copil și școlari. Noile 
aventuri ale echipajului Val- 
Vîrtej : „In peștera blestema
tă" (II). 9,10 Finala Campionatului 
național de aeromodele captive — 
Transmisiune de la Centrul ex
perimental de modellsm — Bă- 
neasa. 9,40 T.V. pentru elevi : 
Consultații la matematici (Pro
bleme de maxim și minim). 10,00 
Ora satului. In cuprins : 1 000 000 
hectare culturi duble — Reportajul 
emisiunii : Nopțile Bărăganului — 
Recunoașteți monumentul ? — In- 
șir-te mărgărite — Buletin agrome- 
teorologic — Program de muzică 
și dansuri populare românești. 11,30 
TV. pentru specialiștii din agricul
tură. Ciclul „Irigații". Tema: Rolul 
automatizării în sistemele de iri
gații — Participă dr. lng. Simion 
Hîncu ,lng. Andrei Haret. Condu
cătorul ciclului conf. dr. Ing. Cezar 
Nlcolau. Telejurnalul de
prînz. închiderea emisi
unii de dimineață. 17,00 Zig- 
Zag — telemagazin duminical. 
In cuprins : Muzică ușoară cu or
chestra „Olimpic 64"; Muzică popu
lară ; Curierul inimilor, prezentat 
de Sidonia Drăgușanu ; Comedie 
pe o voce cu Octavian Cotescu ; 
Numere de circ șl music-hall ; Un 
film medalion cu Michele Morgan 
și Charles Aznavour ; Episodul al 
11-lea al serialului
Luvru". 
seară. 19,50 Telesport. 
rietăți-folclorice. 20,45 
duminicală. 21,00 Film 
„Dulcea pasăre a tinereții". 
Melodii îndrăgite. 22,50 Invitata 
noastră : Edith Pleha. 23,10 Tele
jurnalul de noapte. 23,20 închide
rea emisiunii programului I.

„Intllnlre la 
19,30 Telejurnalul de 

20,15 Va- 
Cronlca 

artistic : 
22,20

PROGRAMUL II
țară și
Caran- 
Tlrgul

ciudat" de 
distribuție : 

Gilda Marl-

20,00 Reporterii noștri în 
peste hotare. In cuprins : 
sebeș-Subcetate ; Popas la 
internațional de la Poznan. 20,15
Cîntă baritonul Lawrence Winters. 
20,45 Telejurnal. 21,00 Seară de tea
tru : „Acest animal 
Gabriel Aroud. In 
George Constantin, ’
nescu, Mlhai Heroveanu, Lla Șa- 
hlghlan, Mihai Pruteanu, Tamara 
Vasllache, Mihnea Moisescu. In 
pauze : Desene animate. 23,15 în
chiderea emisiunii programului II.

Studenji ai Institutului Politehnic din Cluj în practică la Uzinele „Semânâ- toarea’-București Foto î M. Cioo

O gravitate ce aparține nu numai timbrului liric dar și viziunii, un univers vast, somptuos caleidoscopic, iluminat parcă de un soare autumnal sub reverberațiile căruia contururile lumii se deslușesc uimitor de clare, o conștiință poetică matură, mai acut interesată de raporturile dintre lucruri și fapte, de marile sensuri ale vieții, contemplînd cu mai mult nesaț și celebrînd cu tot atîta vigoare .în multiplele sale înfățișări, zămislirea, creația, tot ceea ce ființează și stă la temelia acestei lumi, regenerînd-o necontenit — iată cîteva trăsături ce explică și definesc, în bună măsură, atît semnificația titlului de rezonanță ovidia- nă a acestui nou volum „Tristele" al lui M. R. Paraschivescu cît și substanța însăși a ciclului. Poetul se vrea un izvoditor de viață ; ofranda ceasurilor sale de veghe, de încordare creatoare — cum o mărturisește în poezia „Prefață" — i-ar dărui-o „senin" cititorului : „De s-ar putea, din toate cîte-mi sînt / în preajmă, să descopăr o frîn- tură / Pe care dintr-un bulgăr de pămînt / Să o prefac cu propria mea gură / Și suflet să-i stîrnesc, să v-o dau vouă, clădește / de rouă / lei nouă".Regăsim voare versurilor lui dar, parcă mai mult ca pînă acum, în ambianța senin foșnitoare, de vrajă și ușoară melancolie a acestui anotimp al vieții poetului, stihul său poartă mai adînc amprenta unei meditații asupra sensurilor de viață, pecetea unor înfiorate rememorări : „N-au fost acele zile inegale, / Pîn- de, mîhniri, regrete .bucurii. / Toamnele dulci, culese printre vii !_ Șl focurile fructelor, bengale, / turi zvîrlite-n grabă, fără / Chemări și alergări nu erau

/ Și lacăte, să-ncul In carne taina / Mai neștiută, ca-ntr-un adăpost ?* (Priveghiu). De asemenea poetul percepe cu mai multă acuitate Ineluctabila ■ scurgere a timpului îm- prospătător de viață, opunîndu-1 rodul muncii sale : „Timpul ca fumul / Cît se perindă, / Ne sîntem unul / Altui, oglindă. H Lui i-e pămîntul 
I Cert adăpost, / Mie, cuvîntul / Singurul rost // După ce-ngroapă / Fostele vieți / Vine de-mi Pentru puieți" („Conjuncții").Ca șl în „Laude", M. R.

/ Așa cum mica pasăre-și Din boabe de noroaie și Culcuș de taină vieții ce-în lirică acest ciclu acea fer- atît de caracteristică M. R. Paraschivescu

Ges- rost, haina

sapă /

Paras-

rlfici, enigmatici al pămîntulul, acele urme de neșters ale trecutelor vieți omenești, apuse in negura timpurilor, de care sufletul poetului se simte atît de indisolubil legat, cum însuși o destăinuia în vibrantul său Îioem „Oamenii" : „De-aș trece pe urne și-n chip de strigoi / Și tot mi-aș aduce aminte de voi, / De cei morți în pace, căzuți în război / Cînd urmele voastre mă-ntîmpină roi. / Vă cîntă-al pămîntulul sferic cimpoi / Vă murmură vîntul cînd trece prin foi / Vă spune șl umbra în-
PARASCHIVESCU

TRISTELE
cronica literară

chivescu ni se dezvăluie șl aici în ipostaza de cîntăreț al roadelor, al opulenței vegetale în aceiași termeni materni: „Cînd umflă toamna cea lăuză / în pere țîțele zămoase" ; sau, descriind mărul: „Avar în letargia lui lăuză, / Culoarea cea mai vie-n carne-o strînge / Cînd trage din pămînt, ca o ventuză, / Al morților tăcut și spornic sînge". Conștiința perpetuei germinații a materiei, a eternei zămisliri a vieții conferă vitalitate viziunii poetului asupra naturii, depozitară a celor ce au fost și a celor ce va să vină, mustind de seve și grea de roade. Ne întîmplnă nu o dată în poeziile acestui ciclu aidoma parcă în tulburătoarele pîn- 
ze ale lui Tuculescu acei ochi mi-

asasini : LUCEAFĂRUL — 8,15 ;
17,30 ; 20 ; CIRCUL DE STAT —
20,30, FESTIVAL — 9,15 ; 11,30 ;

• Căderea imperiului roman : PATRIA — 9 ; 12,45 ;
16.30 ; 20.
• Vicontele plătește polița : REPUBLICA — 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, STADIONUL DINAMO
— 20,30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Aventurierii : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2462 — orele 19,30).
O Alegere de
10.30 ; 12,45 ; 15 ;
9.30 ; 13 ) 17,30 ; xu,ov, r x xv axj
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21,15 la grădină — 20.45.
• Prin Kurdistanul sălbatic : BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, ~ ------------------
20.30, FEROVIAR — 9,45—14,15 în
18.45 ; 21, EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GLORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.15.
O Studiu despre femei : CAPITOL
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la 
grădină — 20,45.
O Domnișoarele din Rochefort :
GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
e Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 — Thărăse Desqueyroux : 21, GRADINA 
DOINA — 20,45.
0 Ce noapte, băieți ! t VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Zoltan Karpathy ; LUMINA — 9—15,45 în continu
are : 18,30 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA — 9, 10.
0 Spartacus (ambele serii) : DOINA — 11,30 : 16;
19.30.
0 Pași în lumea frumosului — Orizont ■ științific 
nr. 5/1968 — Arhitectura veche a Cubei — Sciții — 
Anul revoluționar 1848 : TIMPURI NOI — 9—21 ' 
continuare.
0 Bomba da
20.30.
0 Un dolar
20.30, TOMIS 
dină — 20,30,
20.15 ; la grădină — 20,30.

ARENELE LIBERTĂȚII 
continuare ; 16,30 ;

cinema

la ora 10,10 : UNION — 10 ; 15,30 ;

In

18 ;

) ; 15,30 ; 18 ;
18,15 ; la gră-

15,15 ; 17,45 ;

găurit : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ;
— 9—15,45 în continuare ' ' 
AURORA — 8,30 ; 10,45

• Sflntul la ptndl : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• O lume nebuni, nebuni, nebuni : DACIA — 8—20 
în continuare.
O Dirijabilul furat : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; la grădini
— 20,30.
• Topkapi : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o sfîrșitul agentului W4C : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 
Ia grădină — 20,30.
O Nebunul din laboratorul nr. 4 : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30, FLA
MURA — 9—16 în continuare : 18,15 ; 20,30, MIORIȚA
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Nuntă la Malinovka : FLACARA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• împușcătura : VITAN — 15 ; 17,30 ; 20.

S Freddy, lovește tu Intll !: PRO- 
RESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30, LIRA

— 15 ; 17,15 ; 19,30 ; la grădină — 
20,30.
o Blestemul rubinului negru l 
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Eu, eu, eu... și ceilalți : GRĂ
DINA PARCUL HERĂSTRĂU — 
20,30.
e Inimi nebuni... nebună de le

gat : ARTA — 9,15—16 în continuare ; 18,15 ; la gră
dină — 20,30, MOȘILOR — 15 ; 17,30 ; 20 ; la grădină 
— 20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 Pentru cîțlva dolari în plus : MUNCA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 
17,45 ; 20,15.
e Răzbunarea haiducilor : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e El Dorado : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Obsesia : VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45.
0 Pasărea timpurie : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; la gră
dină — 20,30.
• Oscar : DRUMUL SĂRII — 11 ; 15 ; 17,30
• Mumia intervine : CRINGAȘI — 15,; 
O Ea va rîde : COTROCENI — 15,30 ; 18
• Eddie Chapman, agent secret : PACEA 
17,45 ; 20,30.
O Răpirea fecioarelor : GRADINA
PARC — 20,30.
• Cînd tu nu ești : GRADINA VITAN — 20,30.

tinsă-n zăvoi / Șl turma de nouri șl turma de oi / Sirepii cei sprinteni și boii greoi / Și holdele pline de grîu, păpușoi" etc. Și tot cu gîndul la amintitele pînze contemplăm cîte- odată atmosfera catifelată și nu mai puțin enigmatică a unui peisaj nocturn pe care îl închipuie în nemișcarea lor solemnă urzeala mătăsoasă a umbrelor înserării: „Iar negrii pomi, ca idolii păgîni / Păzesc aleia umbrelor ucise / Pe care-n hohot le bocesc fîntîni / Și florile, ca rănile deschise". (August). Nu un soi de panteism sui-generis explică strigătul poetului: „In toate pier și-n toate sînt" ci mai de grabă certitudinea de a se ști o verigă în necurmata devenire a vieții, o „urnă de sînge", „în care dorm trecute vieți" (Haina), ca și credința în nestinsa tinerețe a umanității : „O suflete al meu, învie / în toamna asta grea de rod, / Să vezi crescînd în- tr-alt norod / Nestinsa ta copilărie 1“ („Septembrie").Se observă în acest volum un clasicism care nu este numai al expresiei, limpede și echilibrată, ci și al structurii, al viziunii menită a sluji și decanta puritatea, frumusețea și luminozitatea vieții, fără a ocoli și a avea „de beznă teamă". în poezia „Tînărul Aeneas", subintitulată semnificativ „Glosse pentru timpul meu", autorul își afirmă deschis preferința pentru tot ceea ce corespunde idealului omenesc de frumusețe și viață, pentru coerență și ordine, pentru ceea ce preschimbă „genunea" în „firmament": „Nu e paingul univers intim 1 / De caut unul, mi-e mai scump în floare. / Surprinși Intra ce-am fost și ce-o să fim / Mal bine număr timpii în chilim / Și-1 regăsesc în diafana boare, / Că-n tot ce e rapace e-un infirm / Și nu-mi visez cu el asemănare". Obiectul cîntului său este „omul viu și nemurit" care prin cutezanța și spiritul său creator a stăpînit genunile, „zidindu-șl rostul" : „Voi care ați deschis severul / Ochi de ogivă-n catedrale / Pe unde raza e stăpîna / Unor tărîmuri siderale" („Partheno- nul renăscut").Dacă subtitlul „Glosse pentru timpul meu" s-ar adecva, în bună parte, întregului ciclu, cel care îl urmează, în interiorul volumului, simplu intitulat „Țară" își relevă de la început timbrul dominant patriotic care, cum se poate sesiza, constituie o notă importantă în contextul întregii opere poetice a lui M.R. Paraschivescu. Simțindu-se „contopit cu țara aceasta cum e-n strune / Un bocet care schimbă durerea-n limpezi unde" (Oracol), poetul își exprimă în cadențe simple crezul patriotic : „Deplin în tot ce faci și dăruit / Celor ce sînt și celor care vin / Să n-ai nici scut, nici cuget ciuruit / Nici în pahar sau Inimă venin, // Că aperi viața tînără s-o știi / Ci sub al țării aprig trandafir, / Tu stăpînești de lungi devălmășii / Țărîna unui antic cimitir" (Ultima ratio). într-un vast poem — „Pădurea cu sonde" — autorul, asumîndu-și simbolic rolul unui operator cinematografic, Invită „poporul de copil" la un film „cu lumi trecute, prezente, viitoare". Viziunea poetului capătă aici amplitudine și adîncime, devine panoramică, evocînd în timp șl spațiu legendarul efort omenesc de a smulge pămîntulul bogățiile acumulate în decursul milioanelor de ani. O dată

încercarea de a stabili anumite paralelisme și filiații în planul viziunii artistice între creația poetului și aceea a altor scriitori români nu-și află un răspuns imediat concludent. Și totuși dacă am risca o atare a- propiere ne-am referi nu la opera unui autor de versuri, ci la aceea a unui „viguros poet în proză al marilor energii cosmice" cum îl definea Pompiliu Constantinescu într-un articol publicat postum, pe Geo Bogza, referindu-se la volumul acestuia, „Cartea Oltului". Intr-adevăr, citîndu-1 pe același critic, nu o dată M. R. Paraschivescu se vădește și el, ca și Geo Bogza, „un contemplativ al energiilor naturii", precum și un „poet al viziunilor geologice". Privind „pădurea de sonde", peisajul industrial poetul își imaginează imediat acele „subpămîntene lumi" plămădite, „prin anii trecuți de milioane" : „Ce-ngrămădesc de-a valma pomi, țări și lighioane / In vin- trele de piatră profunde și căscate". Slăvind cuceririle tehnicii, ale omului de azi, ochiul 1 se întoarce de îndată „pe alte alizee / Cătînd noi constelații și țărmuri ne-ncepute / Sau nesfîrșite ghețuri eterne și polare / Sclipind cu ochi la pîndă sub albe căi lactee, / (...) Păduri ce-și scaldă-n fluvii lungi plete de verdeață, / Dulci, lenevite țărmuri cu flori de carne, moi, / Imense paradisuri, infernuri fără viață / Visîndu-și prin milenii adamii zvelți și goi". Și această fulgerătoare incursiune „prin vîrsta o- menirii adînc sedimentate" îi relevă un adevăr adînc ce stă din totdeauna la temelia efortului omenesc : „în lucruri și ființe ca-n istovite moaște / Citim frăția lumii vrînd bezna s-o despice ; / Ca tatăl care fiul pierdut și-J recunoaște / în via amuletă a unei cicatrice" ; tot așa cum — va arăta într-o altă poezie — în „cînturl din bătrîni rămîne / Pecetluit cîte un semn / Ce poate fi la cei de mîne, / Podoabă, pildă și îndemn" („Cîntec din bătrîni"). Dincolo de sensul lor etic, asemenea versuri îndeamnă implicit și către o atentă evaluare a lucrurilor înconjurătoare .pentru a nu ignora în ele nestematele, aceste adevărate succedanee ale Istoriei omenești. în alte poezii însă, precum „Dincolo de rui- nuri", „Steag", „Bucolică" facilitatea tonului (prea declamator), ritmul săltăreț, încărcătura retorică excesivă, inexpresivitatea imaginii. diluează ideea, frizînd schematismul.Ciclul „Eros" nu reține atenția prin piese rezistente, cu adevărat reprezentative pentru această latură a liricii autorului. Unele dintre ele interesează prin unda autentică de u- mor pe care îl degajă, pretîndu-se poate chiar unei interpretări cu a- companiament muzical. Respingînd melodramaticul, eroul liric simulează regretul despărțirii, durerea trădării, indecizia de a alege între o „havană" șl o „dulce și roză codană" (Suspin, „Le Cocu", „Pe Crișuri’, „Scrisoare foarte postumă", „Blues'/ Alte poezii ca de pildă „Certitudini1. „Ca un garimpeiro..." etc. dezamăgesc prin inconsistența substanței lirice.Relevante pentru polivalența liricii autorului „Cînticelor țigănești", poeziile reunite în ciclul „Primele" da- tind din 1928—1932 șl publicate parțial în revista „Unu" ne dezvăluie o ipostază mai puțin cunoscută — deloc indiferentă sub aspectul valorii artistice — a activității poetului, re- prezentînd debutul său, puternic în- rîurit la acea vreme, cum se poate observa, de curentul simbolist. Regăsim aici atmosfera, elementele șl o bună parte din recuzita poeziei simboliste: „statut cu zel șl nude baccanale" ce „dansează" pe „aleile de rugină", „cavouri funerare", „felinarele ce sfîșie întunericul din ceață", .^mănunchiul alb din florile tăcerii", stările vagi, Indecise, „aiurările senine", reveriile, regretele etc. — dar, în majoritatea lor, versurile acestea atestau la acea vreme un poet în toată puterea cuvîntulul, tributar pe moment influenței în special a lut Bacovia șl Minulescu.Divers sub aspect tematic, volumul 
se impune așadar în primul rînd prin ciclul „Tristele", semnificativ pentru stadiul actual al creației poetului a cărui sensibilitate, cugetare și viziune, în acești timpi maturi șl calmi, de lucid priveghi, al existenței sale, se află mai puțin sub atracția lui Artemis, a „mîndrulul păun abiselor, Selene" (Endymion) șl mal mult sub aceea cu adevărat seducătoare, Irezistibilă a lumii înconju
rătoare jnereu inedită șl grea de sensuri.

Adrian ANGHELESCUmai mult, citind acest poem.
De curînd, publicul concertelor noastre consemna cu bucurie apariția în concert a Corului de copii al Palatului pionierilor din București. Programul susținut la Ateneul Român de către această formație (rodul unor îndelungate dar și intermitente strădanii) ne arăta — dacă mai trebuia să ni se demonstreze — că dispozițiile muzicale ale copiilor pot trezi afinități de o inegalabilă valoare artistică, afinități pe care, oricît ar părea de paradoxal, formațiile generațiilor înaintate nu ni le trezesc decît după o laborioasă aplicare.Bucuria iubitorului de muzică era, așadar, datorită convingerii din ce în ce mai puternice că pionierii și pionierele care frecventează frumosul palat din grădina Cotrocenilor — dincolo de un artizanat pur școlar — pot face într-adevăr muzică, pot Interesa un public larg și, în consecință, își pot profila corul, alături de cel al micilor lor colegi de la Radioteleviziune. drept unul dintre ansamblurile care pot adăuga un plus de strălucire vieții de concert a Capitalei noastre. Corurile de copii au calitatea de a exprima frumosul muzical în forma cea mai pură, mai spontană și mai nealterată, aceste formații trezind nu numai dragostea pentru muzică a tinerilor protagoniști, ci și puternicul interes al ascultătorilor dornici să se întîlnească într-adevăr cu muzica. De altfel, arta celor mici, mai ales atunci cînd este făcută cu gust și dăruire, i-a Interesat în toate timpurile pe cei mari, reversul nefiind echivalent, muzica celor mari in- trînd cu mai multă dificultate în lumea primelor vîrste.Se detașează astfel una dintre calitățile fundamentale ale corului de copii și anume capacitatea acestuia de a cuceri în favoarea muzicii noi 

și noi ascultători.Arta practicată cu glasul, cel mai vechi instrument pe care l-a notat istoria, devine un instrument estetic cu adînci implicații în viața socială. Este bine știut că nu putem imagina o cale mai eficientă pentru dobîndi- rea accesului la adevăratul sens de artă, în afara profesării ei. Cu foarte puține excepții, iubitorii noștri de muzică au cîntat cîndva (și poate mai cîntă) la un instrument sau într-un cor. în chip intim, la acel instrument, și tocmai grație lui, sau în acea formație, melomanul de astăzi a înțeles valorile cantitative și calitative ale artei sale, a învățat, într-un cuvînt, să aprecieze.
O politică culturală de perspectivă

nu poate nesocoti acest element, iar, în cazul nostru, corurile de copii îi apropie de muzică pe viitorii cetățeni ai țării, și, în această privință, aria de înrîurire a muzicii nu încetează să se lărgească. Niciodată și nicăieri educația patriotică — fie că este vorba de copii, fie că nu — n-a putut fi făcută fără ajutorul muzicii. în acest sens, pe linia largă a educației ce trebuie încredințată tinerei generații (dar de ce să credem că formarea publicului se poate limita la

normativ activitatea profesorului de muzică, pregătite în pripă pentru concursuri locale, lipsite de o pasiune interioară și prezentînd o imagine mult prea depărtată de adevăratul fior artistic.Există vreo intenție de înnoire a repertoriului corului pentru copii — fiind știut că repertoriul și execuția se condiționează reciproc — intenție care să vizeze aportul celor mai cunoscuți compozitori și textieri ai noștri ? Există vreo intenție care să unească într-o colaborare fruc-

torilor lor). Este de neconceput cum chiar liceele de specialitate nu-și pregătesc corurile decît pentru serbările de sfîrșit de an său pentru producții în vederea unor evenimente speciale. S-ar putea uni eforturile pentru instituirea unei stagiuni de concerte ale corurilor de copii. Liceele de muzică și școlile de muzică, cele mai bune formații ale liceelor și școlilor generale, alături de corul de copii al Radiotele- viziunii și cel al Palatului pionierilor, ar putea să atragă, pentru pro-

Să reînviem 
corurile de copii!

o singură generație ?) educația muzicală, căreia atît interpreții cît și criticii îi rămîn într-o asemenea măsură datori, se cere a fi făcută cu toate mijloacele, și aici corurile de copii pot îndeplini misiuni pe care ascensiunea noastră de cultură le va putea nota printre victorii. Pentru iubitorii muzicii, corurile de copii pot reprezenta elementele unei înalte spiritualități de artă. Cel care frecventează concertele noastre își amintesc, poate, de emoțiile cu care au ascultat în copilărie paginile scrise pentru coruri de copii de Wagner (în Parsifal), Honneger (în Ioana pe rug), Orff (în Carmina Burana). Șostakovici (în Cîntarea pădurilor)...Dar, într-o stagiune completă — mă refer la cea care se încheie în aceste zile — publicul bucureștean n-a putut să asiste decît la două concerte de acest gen : unul al corului de copii al Radioteleviziunii, și, al doilea, cel consemnat mai sus. Este mult prea puțin (fără să mai adăugăm aci că cele două concerte au fost însoțite de o publicitate defectuoasă), iar numeroasele coruri școlare nu se ridică la exigențele marii muzici, aceste coruri fiind de multe ori improvizate și menite doar a justifica

puncte de vedere

tuoasă po creatorii de muzică și pe dirijorii de formații ? Pot cîntă copiii noștri poliritmii și pasaje modale așa cum în alte țări lucrul este posibil ? Și dacă nu, cum ne putem explica acest lucru, ținînd cont de faptul că structural folclorul nostru se bazează pe măsuri alternative și pe modalism ? Este oare permis să nu-i putem pregăti încă din școală pe copiii noștri cu valorile muzicale proprii acestui pămînt de la Carpați și Dunăre ? Un colectiv privilegiat este corul de copii Radio, dar și acolo partiturile nu depășesc simple trlsonuri și quadraturi elementare.Iată deci că de comun acord cu forurile competente — Comitetul de stat pentru cultură și artă, Ministerul învățămîntului, Uniunea compozitorilor și Organizația națională a o pionierilor — ar trebui găsite cele mai potrivite măsuri pentru renașterea corurilor de copii, la un nivel entuziast și de o neîndoielnică ținută profesională (bineînțeles în 
ceea ce privește formarea conducă-

gramele lor prezentate cu etica șl cu ritualul de seriozitate pe care Ateneul, Sala mică sau Studioul de concerte de la Radio îl impun, melomani de toate vîrstele, public entuziast venit la chemarea adevăratei arte. De ce, apoi, să nu preconizăm concerte cu repertoriu profilat pe marile epoci ale muzicii, de la muzica Renașterii pînă la muzica unui Bartok ? Ce ne împiedică să inițiem concerte în care corurile de copii să apară alături de formații instrumentale mai mult sau mai puțin restrînse, pentru a îmbogăți genurile manifestărilor noastre muzicale ?O inițiativă pe care am salutat-o 
a fost apariția într-un tiraj de masă a volumului „Cîntece pentru pionieri și școlari", realizat de pedagogul muzical Constantin Io- nescu ; o adevărată antologie a celor mai frumoase cîntece pe care tradiția noastră muzicală le-a creat de-a lungul timpului. Dar, cu toată importanța gestului, el trebuie însoțit de o serie de alte străduințe. Eugenia Văcărescu Necula, dirijoa- rea corului de copii al Palatului pionierilor (acolo a existat un concurs, dar cum șl cîte dintre piesele premiate vor intra în repertoriul copiilor ?), solicită compozitori

lor lucrări corale scrise pentru copii. Oare muzicienii noștri pot evita să-și îndeplinească datoria față de cei mai tineri cetățeni ai țării ? Aici, credem, nu există decît un singur răspuns.Și iată cum în acest teren liber pentru realizări viitoare, memoriei noastre i se păstrează acel concert în care corul Palatului pionierilor a dovedit că lucrurile, cu o clipă mai devreme, pot primi o altă înfățișare. 125 din cei 250 de coriști pe care îi numără formația, învin- gindu-și emoțiile, au interpretat atunci, printre altele, lucrări de A. Caldara, Mozart, Schubert, Brahms, G. D. Kiriac, Gheorghe Cucu (dintre clasici), iar dintre contemporani lucrări de G. Dimitrov, E. Le- rescu, R. Paladi, Ion Chirescu. Desigur, repertoriul corespundea exigențelor educative ale publicului format mai ales din elevi, iar concertul semăna mai mult cu o serbare școlară. Doi pionieri au recitat un comperaj versificat, timp în care am avut vreme să reflectăm asupra regiei de sală atît de neîn- demînatic concepută (organizatorii subapreciază, evident, că formația de cor era capabilă să susțină, independentă, un concert). Nu ml-aș fi amintit de acest lucru dar, pe măsură ce piesele din program erau interpretate, mă convingeam din ce în ce mai mult că acești copii muzicali și surîzători și — dincolo de toate truismele — adevărate primăveri, meritau mult mal mult; ei formează un cor de concerte ; ei nu se manifestă sub semnul improvizației, ci sînt, desigur, cu neînsemnate excepții, un adevărat ansamblu de muzicieni, ansamblu care, odată format, nimeni nu ar fi scuzat de răspundere în eventualitatea că. trecînd peste orice explicație, ar fi lăsat să dispară de pe afișele vieții noastre artistice.La nivelul artistic al certitudinilor, corul de copii al Palatului pionierilor completează peisajul nostru muzical, astfel încît dragostea față de frumos a melomanilor de toate vîrstele să poată să renască cu fiecare concert de muzică corală anunțat. El este un exemplu pentru ceea ce muzicienii noștri ar putea într-adevăr să recreeze în sute de școli șl în diferite instituții dacă acest capitol: „corurile de copil", n-ar fi, totuși, într-o măsură atît de mare negli
jat

Mircea M. ȘTEFANESCU
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Întoarcerea tovarășului
GHEORGHE RADULESCU

DIN R. S. CEHOSLOVACĂSîmbătă Ia amiază s-a înapoiat în Capitală tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a participat la întîlnirea de la Praga a președinților celor două părți din Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și teh- nico-științifică româno-cehoslovacă.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, erau prezenți tovarășul Gheor- ghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri, membri ai conducerii unor instituții centrale economice, precum și Karel Komarek, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Cehoslovaciei la București.
Plecarea unor participanți

la lucrările reuniunii
0. N. U. de la BucureștiIn cursul zilei de sîmbătă a părăsit Capitala Chandra Shekhar Jha, președintele Comitetului pentru programe și coordonare al Consiliului Economic și Social al O.N.U., David- Morse, directorul general al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.), Pierre-Paul Schweitzer, președintele Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), Rene Maheu, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură

(UNESCO), Marcolino Candau, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), Simeon Adebo, directorul Institutului O.N.U. pentru formarea cadrelor și cercetări (UNITAR), care au participat la lucrările reuniunii O.N.U. de la București.Oaspeții au fost salutați la plecare de reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai altor ministere și instituții centrale. (Agerpres)
Conferința de presă a directorului
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general al F. A. O

Contacte utile, valoroase

Plecarea delegației 
parlamentare iraniene

Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala delegația parlamentară iraniană. condusă de Sharif Emami, președintele Senatului, care, la invitația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a făcut o vizită în țara noastră.Din delegație au făcut parte dr. Taher Ziai, președintele Camerei de industrie și mine, dr. Abdolrezza Adl Tabatabaie, președintele Comisiei economice a Medjilisului, ing. Esmail Moini Zand. președintele Comisiei pentru ape și electricitate a Medjilisului, ing. Nasser Behboudi, membru al Comisiei pentru ape și electricitate a Medjilisului, dr. Nasrollah Sabzevari, președintele Comisiei pentru reforma

agrară și cooperative a Medjilisului.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa. delegația a fost condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, acad. Ilie Murgulescu și Mia Groza, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, de președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., deputați, funcționari superiori ai M.A.N. și Ministerului Afacerilor Externe.Au fost prezenți S.H.V. Sa- nandaji. ambasadorul Iranului la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
Declarațiile președintelui

Senatului iranian, Sharif Emami
Inainte de plecare, președintele 

Senatului iranian. Sharif Emami. 
a făcut o declarație reprezentan
ților presei.

PREȘEDINTELE M.A.N, ȘTEFAN VOITEC, 
A PRIMIT DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ

CHILIANAPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit sîmbătă dimineața delegația parlamentară chiliană. condusă de Luis Fernando Luengo, vicepreședintele Senatului Republicii Chile.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Ilie Murgulescu. vicepreședinte al Marii Adunări Na-

ționale, președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, deputați.A fost de față Rolando Stein, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Chile la București.Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi cu privire la structura și activitatea celor două parlamente, la posibilitățile dezvoltării relațiilor dintre acestea.
* *In cursul dimineții de sîmbătă, delegația parlamentară chiliană, însoțită de C. Paraschivescu-Bălă- ceanu, deputat în M.A.N., a vizitat Uzina de mașini agricole „Semănătoarea" din București.

In cursul după-amiezii delegația a vizitat Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România.(Agerpres)

Cronica
zilei

In cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc sîmbătă, directorii general al Organizației Na- țiu dor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), A. H. Boerma, a expus numeroșilor ziariști prezenți preocupările organizației, liniile activității ei viitoare și, în același timp, rezultatele întrevederilor pe care le-a avut în România și impresiile asupra vizitei sale în țara noastră.Principalele obiective ale F.A.O. fiind alimentația și agricultura — a spus dl. Boerma — ne preocupă în mod deosebit găsirea unor soluții pentru rezolvarea problemelor din aceste domenii. Rolul organizației noastre internaționale este de a iniția schimburi de experiență între țările membre, de a sprijini contactele directe între specialiști și cunoașterea rezultatelor cercetărilor științifice în diferite țări ale lumii. Sînt foarte recunoscător României pentru sprijinul pe care l-a acordat permanent de cînd 
i devenit, membră a F.A.O. Această. ilustrează faptul că nu numai țările mari pot avea o contribuție în acest domeniu. De altfel, la întrevederea pe care am avut-o cu domnul Nicolae Ceaușescu, domnia sa a subliniat rolul pe care îl pot avea țările mici și mijlocii pe plan internațional. F.A.O. are 117 țări membre, în majoritate țări mici, cu diferite grade de dezvoltare. Ridicarea standardului de viață al acestor țări este principala noastră preocupare, mai ales că 60—70 la sută din economia lor este agrară. Programul nostru este în așa fel organizat încît vrem să ne concentrăm atenția asupra acelor zone care au prioritate.Programul F.A.O. cuprinde în primul rînd dezvoltarea tehnologiei ameliorării plantelor și producției de semințe valoroase. Ne preocupă, de asemenea, mărirea producției de proteine, înlăturarea pierderilor și risipei de alimente și de resurse naturale, precum și o mai bună utilizare a resurselor umane — problemă de altfel inițiată de guvernul român în cadrul O.N.U. Prin acorduri bilaterale, România manifestă un interes deosebit față de aceste probleme. Așa procedează și guvernul țării mele, Olanda, ca și alte guverne. Dar, noi nu putem face mai mult dacă nu sîntem sprijiniți de toate țările membre ale F.A.O. Subliniez însă că țările înseși sînt acelea care trebuie să hotărască ceea ce au de făcut. F.A.O. poate avea rolul de catalizator în intensificarea contactelor între părțile interesate, nu numai între țările europene ci și în alte zone ale lumii.

După ce a relevat cîteva din preocupările actuale ale parlamentului iranian, referindu-se la contactele pe care le-a avut delegația iraniană în timpul vizitelor în țara noastră, președintele Senatului iranian a spus : Am avut plăcerea și privilegiul de a mă în- tîlni cu președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec. In același timp, ' am avut contacte cu numeroși parlamentari, membri ai Biroului M.A.N., precum și cu miniștri și cu alte personalități. Am constatat cu aceste prilejuri că România, ca și Iranul, este interesată în dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre. Am notat, de comun acord, că putem dezvolta colaborarea în toate domeniile : economic, politic, social- cultural. Un exemplu grăitor în acest sens — a spus domnia-sa — îl constituie colaborarea ' noastră în construcția Uzinei de tractoare din Iran. Sînt sigur că vom colabora și în domeniul politic, cola-

borare care este necesară pentru menținerea păcii. După părerea noastră toate popoarele trebuie să se înțeleagă mal bine și să facă totul pentru a apăra pacea.Relațiile noastre cu România durează de multe secole. In momentul de față avem însă tot mai mari interese să întărim aceste relații, și nu numai cu România, ci și cu alte țări din răsărit.Președintele Senatului iranian a spus în încheiere : Locurile și peisajele văzute în România ne-au captivat. Mă gîndesc la frumusețile Brașovului și împrejurimilor sale. Nu putem uita nici impresiile de pe litoralul românesc, care este foarte frumos și modern.Ne-au impresionat în mod deosebit realizările dv. Am văzut multe construcții noi și frumoase, fapt care demonstrează activitatea intensă depusă de guvernul și de poporul român. Sentimentul de care sîntem stăpîniți este un sentiment de bucurie pentru progresele pe care le-ați obținut în toate domeniile. Peste tot am fost primiți cu deosebită amabilitate, cu prietenie, ceea ce mă determină încă de pe acum să mă gîndesc cu plăcere la posibilitatea de a reveni în România. (Agerpres)

vremea
Ieri In tară: Vremea s-a menținut frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Izolat în nordul Dobrogei, au căzut averse de ploaie. Vîntul a suflat slab. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 23 de grade la Sulina șl 32 de grade la București, tn București : vremea a fost frumoasă, cu cerul senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a atins 33 de grade.
Timpul probabil pentru zilele 

de 8, 9 și 10 iulie. In tară : vreme călduroasă și în general frumoasă. Cerul va fi mai mult senin noaptea și dimineața și variabil ziua. Izolat, în nord- vestul țării, se vor semnala averse slabe de ploaie. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 24 și 34 de grade, local mai ridicate în sud-estul țării. în 
București : vreme călduroasă 
și frumoasă. Cer variabil. Vînt slab. Temperatura in creștere.

PLENARA C.C. AL U.T.C.

activiști ai Comitetului

In cursul zilei de sîmbătă s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al U.T.C., la care au participat membrii și membrii supleanți ai C.C. al U.T.C., membrii Comisiei centrale de revizie, primii secretari ai Comitetelor județene ale U.T.C.,Central al U.T.C.La lucrările plenarei au participat, de asemenea, reprezentanți ai unor organizații obștești, instituții centrale, ai presei, râdioteleviziunii și editurilor.Tovarășul Ion Iliescu, prim-se- cretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a prezentat informarea asupra stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite prin hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea muncii educative în rîndul tineretului, a sarcinilor care au reieșit din Consfătuirea pe țară a Uniunii Tineretului Comunist. A fost, de asemenea, prezentată de către . tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.G. al U.T.C., o informare asupra pregătirilor delegației

U.T.C. care urmează să participe la Festivalul mondial al tineretului și studenților de la Sofia, și în legătură cu masa rotundă ce urmează a se organiza în februarie 1969 în țara noastră, cu participare internațională, pe tema i „Tineretul și securitatea europeană".Pe marginea materialelor prezentate au luat cuvîntul primi- secretari ai Comitetelor județene U.T.C., activiști, invitați.Plenara a adoptat unele măsuri organizatorice, eliberînd din Biroul C.C. al U.T.C. pe tovarășii Dan Marțian și Gali Ștefania, în legătură cu trecerea lor în alte munci.Plenara a ales pe tovarășii Fejeș Iuliu și Dumitru Ghiorghișan ca membri ai Biroului C.C. al U.T.C., iar pe tovarășul Traian Ștefănescu, ca membru supleant.In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.(Agerpres)Am avut con- cu intensifica- schimbului de iar vizitarea u-

Referindu-se la vizita sa în România, A. H. Boerma a apreciat ca foarte utile și valoroase contactele pe care le-a avut cu oficialitățile române cu acest prilej. întrevederile — a spus el — au constituit pentru mine un prilej să-mi dau seama de interesul eficient pe care-1 manifestă România față de problemele F.A.O. vorbiri în legătură rea contactelor, a specialiști și altele,nor institute de cercetări, ferme și cooperative agricole mi-a oferit prilejul să cunosc stadiul înaintat în care se găsesc cercetările științifice în țara dumneavoastră, a- plicarea tehnicii moderne într-o economie agrară, practicată pe scară mare.Ați obținut rezultate remarcabile în ceea ce privește cercetarea, mai ales în ameliorarea plantelor și producerea semințelor. Sînt domenii în care consider că România poate să acorde ajutor altor regiuni prin experiența sa. Spun cest lucru deoarece ‘ ~nia este interesată cu alte țări.Ca țară aleasă de siliul F.A O., România, cu experi- erița sa valoroasă, va putea aduce o contribuție importantă la viitoarea sesiune a Consiliului, la pregătirea Congresului alimentației și a altor reuniuni internaționale.(Agerpres)

a-știu că Româ- în cooperareacurînd în Con-

ConferințăDirectorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), Marcolino Candau, a ținut sîmbătă la Centrul de documentare medicală al Ministerului Sănătății o conferință privind activitatea acestui for intei- national medical. La conferință, care a fost urmărită cu viu interes, au participat Aurel Moga, ministrul sănătății, oameni de știință, cadre medicale de specialitate. (Agerpres)
(Urmare din pag. I)linele venirii pe șan
tierul tineretului sînt 
diverse, deconcertante 
chiar, dacă punem la 
socoteală și felul în care sînt comunicate : 
curiozitatea pură (Val
ter Paul), dorința de a 
se verifica, de a com
petitions cu rezulta
tele celor din 1948 
(ing. Nicolae Oprea), 
de a face ceva, de a 
fixa un punct de refe
rință în experiența 
morală. comparabil, 
poate, cu motivele de 
laudă ale „bătrînjlor" 
(Nicolae Stoica); ten
tația de a fi grozav 
în fața celorlalți prin 
„experiența dură a 
șantierului", mai ales 
în fața fetelor (Ion 
Stirbu); atracția unui 
mediu necunoscut (e- 
levul Sîrbu, cel care ți-a sărbătorit majo
ratul pe șantier). Atît 
de diferitele motive, figurile atît de deosebite între ele se regăsesc însă, poate cel mai bine. într-un marcat sentiment de participare la o lucrare de interes national într-o dorință de_ cunoaștere și de dăruire prezente tot timpul.îmi spune cu gra
vitate mai „vîrsț- 
nicul" Nicolae Stoi
ca : „Trecem peste fe
lul lor de a fi, mai 
svăpăiat, de colțoșenia 
lor, de chitarele de 
care nu s-au despărțit 
nici pe șantier, de fala

SPORT In cîteva rînduri

IERI 1N „CUPA BUCURESTIULUI"

La velodromul Dinamo din Capitală au continuat ieri întrecerile competifiei cicliste internaționale „Cupa București"; Un frumos succes a obfinut pistardul român Vasile Burlacu, în cea mai atractivă probă a zilei — SEMIFONDUL CU ADIȚIUNE DE PUNCTE — (100 ture). Burlacu s-a clasat pe primul loc cu 42 p, și 4 ture avans, urmat de olandezul Henk Niewkamp 41 p, 4 ture avans, Mircea Virgil etc. In CURSA ITALIANĂ 
a terminat victorioasă ECHIPA ROMÂNIEI (Cîrneanu, Rona, Soare, G. Ne- goescu, Virgil) care a stabilit cu timpul de 2'15"3/10 și UN NOL RECORD NAȚIONAL. Pe locul doi i-a clasat selecționata Olandei.PROBA DE URMĂRIRE pe echipe a revenit ECHIPEI OLANDEI, învingătoare în finala cu formafia Cehoslovaciei. Timpul realizat de cicliștii olandezi pe 4 000 m — 4'44"3/10. Pentru locul trei, echipa României (4'48"4/10) a întrecut reprezentativa Poloniei (4'55"6/10). LA VITEZĂ a cîștigat OLANDEZUL J. JANSSEN. Tînărul ciclist român Florin Ne- goescu a ocupat locul 3, realizînd 11 "8/10 pe ultimii 200 m.Tot ieri, ciclistul român EMIL RUSU

A STABILIT UN NOU RECORD AL ȚĂRII LA 5 000 m cu timpul de 6'31 "4/10.Astăzi, cu începere de la ora 9, loc ultima reuniune a concursului. are

In fotografie: G. Negoescu și Mircea Virgil, în finalul cursei italiene 
Foto : M. Cioc

Boxerii români victorioși 
în turneul internațional 

de la ConstanțaO In cea de-a doua reuniune turneului internațional de box de _ Constanta, boxerii români au obținut victorii în fata oarticipanților străini. La categoria cocoș. Nicolae Giju l-a învins la puncte pe suedezul Fredriksson, iar la categoria nană, N. Moldovan a cîștigat la puncte în fata lui Palm (Suedia). In limitele categoriei semimijlocie. V. Silberman a cîștigat la puncte meciul cu olandezul Schergardus. iar Baciu l-a întrecut pe Schaink (O- landa). La categoria mijlocie mică, I. Covaci a cîștigat prin abandon întîlnirea cu Baars (Olanda). Finalele vor avea loc luni seara.
Meciul de gimnastică 

România-OIanda

ala

• La Haga a început ieri meciul 
de gimnastică dintre echipele fe
minine ale României și Olandei. După exercițiile obligatorii, scorul este de 188,10—172,15 puncte în favoarea gimnastelor românce. La individual compus conduce Elena Ceampelea (România) cu 38 puncte, urmată de Rozalia Filipescu — 37,90 puncte.

Lia Manoliu pe locul doi• La Munster (R. F. a Germaniei), a început un concurs internațional 
de atletism la care participă spor-

tlve și sportivi de valoare din mai multe țări, printre care și România. In proba de aruncare a discului fe
minin, cîștigată de vest-germana Liesel Westermann cu 58.98 m, Lia 
Manoliu a ocupat locul doi cu 
57,90 m. Sprinterul sud-african Paul Nash a terminat învingător în pro- ........................ ’ — cu 10”2/10 și,bele de 100 m și 200 respectiv. 20”6/10.

• In primul meci 
ternațional de fotbal ________echipa cehoslovacă Dukla Praga ' a întrecut cu scorul de 2—0 (0—0) formația Minerul Baia Mare. Cele două goluri au fost marcate de Hudek (min, 56 și min. 58).

m
al 
de

turneului In
ia Oanstanța,

• La Santa Clara (California) a început un mare concurs preolimpic de natație. Cea mai bună performantă a fost înregistrată în proba de ștafetă 4x200 m liber feminin cîști- gată de echipa clubului Arden Hills din Sacramento (Sue Pedersen, Linda Williams. Wendy Fordyce, Debbie Meyer) cu 8’46”4/10, timp ce reprezintă un nou record mondial. Echipa Franței (Claude Mandonnaud, Simone Hanner, Dominique Mollier, Marie-Jose Kersaudy) s-a clasat pe locul patru cu 9’11"6/1O (cea mai bună performanță europeană a anului).• La „Palatul Sporturilor" din Torino s-a disputat întîlnirea de box dintre campionul mondial profesio
nist la categoria mijlocie, italianul Nino Benvenuti, și pugilistul american Jimmy Ramos. Benvenuti a obținut victoria prin abandon în repriza a 4-a. Meciul fusese prevăzut pentru 10 reprize.

aproape copilărească 
cu care își încordează 
mușchii dimineața, 
pretinzînd că și-au 
cîștigat forța pe șan
tier ; de altfel, drept 
să spun, și mie mi se 
pare că s-au mai îm
plinit muncind în aer 
liber și mîncînd lacom 
la prînz, (S-ar cuveni 
poate, o laudă și 
bucătăresei Paulina 
Sglobiu, despre care 
am aflat că e de 12 ani pe șantiere — n.n.J. Trecem de toate astea 
și vedem că lucrează 
cu spor, că vor să facă ceva trainic. Cînd să 
plecăm de la mină, am 
văzut și noi cît sînt de prețuiți tinerii. 
Cîteodată mai sînt cri
ticați, dar cînd să 
plece, unii spuneau: 
nu pleca, măi, nu pot 
să mă lipsesc de un 
meseriaș ca tine... Ce 
ne bucură pe noi, cei 
din comitetul UTC al 
întreprinderii, e că la 
chemare n-au răspuns 
numai cei mai buni ci s-au oferit ți alții, nu 
tocmai-tocmai fruntea. Cînd e vorba de un țel comun..•“ Fapta co
mună a brigadierilor 
hunedoreni este aici 
porțiunea de șosea 
dintre tunelul 34 și 36 
(repere alese chiar de 
ei). Muncă dăruită, de 
calitate, participarea 
la construirea arterei 
de transport rutier a 
produselor 
carbonifer 
ale zonei 
Hunedoara,
Cugir, asigurarea dru-

bazinului Petroșeni, industriale 
Calan,

mulul lor scurt spre 
Oltenia, deschiderea 
unei căi a lemnului 
din Valea Jiului 
spre combinatul de in
dustrializare din Tg. 
Jiu; circuit invers al 
produselor agricole 
spre regiunile indus
triale de mai sus.

Cine se va odihni, 
tn campingurile și mo
telurile de pe noul

Meri n-au devenit 
ostentativ gravi sau 
mai puțin „cinici" de 
cum le place lor să 
se arate (o, și cît le place, dornici, în se
cret, să uluiască pe cei 
din jur I) întrebați de 
ce au venit pe șantier, cîțiva elevi de la 
Motru. parodiază șol- 
tic : „pen-tru pei-saj" 1 
Dar, de fapt, doi din-

colectiv, altfel decît la 
școală; cei mai buni 
nu muncesc doar pen
tru un eventual 10 
personal, imposibil de obținut aici, ci pentru 
onoarea și succesul 
întregii echipe. Mate
maticianul Cioată Du
mitru desfășoară ra
pid în fața inginerului Dima Marinescu, șeful 
lotului Meri, care îl

Din nou răsună valea

traseu turistic Pe- 
troșeni-Tg. Jiu-Novaci, 
cei care — cu treabă 
sau la odihnă — vor 
scurta aproape la jumătate distanțele din
tre Tara Hațegului și Oltenia, dintre Ardea
lul de sud și nordul 
Olteniei — vor datora o clipă de amintire, din timpul cîștigat și acestor tineri. Fiindcă 
sînt aici și 25 de ti
neri din brigada l 
Hunedoara veniți să 
lucreze la Bumbești- 
Livezeni în timpul 
concediului lor de 
odihnă sau în recupe
rare — gratuit. Aflați 
aici, veselii chitariști 
de la Livezeni, elevii 
de la Motru găsiți la

tre ei — Ștefănescu 
Nicolae și Coșoreanu 
Alexandru — au venit 
să facă „pentru prima 
oară un lucru cu mîna 
lor"; Băcescu Petre, 
Prodan Alexandru, Pă- 
raschiv Mitică — să 
cîștige prin efortul lor, 
să învețe „să mun
cească cu toate unel
tele — lopată, tîrnă- 
cop, baros — ți mai ales cu mîinile" — să 
fie „a doua promoție de brigadieri, după 1948".Strînși tot ca într-o 
clasă, cu ticurile lor 
verbale, cu o eternă 
melodie șuierată prin
tre dinți, elevii de la 
Motru au descoperit 
însă valoarea vieții în

ascultă cu o tandrețe 
amuzată, un întreg 
arsenal de formule 
școlare criptice, pen
tru un obiectiv concret 
și rîvnit: locul frun
taș în întrecerea 
echipa I. Poetul 
berei, din liric.

cu ta- ______  ___ a devenit temut satiric, 
producînd un pamflet 
la adresa cîtorva ne
ajunsuri de la cantină, 
„operă" de un răsunet 
imediat, pentru care 
întreaga colectivitate i-a fost recunoscătoa
re. Nesportivii — căci 
există și așa ceva — 
militează alături de 
„microbiști" pentru 
dotarea taberei cu un 
aparat de radio la care 
să asculte meciurile.

O lume febrilă, cercetătoare, tineretul de azi, crescut și educat de partid cu părintească dragoste, își trăiește experiența de muncă și participare cu dezinvoltură, cu o mare capacitate de angajare, cu interes față de lumea înconjurătoare, cu întrebări. 
De ce nu se organi
zează un club 7 întreabă băieții și nu din 
răsfăț, amatori doar 
de condiții materiale. 
De ce nu există o 
placă în memoria bri
gadierilor de acum 20 
de ani ? Le-ar citi nu
mele cînd se duc la 
lucru, ar căuta să afle 
cine au fost. Ei știu că totul nu s-a construit 
ușor, ca o perpetuă 
bătaie din palme, uor să cunoască eroii șan
tierului din 1948. întrebarea e mai profundă. dovedind nevoia de gravitate și de meditație a tineretului de azi, dorința de cinstire a jertfei din trecut a unor tradiții de la care se revendică și pe care se străduiesc să le dezvolte cu cinste.

Specifice vîrstei, cu
riozității și interesului 
viu al unei generații 
în plină formare, în
trebările pe care și le , 
pun acești tineri denotă receptivitate la 
fenomenele sociale ale epocii. Dintre multe 
alte întrebări, m-a re
ținut următoarea: „de 
ce nu s-a apărat sena-

torul Robert Ken
nedy ?“ Această între
bare, părînd puerilă, 
s-a pus într-o seară în 
tabără, și discuția în
focată ce i-a urmat a schifat un profil de 
erou de film palpitant: 
de vreme ce se spune 
în ziare că senatorul 
se aștepta la un aten
tat, de ce nu s-a a- 
părat ? Pornind de 
la un fapt semnificativ 
se schițează o atitu
dine, o încercare de 
dezbatere a probleme
lor lumii, chiar la 
acest nivel „naiv" — 
cum ar putea să pară 
la prima vedere — dar 
care adaugă muncii 
brigadierilor o pro
fundă dimensiune mo
rală. Pentru 
contact cu o 
dură, a unei 
minate de„cinicii" (o, cît le place să arate așa, dornici, 
în secret, să uluiască 
pe cei din jur!) se 
arată capabili de vibrație, entuziaști. își relevă substanța autentică. umanitatea șl fermitatea unor vingeri proprii mii, poporului ___care fac parte. Cînd 
brigada 5 Motru a primit steagul, cel care 
l-a purtat pînă în ta
bără, Ungureanu Va
sile, a mers 
drept, despovărat 
uneltele de lucru : 
purtau ceilalți, el simbolul, aproape 
genda, brigadierul în profil ideal.

că, în realitate 
lumi do- 
violență.

con- lu- din
liber, 

de 
i le 
era 
le-

Asistentul secretarului de stat pentru transporturi din Statele Unite ale America, Donald Agger, care a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit sîmbătă dimineața Capitala. Printre persoanele oficiale prezente la plecare, pe aeroportul Băneasa, se aflau • Constantin Șendrea, secretar general al Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, reprezentanți ai conducerii întreprinderii de transporturi aeriene române — TAROM, precum și reprezentanți ai Ambasadei S.U.A. la București. In timpul șederii în România, demnitarul american a avut convorbiri cu oficialități române privind dezvoltarea legăturilor de transport între cele două țări șl a vizitat unele obiective de comunicație din București și do pe litoralul Mării Negre.
★Sîmbătă a sosit în București, la invitația Consiliului Național al Femeilor, o delegație a Uniunii Femeilor din Tanzania, care va face o vizită de prietenie în țara noastră.(Agerpres)

DUPĂ

40 DE ANI
Sîmbătă, In orașul Piatra 

Neamț, absolvenți ai fostei Școli 
normale din localitate s-au reîn- 
tîlnit în aceeași sală în care, 
acum 40 de ani, și-au luat rămas 
bun de la profesorii lor.

Membrii promoției 1928, care 
timp de patru decenii au pus 
condeiul în mina a mii de copii 
din satele și orașele patriei noas
tre, au răspuns prezent cînd s-a 
citit catalogul.

Foștii elevi, azi cu părul că
runt, și-au manifestat bucuria de 
a se revedea după o perioadă îndelungată, amintindu-și de anii 
de școală și activitatea lor de 
dascăli folositori societății și edu
cării tinerelor generații.

(Agerpres)

Unu ori 
nouăsprezece 
milioane
(Urmare din pag. I)de la lege au o altă semnificație decît a colegilor lor antebelici, delincventa respectivă Incărcîndu-so cu o gravitate socială deosebită.Trebuie să devină din ce In co mal limpede tuturor că „bunăvoința’ unui interventionist do tip nou sau a unei „dame voalate" 1968, ce se străduiește să-și plaseze într-un post nemeri- fat un protejat sau pe eternul „nepot", exclude do la muncă și de la viafă pe un om cinstit, necesar în locul respectiv și lui și obștii, intervenția de- monstrîndu-se în acest chip, de două ori dăunătoare, vinovată prin etică, profund condamnabilă prin consecințe sociale.Un șperjar obișnuit să nu-și pună ștampila pe o hîrtie dacă solicitantul n-a „mișcat din urechi" nu se dedulcește din profiturile grasa, obfinute odinioară cu ușurinfă, de cutare negustor de cereale, îmbogățit do po urma jecmănirii unei fărănimi vlăguite, ci își bagă mîna în buzunarul unui muncitor venit de la strung, furîndu-1 din hrana lui și a familiei sale. Un vechi principiu de drept, moștenit do la romani, arată că gravitatea unui delict iau a unei crima ie socotește In raport cu dauna adusă vătămatului,La lumina acestei norme încă în picioare în toate legislațiile, un leu furat 
din avutul obștesc trebuie socotit în 
raport cu dauna făptuită împotriva a 
nouăsprezece milioane de oameni, elfi 
trăiesc azi în țara noastră.Intr-adevăr orice leu trebuie raportat la acest coeficient de nouăsprezece milioane și multiplicat cu el, fiindcă fiecare ban sfeterisit din avufia fării lovește în întreaga noastră comunitate națională, lovește în fabricile și în uzinele pe care le ridicăm, în spitalele și în școlile pe core le clădim, în drumurile pe care Io tăiem po harta fării, în irigațiile ce te cuvin a fi extinse ca să scoatem de sub influenta oricărei leceto pămînturile do la care nouăsprezece milioane de oameni așteaptă pîinea. Leul furat ostăzi din avutul obștesc e un strop din laptele băut de copii în creșe, e un medicament mai pufin dat unui bolnav tintuit pe un pat do spi- fal, e un atentat la pensia bătrlnilor și la liniștea vieții lor.Un leu furat din avutul obștesc trebuie înmul)ii cu nouăsprezece milioane, fiindcă lovește în eforturile a nouăsprezece milioane de oameni caro n-au decît un singur tel : să-și facă o soartă mal bună, să lase urmașilor lor o viafă demnă, lată de ce crimele semnalate mai sus — fiindcă de crime morale o vorba — sînt întîmpinata da mtnia tuturor și de co nici o sancțiune nu nl se pare prea gravă ca să Io veștejească 
și să le prevină.

I
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viața internațională
E

portavion" americanDECLARA de dezvoltare
(Urmare din pag. I)

unor noi sud și la în even- expirarea

REACȚII

ȚIA-PROGRAM
A GUVERNULUIROMA 6. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Decla- rația-program a guvernului, prezentată în Camera Deputaților și apoi în Senat de primul ministru Giovanni Leone, constituie în prezent obiectul unei amănunțite analize din partea forțelor politice italiene. Atenția principală este reținută însă de poziția a- doptată de partidele fostei coaliții de centru-stînga. în timp ce democrat- creștinii și-au făcut cunoscut limpede angajamentul de a vota necondiționat încrederea în guvern, socialiștii unificați și republicanii — foștii parteneri în guvernul legislației precedente — au anunțat că se vor abține cu prilejul exprimării votului de încredere, în acest fel, guvernul Leone are asigurată învestitura din partea parlamentului. E drept, majoritatea de care va dispune va fi de numai 6—7 voturi, în cazul în care ea nu va fi sporită de voturile unor deputați ai partidelor de dreapta. In unele cercuri se consideră că tocmai acest obiectiv l-a urmărit și premierul Leone la întocmirea declarației-program a guvernului.Poziția partidelor opoziției de stingă, îndeosebi a P.C.I., a fost reafirmată cu claritate. Secretarul general al P.C.I., Luigi Longo, a declarat imediat după declarația-program a guvernului: „Discursul de prezentare al senatorului Leone a fost o lungă enumerare de teme pentru care, cel mai adesea, nu au fost indicate nici modul în care vor fi înfruntate, nici soluțiile preconizate. întregul discurs s-a plasat în generalitate și echivoc, îndeosebi în ceea ce privește problemele fundamentale ale situației muncitorilor, țăranilor, pensionarilor, precum și problemele vitale ale păcii și democrației. Noi vedem în toate acestea un indiciu clar al incapacității noului guvern de a găsi soluții efective problemelor grave și urgente care stau în fața țării".

•Arîntr-un document politic adoptat de plenara C.C. al P.S.I.U.P. se subliniază că rezultatele alegerilor de la 19 mai deschid o nouă perspectivă pentru clasa muncitoare din Italia. Enumerînd obiectivele luptei P.S.I.U.P., documentul afirmă că în lunile următoare, prin lupta forțelor democratice, se poate realiza o mai largă deplasare spre stînga în Italia.
Declarația MAE. al R. D. VietnamHANOI 6 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație cu privire la intensificarea bombardamentelor asupra regiunii Vinh Linh și a zonei demilitarizate. De la 1 iulie, se arată în declarație, avioane americane de tipul „B-52“ au întreprins zilnic raiduri asupra tuturor localităților din regiunea Vinh Linh, inclusiv asupra celor situate în zona demilitarizată. Potrivit unor surse americane, la 2 iulie 75 de avioane de acest tip au aruncat peste 1 800 tone de bombe, iar la 3 iulie alte 95 de a- vioane au aruncat peste 2 500 tone de bombe. în aceeași perioadă, lunuri grele, amplasate pe nave apar- ținînd flotei a 7-a și pe poziții situate la sud de zona demilitarizată, au aruncat zeci de mii de obuze a- supra localităților sus-amintite. A- cestea sînt cele mai crîncene atacuri întreprinse asupra regiunii menționate de către aviație, nave de război și artilerie.Amintind că aceste acțiuni sînt în contradicție cu declarațiile autorităților S.U.A. că s-ar fi luat măsuri pentru „reducerea ostilităților", declarația reafirmă hotărî- rea poporului vietnamez de a da riposta cuvenită acestor atacuri.

★PARIS 6 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a făcut sîmbătă o vizită la Paris. El s-a întîlnit cu ministrul de externe francez Michel Debrâ,
prezent.cîteva puncte au constituit examinării în cadrul unor tripartite — între lideri ai

lordul Carrington, lider conser- al Camerei Lorzilor, a adunat o sută dintre ei la o consfă- le-a explicat obiectivul atacu-

Patriofi angolezi într-o acfiune ofensivăPatriofi angolezi într-o acfiune ofensivă

Tarile în curs
9

< gogii

Agricultori din toate regiunile Italiei manifestează pe străzile Romei, exprimîndu-și nemulfumirea fafâ de politica agricolă a cercurilor guvernante
AZI, ALEGEAI

îTOKIO. , Corespondentul Agerpres, FI. Țuiu, transmite : Corpul electoral din Japonia este chemat azi, începînd de la ora 7 dimineața, la centrele de votare pentru a alege 126 din totalul de 250 de deputați ai Camerei Consilierilor Dietei japoneze. Pînă sîmbătă seara, cînd a luat sfîrșit campania electorală, între cele cinci partide politice din Ja-

agențiite de presă transmit Va supraviețui

PHILIP BLAIBERG?
Lucrările Conferinței State

lor nenucleare se vor desfășura la Geneva între 29 august și 28 septembrie. Secretar executiv al acestei conferințe a fost desemnat Rolf Bjbrnerstedt (Suedia). La lucrări au fost invitate toate statele membre ale O.N.U. și ale organizațiilor specializate O.N.U., precum și reprezentanți ai Agenției Internaționale pentru E- nergia Atomică.
Dind curs cererilor popu

lației, guvernul danez a ho- 
tărît să interzică anul acesta 
experiențele americane cu 
rachete în Groenlanda. Problema experiențelor va fi discutată din nou anul viitor.

La Moscova a fost semnat planul de colaborare culturală șl științifică dintre U.R S.S. și R. D. Vietnam pe anul 1968. Planul prevede, între altele, pregătirea unor cadre tehnico- 

care a avut un schimb de vederi, pe care l-a caracterizat „foarte util", asupra problemelor de interes comun privind Franța și O.N.U., precum și asupra Vietnamului și situației din Orientul Mijlociu.Secretarul general a făcut apoi o vizită la Ambasada S.U.A. din I’aris unde s-a întreținut timp de o oră cu reprezentantul guvernului american la convorbirile oficiale în problema vietnameză, Averell Harriman.Spre sfîrșitul după-amiezii, U Thant a vizitat sediul delegației generale a R. D. Vietnam, unde a conferit cu reprezentantul guvernului R. D. Vietnam la convorbirile oficiale, ministrul Xuan Thuy.
CONFERINȚA MONDIALA A 
JURIȘTILOR ÎN PROBLEMA 
VIETNAMEZĂPARIS 6 (Agerpres). — Sîmbătă H s-a deschis, la Grenoble, Conferința S Mondială a juriștilor pentru Viet- „ nam, la care participă 150 de de- | legați din 38 de țări. Pentru prima “ dată ia parte și o delegație a Fron- B tului Național de Eliberare din | Vietnamul de sud.Din țara noastră participă Ștefan | Costăchescu, secretarul general al S Asociației juriștilor din Republica g Socialistă România.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Plaț» „Sctnteil". Tel, 17 CO 10, 17 00 îo. Abonamentele se fac le oficiile poftele fi dlfueorU din întreprinderi fi instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclnteif

JAPONIAponia s-a dat o luptă caracterizată de observatorii locali și sondajele ziare drept deosebit de strînsă. Jinut capul de afiș al campaniei ma Tratatului de securitateamerican, a bazelor militare americane din Japonia și a retrocedării nawei.
marilor Au de- proble- japono-Oki-

științifice și specialiști pentru diferitele ramuri ale economiei naționale a R. D. Vietnam.
Președintele S.U.A. a sosit 

sîmbătă în capitala Republi
cii Salvador pentru a participa la lucrările conferinței președinților statelor membre ale Pieței comune din America Centrală. După cum relatează agenția U.P.I., „președintele a sosit în mijlocul unui val de manifestații antiamericane declanșate de studenți". Pe drumul de la aeroport spre centrul orașului, automobilul prezidențial a fost întîmpinat cu pancarte pe care erau scrise lozinci împotriva intervenției S.U.A. în Vietnam.

Camera Comunelor a adop
tat proiectul de lege cu privi
re la independența Swazilan
dului. Swazilandul, actualmente protectorat britanic, urmează să-și

pu- 
ac-

din 
Inl-

Sub bolțile gotice ale Camerei Lor- | zilor, unde ritualul unei etichete ar- 
I haice mai întreține încă o palidă a- parență de grandoare, s-a iscat de | curînd o furtună politică, de natură W a readuce pe prim plan mult tărăgănata problemă a abolirii acestei inft stituții anacronice. Pe agenda parla- | mentului a fost înscrisă săptămîna trecută dezbaterea unei decizii guverna- | mentale privind extinderea sancțiuni- | lor împotriva regimului din Rhodesia, potrivit unei rezoluții a O.N.U. a la care Marea Britanie aderase. în | ciuda împotrivirii opoziției conservatoare, care pledează invariabil în fa- | voarea regimului lui Ian Smith, Câ
ți mera Comunelor a înregistrat o substanțială majoritate pentru aprobarea 
g deciziei.| Procedura existentă în sistemul bi- „ cameral' britanic cerea trimiterea do- 3 cumentului în fața lorzilor, ceea ce | în desfășurarea curentă a lucrărilor ar fi trebuit să constituie o simplă 3 formalitate. Dată fiind însă poziția | angajată a conservatorilor față de _ Rhodesia, votul a devenit o chestiu- H ne de principiu, iar liderii partidu- ] lui, în frunte cu Edward Heath au _ chemat eminențele reacțiunii de la a Westminster să se pronunțe împotrivă. Ceea ce s-a și întîmplat: măsura guvernului a fost respinsă de lorzi cu 193 voturi față de 184 pentru (o majoritate de numai 9 voturi), avînd ca urmare retrimiterea în Camera Comunelor pentru o nouă e- xaminare.O asemenea ieșire demonstrativă, deși fără implicații prea serioase pentru programul legislativ laburist, i-a determinat pe mulți să se întrebe dacă nu e timpul să se treacă la o soluționare concretă și finală în ce privește instituția lorzilor. Mulți dintre aceștia consideră că a devenit de neconceput ca o adunare de persoane în care fiecare nu se reprezintă decît pe sine să mai dețină și astăzi prerogative constituționale în virtutea perpetuării unor privilegii ereditare încă din timpul Evului Mediu. William Cuceritorul a împărțit titluri și pămînturi căpeteniilor normande care l-au ajutat să învingă în bătălia de la Hasting din 1066. Ulterior, s-a introdus practica înnobilării pe bani peșin, începînd cu James I, cînd ba- ronia se vindea cu 10 000 lire, pînă pe timpul premierului liberal Lloyd George, care a adăugat la fondurile Partidului Liberal peste 3 milioane lire din vînzarea blazoanelor. In secolul 19 o adevărată invazie de bancheri, mari negustori, oameni politici și, mai tîrziu, industriași au îngroșat rîndurile aristocrației lordiste.In componența actuală a Camerei Lorzilor- intră pe baza titlului ereditar 29 duci, din care 4 din casa regală, 2 arhiepiscopi și 24 episcopi, vreo 35 de marchizi, peste 160 conți

a președintelui lunisieiSOFIA 6 (Agerpres). — Președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourghiba, care întreprinde o vizită în Bulgaria, se află pe litoralul Mării Negre, în orașul Varna. El este însoțit de Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, Lîce- zar Avramov, Consiliului de alte persoane vicepreședinte al Miniștri, precum și oficiale.

zentanți ai guvernului Marii Britanii și ai Swazilandului în vederea acordării unui ajutor economic.
Comisia executivă a Pieței 

comune, întrunită pentru a se pro- 
și contese, peste 100 viconți și a- proape 700 baroni. Așadar, peste 1 000 de membri, dintre care mai bine de jumătate nu au participat vreodată la ședințele Camerei lorzilor, iar dintre cei care au participat circa 300 sînt conservatori. Aceștia pot asigura a- proape oricînd o majoritate confortabilă, după cum cer interesele Partidului Conservator. Un lider al acestuia, Arthur Balfour declara în 1908 că Partidul Conservator, fie că este sau nu la putere, trebuie să controleze destinele imperiului britanic, cu a- jutorul lorzilor.O modestă minoritate o formează cei 190 de lorzi pe viață, numiți de succesivii prim-miniștri. Sub primul guvern laburist de după al doilea război mondial, premierul Attlee a creat 98 în decurs de 6 ani, proce
FURTUNĂ IU JURUL

CAMEREI LORZILOR
CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

deu urmat apoi de MacMillan in timpul guvernării conservatoare. Posesorii unui titlu viager sînt mai prezenți și participă mai activ la dezbateri, dar și în rîndul lor predomină conservatorii, care au o majoritate teoretică de peste 100 față de laburiști, liberali și așa-numiții „imparțiali" Recentul caz al sancțiunilor contra Rhodesiei a fost un edificator prilej de a pune la încercare rezervele aristocratice. După ce s-a consultat cu „cabinetul din umbră", vator peste tuire, lui și a obținut adeziunea lor totală. Câștigați dinainte erau membrii grupului de dreapta, condus de lordul Salisbury, din faimoasa casă Cecil care a dat numele capitalei Rhodesiei și a deținut în această colonie britanică importante poziții și interese.Ce s-a întîmplat însă cu cei ce poartă numele alegoric de „Backwoodsmen", adică oameni din fundul pădurilor, care de regulă ignoră sesiunile Camerei Lorzilor, dar de data asta erau așteptați să sară tn ajutorul cauzei ? Unii au răspuns semna-

SEUL 6 (Agerpres). — După cum transmite din Seul agenția France Presse, guvernul american procedează în prezent la construirea baze aeriene în Coreea de extinderea celor existente, tualitatea că va fi silit, la tratatului de securitate japono-ameri- can, să le evacueze pe cele de pe teritoriul nipon. Se află în curs de lărgire pista de zbor a bazei de la Pohang, situată pe litoralul sud-estic, pentru ca ea să poată primi bombardiere de vînătoare de tipurile „F-105" 
șl „F-4 Phantom". Se apreciază că unele din bombardierele uriașe „B-52" ar putea, de asemenea, să fie aduse în Coreea de sud de la bazele din Tailanda și Insula Guam. Agenția de presă franceză precizează că la Seul au început negocieri oficiale între guvernul sud-coreean și autoritățile a- mericane pentru achiziționarea terenurilor necesare construirii unora dintre noile baze preconizate.

nunța asupra măsurilor inițiate de Franța în vederea redresării situației sale economice, după recenta criză socială, și asupra recomandărilor Consiliului ministerial al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și Consiliului Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), a aprobat programul de măsuri al guvernului francez. In consecință, Franța va pune în aplicare începînd de luni măsurile protecționiste privind limitarea importurilor și sprijinirea exporturilor.
La Muzeul Etnografic din 

Neuchâtel a avut Ioc inau
gurarea expoziției „România 
— comori de artă'. Au participat Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Dumitrescu, ambasadorul României tn Elveția.
lului de alarmă, astfel îneît în seara votului în incinta Camerei au fost numărate mai multe cornete acustice puse la ureche decît de obicei. Și totuși marea majoritate a lipsit, după părerea unor observatori, din a- patie, din sublimă indiferență sau poate chiar din dispreț suveran. Pus la probă, vechiul mit al castei a decepționat în mare măsură pe liderii conservatori care, potrivit ziarului „Times", „nici nu au putut opri pe lorzii conservatori șă voteze împotriva deciziei laburiste, dar nici nu au reușit să adune destui pentru a cîș- tiga o majoritate convingătoare". Cele 9 voturi în plus nu au consemnat de fapt decît o obstrucție gratuită, prevestind apropierea treptată a unui naufragiu din ce în ce mai greu de evitat. De altfel, poate că nu întîmplă- 

tor o parte a ziarelor britanice au numit zilele acestea Camera Lorzilor — „Clubul sinucigașilor".Evoluția seculară a Camerei Lorzilor a cuprins limitări succesive ale puterilor conferite pe baza dreptului ereditar, iar odată în istoria Angliei această instituție a fost abolită, deși pentru o perioadă scurtă (după răscoala condusă de Cromwell cu 320 ani în urmă). O primă eclipsă a fosl adusă de reforma din 1832, iar a doua, mult mai severă, în 1911 cînd liberalii, aflați atunci la putere, furioși din cauza veto-ului opus de lorzi la buget, au votat un decret prin care acestora nu li se permitea să amîne cu mai mult de doi ani intrarea în vigoare a unei legi. In 1949 laburiștii au redus acest termen la numai un an. Dar, cu toată îngrădirea, lorzii au dovedit că din cînd în cînd mai pot stânjeni într-un fel sau altul atît procesul legislativ cît și u- nele acțiuni operative în probleme externe — ca cea privind sancțiunile antirhodesiene. Mai ales că cei mai mulți se dovedesc apărători consa- crați ai ideilor reacționare, avînd faima de a fi „mai conservatori decît Partidul conservator".
Au fost și cazuri cînd unii au pă- 

tuie o problemă foarte acută, în primul rînd, pentru economia lor, dar care are repercusiuni asupra economiei mondiale. Consider pozitiv faptul că, pentru prima oară, la recenta conferință a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) de la New Delhi, țările industrializate au recunoscut necesitatea eliminării acestor obstacole ; ba, mai mult, au subliniat importanta „politicii preferențiale". în favoarea țărilor în curs de dezvoltare. pentru a stimula exportul de produse manufacturate din aceste țări. Dar simpla „recunoaștere" a principiului reprezintă prea puțin. Țările în curs de dezvoltare au sperat ca plenul conferinței nu numai să aprobe, dar să și treacă la indicarea căilor concrete de realizare a acestui obiectiv. Tentativele în acest sens au eșuat — personal sper că nu definitiv. în orice caz a fost organizat un comitet special, care se va ocupa de problema „preferințelor" ; acesta are sarcina_ca Ja sesiunea mecanismelor din septembrie 1969 să neri definitive.Adîncirea decalajului două grupe de țări este determinată însă. în principal, de „deteriorarea raportului de schimb", adică de accentuarea discrepantei care e- xistă între preturile scăzute ale ex-

U.N.C.T.A.D. facă propu-dintre cele

Directorul spitalului Groote 
Schuur din Capetown, dr. J. G. 
Burger, a declarat că pacientul cu 
Inima grefată, Blaiberg, „este 
foar>e bolnav", confirmind buleti
nul medical publicat vineri noaptea. După cum s-a mal anunfat, 
Blaiberg, care este internat la Groofe Schuur pentru un trata
ment de hepatită, are acum și o 
complicajie pulmonară, ceea ce 
micșorează și mai mult șansele de 
Supraviețuire a „veteranului" 
seria celor șapte pacienfl cu 
ma grefată.

Un buletin medical dat ieri 
blicităfii anunfă că din cauza 
tualei agravări a stării sănătății 
doctorului Blaiberg, profesorul 
Christian Barnard Intenționează 
să-i grefeze o altă inimă.

răsit scena aristocratică, în dorința de a se afirma în viața politică a Camerei Comunelor, ca fostul lord Stans- gate, în prezent cunoscut sub numele de Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei în guvernul laburist, ca fostul lord Hailsham, devenit Quintin Hogg, deputat conservator și membru al cabinetului din umbră și ca alții cîțiva. S-a emis părerea, mai aies printre parlamentarii laburiști, că de vreme ce lorzii mai sînt în stare să-și depășească rolul de simple personaje decorative, Camera lor ar trebui pur și simplu desființată. In cadrul unei asemenea mișcări anti-lordiste, deputatul laburist William Hamilton a prezentat miercuri un proiect personal de lege pentru abolirea Camerei Lorzilor, calificată în textul respectiv ca „un r- nacronism de neapărat". Deși proiectul nu a fost adoptat, este totuși remarcabil faptul că el a întrunit 132 voturi.In atitudinea Camerei Comunelor s-a avut probabil în vedere declarația făcută cu puțin înainte de premierul Harold Wilson, în care fusese reafirmată promisiunea (inclusă de altfel încă în manifestul electoral laburist) că urmează să fie prezentată o lege prevăzînd eliminarea bazei e- reditare a Camerei Lorzilor. Se preconizează mai de mult o reformă parlamentară destinată să creeze o a doua Cameră cu o componență „a- meliorată" ; într-o perioadă de tranziție lorzii ereditari ar urma să a- leagă dintre ei un număr de confrați care să-i reprezinte în Cameră, fără ca această calitate de membru al Camerei Lorzilor să mai poată fi transmisă descendenților. Această Cameră va putea întîrzia intrarea în vigoare a legilor pe o perioadă de numai trei luni, în loc de un an cum se prevede înAceste obiectul negocieri Partidului laburist, conservator și liberal. Dar zilele trecute, tocmai cînd pozițiile păreau să fie mai apropiate, a intervenit brusc votul dramatic al lorzilor. Laburiștii și-au exprimat indignarea și au rupt tratativele, anunțând că vor efectua modificările propuse fără consultarea adversarilor. Observatorii politici cred însă că o reformă de acest gen, fără a- cordul opoziției, riscă să fie răsturnată de un viitor guvern conservator. Se scurge astfel încă un episod parlamentar, însoțit de nesemnificative polemici reformiste, ceea ce l-a făcut pe Jo Grimond, fostul lider liberal, să aprecieze că întreaga afacere a lorzilor pare „o furtună într-o ceașcă de ceai din secolul 18". Probabil însă că nu este ultima furtună prin care trece Camera Lorzilor pe drumul fără întoarcere al declinului.
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în curs peste 60
dv., mo'

porturilor țărilor în curs de dezvoltare si preturile ridicate ale produselor industriale vîndute acestora de țările dezvoltate. Despre acest fenomen am vorbit — cred că printre primii economiști din țările în curs de dezvoltare — încă acum 20 de ani. Atunci observația mea a fost tăgăduită. Mai tîrziu, fenomenul nu a mal putut fi contestat. Vremea îi aduce de altfel noi confirmări. Dacă prin ’54—55 pentru a achiziționa un automobil din cele mai ieftine o țară producătoare de cafea dădea circa 14—15 saci. în prezent pentru același tio ar trebui să dea 20 de saci. în mod global, după unele calcule, în 15 ani (1951— 1966) ca urmare a deteriorării raportului de schimb, țările de dezvoltare au pierdut miliarde dolari.
— Care sînt, după opinia 

dalitățile de atenuare sau de anihi
lare a acestor fenomene negative ?— Cred că o soluție practică imediată ar fi o politică comună care să cuprindă stabilizarea prețurilor, măsuri de finanțare compensatorie (adică utilizarea finanțării externe ca mijloc de a compensa pierderile rezultate din deteriorarea raportului de schimb). Se pare că nu toate țările industrializate înțeleg însă necesitatea acordării unui sprijin larg si eficient țărilor rămase în urmă. Un exemplu elocvent îl oferă eșecul recentelor negocieri între țările consumatoare și cele producătoare, în vederea realizării unui acord a- supra stabilirii prețului minim la cacao, negocieri care au eșuat tocmai datorită opoziției unor țări dezvoltate călăuzite de interese e- goiste.Fără îndoială, modalitatea principală în rezolvarea problemei dezvoltării este industrializarea țărilor slab dezvoltate. Ea rămîne elementul de bază al „strategiei dezvoltării". Orice progres în această PV- vintă contribuie la dezvoltarea ' tregii economii. întărește capacita<> de rezistentă față de presiunile dttt afară, consolidează independenta. Dar. din păcate, crearea industriei într-o tară nu se realizează dintr-o- dată, este o chestiune de perspectivă. De asemenea, problema dezvoltării agriculturii își are importanta ei si nu trebuie privită izolat, rupt de procesul dezvoltării. Necesitatea modernizării agriculturii țărilor în curs de dezvoltare este îndeobște recunoscută. Unii economiști au emis însă ideea că introducerea progresului tehnic în agricultură ar împiedica absorbirea mîi- nii de lucru în întregime. După părerea mea, dacă această modernizare este însoțită de o politică da creștere a ritmului dezvoltării, a ritmului de investiții există posibilitatea ca mîna de lucru aparent excedentară să fie folosită în alte sectoare productive ale economiei șl, în primul rînd, în industrie. Acesta este punctul meu de vedere si constat cu satisfacție că el a fost relevat în cursul dezbaterilor de la București ți de d-1 Boerma, directorul general al F.A.O., care a subliniat necesitatea de a privi a- gricultura în conexiune cu celelalte elemente ale dezvoltării.

— Cum se pot realiza concret o- 
ceste obiective ?— Nu o dată am afirmat că mijlocul practic de rezolvare a problemei subdezvoltării rezidă în e- fortul propriu al fiecărei țări. Firește. procesul de dezvoltare poate fi facilitat prin resurse financiare externe. Dar aceasta nu trebuie să fie calea principală. Piatra unghiulară este efortul propriu al fiecărei țări, realizarea procesului de mobilizare și valorificare a tuturor resurselor interne. Și eu socot că acest obiectiv nu poate fi atins fără înfăptuirea unor reforme structurale economice și sociale în țara respectivă, fără o politică economică valabilă, fără o disciplină a dezvoltării.Problema dezvoltării nu pune numai pentru țările înapoiate, ci și pentru cele voltate din punct de vedere economic. Este imperios necesară luarea unor măsuri convergente de către ambele grupe de țări. Iată de ce vorbim despre o „strategie globală a dezvoltării". Colaborarea tot mai strînsă cu țările industrializate vine tocmai să potențeze forturilor proprii ale de dezvoltare.O formă eficientă a acestei cooperări o constituie exportul de produse manufacturate șl semimanufacturate ale țărilor în curs de dezvoltare către țările industrializate. Se crede, în general, că acest lucru reprezintă un „sacrificiu" pentru cel de-al doilea grup de țări. Eroare. E drept că o asemenea politică comportă uneori a- numite „ajustări" în structura economică a țărilor industrializate, dar aceasta nu înseamnă, nici pe departe un „sacrificiu". Dimpotrivă, după părerea mea, aici este vorba despre o afacere de care beneficiază ambii parteneri. Cu cît țările în curs de dezvoltare îșl vor spori exporturile de bunuri manufacturate cu atît vor spori ele și importurile de bunuri de echipament și de produse ale tehnicii avansate, indispensabile în realizarea unor asemenea exporturi, si pe care le cumpără din țările dezvoltate. Numai prin prisma acestei „strategii globale a dezvoltării" se poate realiza o cooperare internațională bazată pe respectarea independentei și suveranității statelor. pe avantaj reciproc, colaborare care constituie un factor esențial al păcii si progresului mondial.

— Cum apreciați 
legației României 
U.N.C.T.A.D. ?— Delegația română cît și la a doua conferință, s-a manifestat activ si constructiv. Ceea ce nu mă surprinde. România a obținut progrese marcante în domeniul industrializării. Experiența el prezintă un deosebit interes pentru țările în curs de dezvoltare. In plus, poziția ei se inspiră din spiritul înțelegerii și solidarității cu țările și popoarele care înaintează pe calea dezvoltării independente, a făuririi unui viitor de bunăstare 81 pro* greș.

sadez-

mobilizarea e- tărilor în cursde cristalizare

aportul de- 
la sesiunileatît la prima.


