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Mașina noastră înain
tează prin nesfîrșite 
lanuri de porumb și 
pare în mijlocul lor'un 
submarin ce se târăște 
pe fundul unui ocean 
verde. Doar experiența 
însoțitorului nostru (de 
la serviciul organizării 
teritoriului al I.A.S. — 
Insula Mare a Brăilei) 
poate identifica și no
minaliza locurile aces
tei inundații vegetale 
ce a înlocuit revărsa
rea de odinioară a a- 
pelor, exilate 
fara incintei

Intrăm în 
Gemenele",
mare dintre cele șapte 
sisteme de desecare e- 
xistente în Insulă. Se 
întinde pe o suprafață 
de 14 650 hectare. Iată, 
canalul acesta larg cît 
un rîu (cam așa arată 
Argeșul) e Filipoiu. u- 
nul dintre canalele 
principale ale sistemu
lui de desecare. Din 
loc în loc. pe trunchiul 
lui se articulează cana
lele secundare, care la 
rîndul lor se ramifică

VALENȚELE MIRACULOASE

ALE CHIMIEI MODERNE
Practici și atitudini dăunătoare în legătură cu revizuirea 

normelor de consum în industrie
ANCHETA INTERNAȚIONALA A „SCÎNTEII-

eforturilor pentru 
consum și 

la un nivel cît mai 
cel practicat în în- 
cu bune rezultate în 

superioară a materiilor

Concentrarea 
scăderea normelor de 
așezarea lor 
apropiat de 
treprinderile 
valorificarea 
prime și materialelor, în prevenirea 
risipei acestora, reprezintă una din 
cele mai importante sarcini înscrise 
în planul de stat pe anul 1968. în 
acest scop, s-a stabilit ca, în cursul 
trimestrului I, titularii de plan să 
revizuiască normele de consum de 
materii prime, materiale, combusti
bil, carburanți și energie electrică 
atit din categoria celor republicane, 
cît și a celor departamentale și uzi
nale.

Pornind de la necesitatea de a ur- 
:ări modul în care titularii de plan 

au acționat pentru reducerea sub
stanțială a normelor de consum — la 
toate capitolele amintite — recent, 
organele de control și revizie ale 
Ministerului Finanțelor au întreprins 
o analiză la unele ministere econo
mice și la întreprinderile cu pon
dere în consumul de materii prime 
și materiale. Ce se constată ? Unele- 
unități productive au privit cu răs
pundere sarcina menită să asigure 
utilizarea rațională, economicoa
să a valorilor încredințate, di
minuarea continuă a ponderii
cheltuielilor materiale în tota
lul costurilor de producție — și 
aceasta, prin intermediul consumuri
lor specifice bine dirhensionate, cît 
mai strînse și mobilizatoare. Altele

însă au acționat contrar, influențînd 
negativ rezultatele și tendințele po
zitive. Ca urmare, cheltuielile mate
riale nu numai că nu au scăzut, dar 
prezintă de la o perioadă la alta 
anumite creșteri, cvoluînd de la 85,44 
la sută în 1966 la‘ 87,02 în 1967, pen
tru ca în 1968 ponderea acestora, 
potrivit planului, să se ridice la 88,30 
la sută, la unele ministere și mai 
ales la Ministerul Industriei Chimice, 
unde sarcina 
consum nu a 
seriozitatea.

Mă opresc __  __ ______
industriei chimice, încercînd a for
mula un răspuns la întrebarea : ce a 
frînat revizuirea și reducerea norme
lor din planul de stat, cele departa
mentale și uzinale ? De la bun în
ceput, trebuie spus că, în general, 
consumurile specifice au rămas în 
cea mai mare parte neschimbate, mo
dificările propuse nefiind de natură 
să permită obținerea unor reduceri 
substanțiale a normelor. La energie 
electrică, de pildă, au fost diminuate 
16 norme, preconizîndu-se o econo
mie de 2(1,5 milioane lei, iar la ma
terii prime și materiale, din con
sumul normat prin planul de stat 
și departamental de aproape 3,5 mi
liarde lei, s-au revizuit numai 3 nor
me, cu o economie... simbolică de 
numai 174 000 lei. Situația este ase
mănătoare și la normele de combus
tibili. Aici, reducerile propuse, în 
valoare de 20,9 milioane de lei. au 
fost anihilate de majorările solicitate 
la alte norme de consum, astfel că.

brigadă de 40 studenți, 
de la Facultatea de 
construcții civile și in
dustriale, care lucrează 
în „sistemul Titcov", și 
cu o alta, numărînd 50 
studenți, de la Facul
tatea de instalații pen
tru construcții — în 
„sistemul Bălaia", Așa
dar, o sută treizeci de 
tineri care. asemeni 
altor mii și mii. pe di
feritele șantiere 
muncă patriotică 
țară, reînnoadă 
două decenii tradiția 
glorioasă a brigadieri
lor de la Bumbești-Li- 
vezeni.

Cunoștința se leagă 
spontan... Cel mai voi
nic dintre băieți, aproa
pe un uriaș, studentul 
Ismail Cadîr din Man
galia. și cel mai firav, 
studentul Mucenic Mi- 
ricioiu, originar din 
comuna Cuca, județul 
Argeș (pe cît de slăbuț 
ca fizic, pe atit de în
suflețit și activ), m-au 
purtat de-a lungul ca
nalului secundar 66, 
lung de veste trei kilo
metri, ca să-mi arate 
ce au lucrat de cînd se 
află în Insulă. Realiză
rile brigăzii s-au în
cheiat cu lucrările de 
taluzare de la canalele 
terțiare 224 și 
un kilometru 
tate.

— Poate că 
tele practice 
de băieții noștri au fost 
modeste — ne spune 
arh. Gheorghe Ilie, con
ducătorul brigăzilor 
studențești din Insulă. 
Nu e atit vorba de rea
lizarea unor performan
te în ceea ce am mun
cit noi aici. Majorita
tea neobisnuiti cu mun
ca fizică, multi dintre 
studenți au pus acum — 
pentru prima oară în 
viata lor — mina pe o 
lopată. Dar rezultatele 
mi se var remarcabile 
sub alte aspecte. In 
primul rînd, contactul 
cu munca fizică și tra
iul în mijlocul naturii 
au însemnat o contra
pondere binefăcătoare 
la activitățile intelec
tuale pe care le-au 
desfășurat tot anul în 
săli de cursuri si labo-

Petre PINT1LIE

în alte canale, terția
re. E un vast sistem de 
abductie. ca o țesătură 
de vene, ce împinge a- 
pele spre periferie.

Filipoiu mergea spre 
est, si cum urmăream 
aceeași direcție am fă
cut drumul împreună, 
în jur, mereu aceeași 
pădure profundă de vi
guroase tulpini grami- 
nacee. ritmată pe braz
de. întretăiată de cana
le și de alei drepte. In
tr-un luminiș ce între
rupe brusc continuita
tea uniformă a lanuri
lor ne întîmpină o con
strucție impozantă din 
beton și cărămidă. Aici 
e una din inimile care 
pompează ava spre ca
nale, deocamdată „sîn- 
gele" nefolositor, stag
nant, care mai umple 
fundurile de lac și care 
trebuie eliminat din 
corpul insulei. Una din 
cele 13 stații de pom
pare răspîndite 
lungul vastului 
riu.

Ne interesăm 
locurile unde lucrează 
brigăzile studențești 
care în această toridă 
vară și-au instalat în 
insulă micile dar însu- 
flețitele lor șantiere de 
tinerețe clocotitoare. 
Sînt trei grupuri, răs
pîndite prin sistemele 
Titcov, bălaia si Ge
menele. Le-am luat ur
ma și am pornit în 
căutarea lor cu cute
zanță de exploratori.

Una dintre brigăzi 
lucrează chiar pe fun
dul fostului lac Șerba- 
nu. acolo unde altădată 
— pe luciul întins al 
unei ape de 20 km — 
își avea sălașul o colo
nie de pelicani și unde 
azi, în pământul plin 
de scoici și cochilii de 
melci, cresc lanuri de 
porumb.

întîlnesc 40 de tineri 
între 18 și 19 ani. stu
denți în primul an al 
Facultății de hidroteh
nică din cadrul Institu
tului de construcții 
București, conduși de 
profesorul lor, arhitec
tul Gheorghe Ilie. și de 
asistentul Dumitru Ră- 
ducanu. Ei își aduc a- 
portul la lucrările de 
hidroameliorații pe care 
Trustul de construcții 
și îmbunătățiri funcia
re le desfășoară în 
Insula Mare a Brăilei. 
Sînt în întrecere cu o

în final, urmează să se înregistreze 
consumuri superioare cu 384 000 lei.

Formalismul, încercarea „de a se 
face ceva, pe ici, pe colo", după con
cepția... să se schimbe, dar să nu se 
modifice nimic esențial, sînt cît se 
poate de evidente. Aceste manifes
tări negative ale superficialității în 
îndeplinirea unei importante sarcini 
trasate prin planul de stat au mers 
însă și mai departe. Chiar acolo unde 
organele Ministerului Industriei Chi
mice și conducerile unităților în sub
ordine au făcut propuneri de dimi
nuare a unor norme de consum, a- 
cestea nu au fost fundamentate pe 
calcule economice realiste și pe mă
suri tehnico-organizatorice concrete, 
menite să asigure reducerea efectivă 
a acestora, ci s-au bazat, în general, 
pe date statistice. Astfel, prin mo
dificările propuse, nu s-a realizat 
altceva decît aducerea unor norme 
la nivelul consumurilor realizate în 
anul 1967 ! în acest sens, de neîn
țeles este modul în care s-a procedat 
la energie electrică : din cele 16 nor
me propuse a se reduce, 9 au fost 
stabilite la nivelul realizărilor din 
anul 1967. iar 4 sînt chiar superioare 
acestora. Cui servește o asemenea 
simulare de eforturi în așezarea pe 
baze riguros economice a consumu
rilor specifice, din moment ce ele 
constituie încă un focar de risipă ?

în ce privește reducerea numărului 
normelor de consum din planul de
partamental, de la 91 în 1967 la 21 în 
anul 1968, conducerea acestui minis
ter s-a dovedit a fi mai exigentă. 
Era decisă să facă ordine în acest 
domeniu, numai că intenția lăudabi
lă s-a lovit de dezinteresul cu care 
unele direcții generale au urmărit și 
controlat felul în care întreprinde
rile subordonate au revizuit și rea
lizat economiile Ia normele de con
sum departamentale și uzinale. Iar 
rezultatul acestui dezinteres in 
îndeplinirea propriilor măsuri s-a 
văzut. Fără a supraaprecia ana
liza de revizuire și reducere a 
normelor de consum, efectuată — 
după cum spuneam — de Ministerul 
Finanțelor, trebuie precizat că ea a 
pus în evidență, cu sprijinul spe
cialiștilor din întreprinderi, multiple 
posibilități suplimentare de diminua
re a consumurilor specifice pe anul 
1968, la materii prime și materiale, 
energie electrică și combustibili, pre
conizîndu-se o economie de peste 6 
milioane de lei. De altfel, existenta 
rezervelor în economisirea valorilor 
materiale în procesul de producție 
a fost ilustrată și de consumurile

Gheorghe BORCAN 
controlor revizor șef în Ministerul 
Finanțelor

Hamzah Atmohan-

(Cuvîntările in
Socia-(Continuare în pag. a III-a)

La 30 iulie 1968, vicepreședintele 
Consiliului de Stat. Emil Bodnaraș, 
a’ primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Indonezia în Republica

Clădirea noii gări din Orșova

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE

să

de

Amza PELLEA

este 
de 

con-

pe 
de 

mult 
pro-

listă România.
dojo, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.
pagina a VII-a).

(Foto : S. Cristian)
(Continuare 
în pag. a VII-a)

Scopul anchetei 
față nu este acela de 
a asigura o lectură 
agreabilă, ci de a da 
cititorului de gîndit, de 
a-1 lua părtaș la pro
bleme extrem de ane
voioase, dar și extrem 
de pasionante. care 
frămîntă la ora actuală 
cadrele din diferite do
menii de activitate. Sînt 
probleme ridicate
complexitatea vieții și 
subliniate repetat și 
larg în documentele 
partid ; și. mai 
decît un șir de 
bleme, e un întreg pro
ces de reorganizare și 
dinamizare inițiat de 
partid. în acest cadru, 
cititorul, ca și specia
listul, e interesat de pă
reri și de experiență :

Ce cercetări și expe
rimentări s-au între
prins pînă acum la noi 
pentru a promova o 
veritabilă știință a con
ducerii ?

Ce obstacole mai sînt 
de biruit ?

Pe ce forțe ne bizuim 
și ce necesități resim
țim în această direcție ?

Pentru a răspunde la 
asemenea întrebări, este 
necesar mai întîi — așa 
cum spun de obicei 
oamenii de știință — să 
„definim termenii", să 
vedem în ce măsură 
conducerea s-a crista
lizat în conștiința unor 
cadre, ca o știință, cu 
legi și metode precise, 
putînd fi însușite.

Un nucleu de studiere 
și experimentare spe
cializat în această di
recție este Centrul de 
perfecționare a pregă
tirii cadrelor de con
ducere din întreprin
deri (C.E.P.E.C.A.). Ca
pitolul întîi al anchetei 
noastre va fi deci alcă
tuit de o convorbire cu 
tovarășul ION NICU- 
LESCU. directorul cen
trului.

— Prima întrebare 
pare mai curînd de or
din psihologic. îmi ima
ginez că sînt un direc
tor de uzină, că de vreo 
cinci sau zece ani nu 
fac decît să conduc ac-

tivitatea a mii de oa
meni și că deodată mi 
se spune că trebuie să 
merg „la școală". Care 
e reacția mea ?

— Noi nu vrem
fim o „școală" cu „pro
fesori11 și „elevi", ci un 
centru al schimbului de 
experiență.

— Dacă înțeleg bine, 
doriți să aplicați prin
cipiul învățării „ac
tive11 : cu alte cuvinte, 
cursantul nu este un 
simplu consumator de 
teorii gata elaborate, ci 
un participant la crista
lizarea concepțiilor 
științifice ale condu
cerii.

— Firește. N-aș vrea 
însă să ascund că prima' 
reacție în cazul anumi
tor 
aversiunea 
„teorii11, 
ving că 
cuvinte 
mă pot 
de „i 
de o știință care îi ajută 
să rezolve mai ușor și 
mai eficient problemele 
practicii lor cotidiene, 
devin adepți înfocați. 
Majoritatea însă sosesc 
la noi gata convinși : 
sînt oameni care 
simțit la ei acasă, 
uzina sau fabrica 
că problemele au 
o complexitate 
amenință să-i 
șească. dacă nu folosesc 
instrumente superioare, 
științifice.

— Am văzut că ra
portul întocmit la ab
solvirea primei serii de 
cursanți folosește foarte 
des ideea „sensibiliză
rii11 față de problemele 
conducerii științifice, 
necesitatea „sensibiliză
rii". Am observat că 
mai fiecare cadru din 
economie vorbește cu 
plăcere și sinceră ade
ziune despre metodele 
conducerii științifice, 
dar, că în practică, nu 
fiecare are o imagine 
exactă despre ele. nu 
fiecare e .sensibilizat"

— Există uneori oa
meni bine intenționați, 
dar care nu sînt la 
curent cu noțiunile mal

practicieni 
față 

Cînd se 
nu e vorba de 
goale, ci, dacă 
exprima astfel, 

,o teorie practică11,

au 
în 

lor, 
luat 
care 

depă-

recente ale stilului con
ducerii ; sînt adesea 
convinși că totul se re
zolvă „văzînd și făcînd", 
de la o zi la alta, dacă 
„tragi tare" și „pui 
umărul". Există alții, 
dimpotrivă, receptivi, 
dispuși să examineze 
critic orice idee nouă, 
s-o cîntărească.

— Sînteți deci de pă
rere că ~ “ 0----- 1
știința 
înseamnă numai 
poseda un număr 
cunoștințe, ci, mai 
a fi animat de o 
mită stare receptivă 
proaspătă față de nou.

— E și asta, dar și 
o problemă de cunoaș
tere. Dacă ați citit cu 
atenție raportul primei 
noastre serii de cursanți, 
ați văzut că se pune cu 
mare acuitate problema 
„limbajului comun". 
Despre ce e vorba ? în 
fond, fiecare are intere
sul și dorința de a lu
cra cît mai competent. 
Dar dacă unul e înar
mat cu o sumă de cu
noștințe practice ale 
științei de a conduce, 
iar celălalt nu, ei se vor 
înțelege greu. Gea mai 
fierbinte dorință a ab
solvenților cursurilor 
noastre este aceea de 
a aplica în practică 
ceea ce au învățăt aici. 
Ei pot aplica o seamă 
de metode în raza lor 
de activitate, adică în 
colectivele și verigile 
aflate în subordinea 
lor ; au cerut însă — 
pe bună dreptate — 
ca aceste metode să de
vină cît mai grabnic un 
bun si al cadrelor care 
Ie sînt superioare pe 
scară ierarhică. Condu
cerile ministerelor și 
ale celorlalte organe 
centrale au luat măsuri 
hotărîte pentru a tri
mite Ia cursurile noas
tre directori generali și 
alte cadre superioare.

a-ți însuși 
conducerii nu 

a 
de 

ales, 
anu-

Sergiu FARCAȘAN

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

UN PARADOX

Am citit multe din articolele apărute 
pînă acum în dezbaterea pe teme cine
matografice, am participat la discuții. 
Se scriu și se spun lucruri adevărate, 
se propun soluții interesante, e evident 
că știm ce trebuie făcut pentru dezvol
tarea filmului artistic românesc. Și toc
mai de aceea sînt convins că omul de 
pe stradă își pune întrebarea : dacă cei 
care lucrează în cinematografie știu atit 
de bine care sînt condițiile realizării 
unor filme bune, de ce apariția unor 
astfel de filme se lasă atit de mult 
așteptată ?

Lipsurile care s-au făcut simțite în 
orientarea ideologică a producției de 
filme oferă, desigur, un răspuns la a- 
ceastă întrebare. Dar numai un răspuns 
parfial. Pentru că au existat și unele 
scenarii promifătoare din punctul de ve
dere al confinutului lor, dar nu o singură 
dată idei generoase s-au pierdut pe 
drum, au fost diluate, ciuntite sau pur 
și simplu ratate în procesul realizării 
filmului respectiv. Cred de aceea că 
am greși dacă — ocupîndu-ne de pro
blemele mari, de principiu, ale orien
tării și organizării producției de filme — 
am eluda problemele activității efec
tive, de zi cu zi, aspectele concrete 
ale muncii în cinematografie. In cadrul 
dezbaterii la care m-am referit, s-a făcut 
precizarea că regizorul este autorul fil
mului ; este o precizare bine venită, 
deoarece restabilește autoritatea și ca
racterul responsabilităților pe care le 
are creatorul operei de artă cinemato
grafică. N-ar fi însă deloc suficient dacă 
rolul și răspunderile artistice, ideologice

AL REGIEI DE FILM

regizorului ar fi precizate exclusiv 
feorefic ; și nici simpla lor înscriere în 
niște regulamente n-ar fi suficientă. 
După părerea mea, aici se impune cu 
necesitate studierea condițiilor în care 
lucrează regizorii noștri, desprinderea 
concluziilor practice care decurg din 
experiența de pînă acum. Mă refer, de

pildă, la raportul dintre creație și com
plicatul angrenaj administrativ-indus- 
trial al producției. Colaborînd ca actor 
la realizarea mai multor filme, am avut 
adeseori sentimentul că regizorul este 
nu factorul principal, elementul motor, 
creatorul filmului, ci un apendice al 
acelei mașinării greoaie care se numeș
te „platourile de la Buftea". Ce este 
un regizor? Un povestitor pe peliculă. 
Dacă eu aș încerca să depăn un basm 
și dacă din cinci în cinci minute și-ar 
băga cineva capul pe ușă, dindu-mi să

semnez o hîrtie, chemîndu-mă la tele
fon etc., etc. — atunci s-a zis cu po
vestirea I Or, tocmai așa se petrece 
uneori la Buftea, deși acolo există un 
aparat administrativ, imens care ar tre
bui să-l apere pe regizor, să-l cruțe 
și nu să-i fragmenteze timpul, rupîndu-l 
în mii de bucăți.

O vorbă din popor spune că „omul 
sfințește locul". în cinematografie, acest 
proverb înțelept are o valabilitate limi
tată Am (ost martorul unor situații în 
care regizorul era într-o asemenea mă
sură tracasat de probleme extra artistice 
îneît, oricîtă silință și-ar fi dat, tof n-ar 
fi izbutit să se ocupe cum trebuie de 
pregătirea temeinică a filmărilor. Mi se 
pare, bunăoară, cu totul inadmisibil ca 
eu, ca actor, să fac cinci probe pentru 
un costum, și să nu repet nici măcar o 
singură dată — în compania regizo
rului — scena principală. De multe ori 
mi s-a întîmplat ca pe platou să dau 
ochi cu regizorul doar în treacăt, să 
schimb cu el o vorbă la repezeală — ca 
și cînd sarcina principală a realizatorului 
ar fi fost cu fotul alta decît aceea a ela
borării filmului său. Insist asupra acestui 
aspect din două motive. In primul rînd 
pentru că sînt convins că sporirea res
ponsabilități’ ideologice și artistice a 
cadrelor regizorale implică măsuri efi
ciente pe linia degrevării lor de dife
rite solicitări de altă natură care-i ab
sorb. Și, în al doilea rînd, pentru că 
condițiile de pînă acum ofereau o jus
tificare obiectivă a poziției de minimă

După cum este bine cunoscut, în 
centrul activității internaționale a 
partidului și statului nostru se a- 
flă prietenia și alianța cu toate 
țările socialiste, preocuparea con
stantă pentru dezvoltarea relați
ilor politice și economice, cu con
vingerea fermă că aceasta servește 
în cel mai înalt grad intereselor 
popoarelor din aceste țări, cauzei 
comune a socialismului. Solidarita
tea frățească cu țările socialiste de
curge din comunitatea de ideologie 
— marxism-leninismui —, a orîn- 
duirii sociale, din unitatea de aspi
rații și țeluri, din interesele comu
ne ale luptei împotriva imperialis
mului, pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii

O condiție fundamentală pentru 
dezvoltarea și întărirea continuă a 
relațiilor dintre țările socialiste o 
constituie respectarea și promova
rea neabătută a principiilor inter
naționalismului socialist, principiile 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, nea
mestecului 
vantajului 
tovărășești, 
decurge în 
prescriptibil al fiecărui partid de 
a-și stabili de sine stătător politica 
internă și internațională pe baza 
legilor generale ale marxism-leni- 
nismului. în funcție de condițiile 
specifice din țara respectivă, cores
punzător intereselor vitale ale po
porului ale cauzei generale a so
cialismului Afirmarea superiorită
ții socialismului este strîns legată 
de asigurarea și respectarea aces
tor principii. care dau relațiilor 
dintre țările socialiste un conținut 
tot mai bogat, contribuind efectiv 
la creșterea forței și coeziunii în
tregului sistem mondial socialist.

în treburile interne, a- 
reciproc, întrajutorării 
Din aceste principii 

mod direct dreptul im-

întregul nostru popor urmărește 
cu viu interes evoluția evenimente
lor din Cehoslovacia, activitatea 
desfășurată, din inițiativa și sub 
conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, pentru perfec
ționarea organizării sociale, înlă
turarea fenomenelor negative din 
trecut, lărgirea democrației socia
liste, progresul general al societății 
cehoslovace pe drumul socialis
mului. Comuniștii, toți oamenii 
muncii din țara noastră privesc cu 
simpatie transformările înnoitoare 
din țara prietenă, cu convingerea 
că ele contribuie la consolidarea 
orînduirii socialiste, a cuceririlor 
revoluționare ale poporului, la creș
terea forței sistemului socialist 
mondial.

După cum relevă în documente
le sale. Partidul Comunist din Ce
hoslovacia nu ignoră Că în activi
tatea pentru perfecționarea vieții 
sociale întîmpină opoziția elemen
telor antisocialiste și, concomitent, 
a forțelor conservatoare legate de 
politica greșită din trecut. Poporul 
nostru este, însă, convins că Parti
dul Comunist 
conducerea sa 
a învinge dificultățile și obstaco
lele existente de a asigura mer
sul continuu înainte al societății 
pe calea socialismului. Orice în
cercare de amestec, orice ingerință 
în treburile Cehoslovaciei dăunea
ză luptei P.CO. pentru învingerea 
greutăților și realizarea obiective
lor construcției socialiste, aduce 
deservicii unității țărilor socialiste.

Opinia publică din România 
urmărește cu deosebită atenție 
desfășurarea convorbirilor care au

din Cehoslovacia, 
au capacitatea de

(Continuare în pag. a VIII-a)

Telegrame

(Continuare în pag. a lV-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a trimis președintelui Republicii Columbia. Carlos 
Lleras Restrepo, o telegramă prin care adresează poporului columbian 
cordiale felicitări și cele mai bune urări cu ocazia Zilei naționale a Re
publicii Columbia

în răspunsul său, președintele Republicii Columbia a exprimat sen
timente de mulțumire președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România pentru mesajul trimis.

(Agerpres)
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FAPTUL
DIVERS psihanalizei umaniste

Scuzele
noastre!

în fața rigorilor științei

Tolba poștașului este, în 
această perioadă, mai plină 
ca oricînd de mesaje ilus
trate, trimise de cei aflați 
în stațiunile de' odihnă 
prietenilor, rudelor. Pentru 
a nu comite vreo indis
creție, interceptînd „din 
mers" impresiile adunate, 
am preferat discuțiile di
recte cu semnatarii cîtorva 
din miile de scrisori ce 
pleacă zilnic din aceste pi
torești localități.

Cele mai multe încep, de 
obicei, cu informații des
pre desfășurarea călăto
riei : „Am ajuns cu bine..." 
Aceste cuvinte sînt im-

frunte, și valorificarea po
tențialului turistic al 
fiecărui județ. Or, se știe, 
turismul cu automobilul 
este în plină dezvoltare. E 
un argument în plus pentru 
ca drumurile de acces pînă 
în stațiuni și în interiorul 
lor să se bucure de o mai 
mare, atenție din partea con
siliilor populare județene. 
La Comitetul pentru pro
blemele administrației lo
cale s-a emis propunerea 
ca o parte din fondurile ce 
se realizează din taxa bal
neară să fie investite de 
consiliile populare în mod 
special pentru moderniza-

ții întreprinderilor balneo
climaterice, acest capitol 
este pozitiv consemnat. 
Vilele sînt primitoare, ca
merele bine mobilate și 
curate. Sondajele 1 făcute 
însă prin cîteva stațiuni 
arată că neajunsurile n-au 
fost încă în întregime înlă
turate. Directorul filialei 
O.N.T. din Tușnad, Frederic 
Țanțoș, ne relata că, din 
totalul de 1970 de locuri, 
circa 700 sînt încadrate la 
gradul III de confort; 
aceasta înseamnă camere 
cu 4—6 paturi. „Este firesc, 
ne spunea dînsul, ca pen
tru concediul de odihnă,

întreprinderea „Ardeleana" 
din Alba Iulia nu avea absolut 
deloc nevoie de o mașină de 
egalizat 
acestea, 
zit cu o 
trimis-o 
rul Industriei Ușoare, 
costă zeci de mii de lei. Ne- 
avînd ce face cu ea, „Arde
leana* o tine în curte. Plouă, 
ninge, mașina nouă-nouță își 
face datoria... ruginește.

Să aibă Ministerul Indus
triei Ușoare și plan Ia rugină ? 
Te pomenești. Dacă-i așa cerem 
scuzele cuvenite.

fețe tip RET. Cu toate 
într-o bună zi s-au tre- 
astfel de mașină. Le-au 
tovarășii din Ministe- 

Mașina

Măgarul 
și trompeta

Ion Savin de pe str. Vlahuță
nr. 41, Bîrlad, deși nu are nici
oi, nici căruță, și-a cumpărat 
un măgar. Un măgar pe care îl 
pune să „sune" din oră în oră. 
Fie zi, fie noapte, măgarul 
zbiară. In ce scop l-a cumpă
rat ? Să-i facă nopți fripte ve
cinului său, I. Stamatoiu, cu 
care este certat. (Povestea a 
fost dată și la Unda veselă). 
Măgarul, însă, cum este el mă
gar, nu-l deranjează numai pe 
Stamatoiu, ci pe toți cei care lo
cuiesc pe străzile : Vlahuță, Pă
cii și, mai ales, pe cei de pe 
Liniștei.

Exasperați, cei deranjați de 
măgarul lui Savin s-au adresat 
consiliului municipal. Tovarășii 
de aici, cu adresa nr. 8493, le-au 
răspuns că nu pot lua nici o 
măsură și-i îndeamnă să se 
adreseze justiției. Va fi ceva 
sfîrîială. Procese, martori, ter
mene, amînări, expertize... In 
acest timp, Savin face vocalize 
cu măgarul. Ii dă și ouă crude. 
Ba mai mult, se zice că Vrea 
să-l învețe să cînte și la trom
petă. Vă închipuiți ce „Liniște" 
• să fie l

Ce, sîntem 
copii?

Cu cîteva luni în urmă rela
tam că anumiți oameni cu munci 
de răspundere la fostul Sfat 
popular regional Argeș și „cu- 
noscuți" de-ai domniilor lor 
s-au infiltrat în parcul copiilor 
din Pitești pentru a-și construi 
vile personale. Ei au distrus te
renurile de sport, leagănele și 
alte instalații pentru jocul co
piilor. în răspunsul primit 
atunci de la fostul sfat se re
cunoștea abuzul și se menționa 
că parcul va fi redat copiilor. 
Nu s-a specificat însă cînd, pen
tru că noi, interesîndu-ne, am 
aflat că parcul încă n-a fost re
dat copiilor. Una scriem și alta 
facem ? Ne jucăm, ce sîntem 
copii ? Dacă tovarășii în cauză 
și-ar lua mai repede jucăriile 
(gardurile) și ar pleca, 
spune și-o poezie...

le-am

Accidente
si cauze»

cir-Statistica accidentelor de 
eulațic în trimestrul anterior al 
anului indică următoarele cauze 
principale.
(la sută)
14,8 : viteză excesivă.
10,7 : consum de alcool.
8,05 : depășire neregulamentară.
5,12 : neacordarea priorității.
1,27 : adormire la volan.
5,5 : neatenție la volan.
4,7 : conducere fără permis.
4,85 : defecțiuni tehnice.
4,70 : nesupravegherea copiilor.
1,57 : urcări-coborîri (pasageri) 

din mers.
nerespectarea, de către 
pietoni, a regulilor de cir
culație.

O statistică concludentă.

Ciobanul
care si-a...

9

vîndut oile
Constantin Bunea era briga

dier și răspundea de turmele 
I.A.S.-ului Dealul Ocnei — Si
biu.'Ați băgat de seamă că am 
spus că era. Să vedem de ce nu 
mai e. Nu mai e pentru că a 
dat i<ma-n oi. Nici 16 haite și 
jumătate de lupi nu păgubeau 
turmele cum Ie-a păgubit el. 
Cum ? Nu înregistra fătările, 
omora din oi. cu proces-verbal. 
Le omora numai. în scripte (le 
comercializa) că. altfel, era mi
los din fire. După ce a agonisit 
în felul ăsta vreo 65 000 de lei, 
a început să cînte din fluier ba
lada ciobanului care și-a pier
dut oile. Asta doar, doar 
crede cineva. Dar n-a 
nimeni. Duoă anchetă s-a 
chis dosarul : „Ciobanul 
și-a., vîndut oile".

1-0 
crezut 

des- 
care

I

de :Rubricâ redactatâ
Nicoiae TUDOR 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

In tematica dezbaterilor ideologice 
contemporane, o pondere aparte re
vine problematicii umanismului, a 
raporturilor individ-societate, a con
dițiilor afirmării libere și multilate
rale a personalității umane.

Evident, în lumea de azi se în
fruntă, pe teren practic și, implicit 
pe tărîm teoretic-ideologic, umanis
mul și antiumanismul. Dar lucrurile 
nu se înfățișează schematic și sim
plist. în însuși cadrul orientărilor 
umaniste există umanismul fondat 
pe o teorie filosofică, sociologică și 

epolitică științifică; acesta este uma
nismul marxist. Există, în paralel, 
un umanism care, lipsit de o ase
menea temelie, tributar judecăților 
și prejudecăților burgheze față de 
marxism, refuzîndu-și analiza mul
tilaterală a realităților sociale con
temporane, întîrzie în utopism. A- 
ceasta este, în pofida oricăror bune 
intenții, carența esențială a acelor 
curente umaniste contemporane ce 
se prezintă pe sine ca o „alternativă" 
a umanismului marxist.

Ar putea fi numărate cel puțin 
două secole de cînd își epuizează re
sursele umanismul abstract, utopic, 
bazat pe convingerea că pricina 
tuturor relelor sociale este înscrisă 
în „natura umană". în psihologia 
umană imuabilă.

Piatra de încercare a umanismului 
autentic, constructiv, rămîne desigur 
răspunsul la întrebarea : cum poate 
fi transformată realitatea socială 
inumană, adică aceea bazată pe ex
ploatarea economică a majorității de 
către minoritate, pe opresiune socia
lă si națională, într-o realitate uma
nă, adică eliberată de orice fel de 
dominație și asuprire socială și po>- 
litică ? Or, o asemenea transformare 
nu poate fi efectuată ignorîndu-se 
antagonismele economice, sociale, 
politice și ideologice reale, obiective 
ale contemporaneității, în principal 
lupta de clasă dintre burghezie și 
proletariat, dintre forțele progresiste 
și cele conservatoare și reacționare, 
dintre nou și vechi.

Iată un fapt esențial ce „scapă" 
orientării neofreudiste, reprezen
tată de Adler, Fromm și alții, care 
și-au propus să corecteze și să mo
dernizeze psihanaliza clasică, în spe
cial prin înlocuirea conținutului bio
logist, instinctualist, asocial al noțiu
nii de refulare, cu un altul de na
tură sociologică si psihosociologică, 
în cartea lui Erich Fromm „Țhe sane 
society" (Societatea sănătoasă), re
prezentativă pentru orientarea de
numită a „psihanalizei umaniste", 
se introduce noțiunea sociologică și 
psihosociologică de „mediu cultural", 
încercîndu-se cu ajutorul ei întemeie
rea teoretică a unui „nou umanism 
bazat pe 
științelor 
dent că 
asemenea 
necesar să se 
tualitatea sau ineficienta umanismu
lui marxist. Această sarcină ingrată 
si-a asumat-o, 
thilde Niel în 
„Psychanalyse 
care editorul o 
o „contribuție __ . _____
rea marxismului si a evoluției sale 
ulterioare".

în realitate, cartea nu se înfăți
șează ca o lucrare de exegeză sau 
de analiză a umanismului marxist de 
natura celor cu care ne-au obișnuit 
o serie de autori nemarxiști ca de pil
dă Calvez sau Bigo. Autoarea anga
jează o polemică, aproape preconcepu
tă, cu marxismul pe tema cauzelor a- 
lienării umane, a conceptului de „om 
total" formulat de Marx, a umanis
mului marxist în general și a func
ției sale social-politice în special. 
Dacă, la rîndul nostru, ne angajăm 
în discuție cu promotorii unui pretins 
umanism autointitulat „socio-con- 
structivist", n-o facem pentru 
că ei nu împărtășesc și nu a- 
doptă fondul de idei al uma
nismului marxist, ci pentru că. în 
efortul de a promova concepția șco
lii căreia aparțin, supun gîndi- 
rea lui Marx și a succesorilor săi 
unei operații de mutilare, trunchie
re, simplificare și chiar falsificare, 
ce contravine spiritului de 
tivitate ce trebuie 
analiză de idei.

Lectura cărților 
autori te face să 
cît de contemporan este marxismul, 
spiritul său novator, pe atît de ana
cronice sînt metodele de a-1 comba* 
te și alternativele ce i se opun.

Anacronic, dezmințit de dezvolta
rea — teoretică și practică — con
temporană a marxismului este repro
șul că acesta ar ignora complet ro
lul factorului ideal și psihologic în 
cadrul determinismului social, care 
s-ar reduce, astfel, la un mecanicism 
economicist, fatalist. Astăzi chiar și 
ideologi nemarxiști care nu se cram
ponează de vechi prejudecăți (de pil
dă Duverger) recunosc în marxism 
o teorie în care primordialitatea de 
ultimă instanță și mediată a facto
rilor obiectivi, social-economici este 
inseparabilă de relevarea acțiunii fac
torilor subiectivi conștienți, inclusiv 
psihosociali. Determinismul sociolo
gic marxist este nu unilateral — ci 
multilateral, fapt dovedit de accen
tul pus de el pe activitatea socială 
revoluționară conștientă, organizată 
și creativă nu a unei „elite", ci a 
marilor colectivități umane în frun
te cu clasa muncitoare, pe rolul 
factorilor suprastructurali, instituțio
nali și ideologici, pe procesul de a- 
dîncire și lărgire a democratismului 
autentic, pe intensa activitate edu- 
cativ-formativă în spiritul umanis
mului socialist.

Umanismul marxist se întemeiază 
în întregime pe ideea rolului activ al 
creativității omului și a rolului mo
bilizator al idealurilor socialismului, 
în concepția marxistă, omul este o 
ființă bio-psiho-socială, cu determi
nări reale sintetizate de Marx în con
ceptul de „om concret". Ceea ce sem
nifică omul viu, așa cum este el cu
prins în rețeaua relațiilor social-cui 
turale al căror produs este și pe 
care le și creează. Ie modifică po
trivit scopurilor și năzuințelor sale 
istoricește condiționate. Astfel con- 
ceputi și integrați, factorii cognitivi, 
volitivi și afectivi ai naturii umane 
sînt agenți ai transformărilor socia
le, ai progresului social care la Marx 
nu este cîtusi de puțin „un fel de 
fatalitate care transcende conștiința 
și voința umană" — cum pretinde, 
evident neîntemeiat M. Niel.

Pentru diferiți reprezentanți ai 
așa-numitului umanism „socio-con- 
structivist", substituirea factorilor

cele mai noi cuceriri ale 
umane". Apare evi- 

pentru a întemeia un 
„nou umanism", este 

„demonstreze" inac-

printre alții, și Ma
ritima ei carte eseu 
du Marxisme" pe 
prezintă cititorului ca 
capitală la cunoaște-

obiec-
să călăuzească o

scrise de acești 
constați că, pe

obiectivi, sociologici, celor subiec
tivi psihosociali ai determinis
mului social reprezintă unica soluție 
cu adevărat umanistă a problemelor 
cardinale ale vieții sociale. Lor le re
pugnă contradicțiile sociale : a vorbi 
despre antagonismele sociale de cla
să, de contradicțiile pe care practica 
e chemată să le soluționeze, echiva
lează, în viziunea lor, cu o poziție ne- 
umanistă sau chiar antiumanistă.

Recunoașterea caracterului o- 
biectiv și dezvăluirea rădăcini
lor economice adînci ale fenome
nului alienării este echivalată cu... 
acceptarea lui fatalistă de către mar
xism ; analiza contradicțiilor sociale 
obiective și a rolului lor de motor 
al dezvoltării sociale este tradusă în 
acuzația că Marx absolutizează anta
gonismele sociale. Autoarea pretinde 
că Marx „a făcut din clasa muncito
rilor o nouă abstracție fără vreun 
raport real cu oamenii care o com
pun". Oare autorii acestor rînduri 
să nu fi luat cunoștință de analizele 
economico-sociologice și psihosocio
logice ale condițiilor concrete de e- 
xistență ale clasei muncitoare cu-

Discuții
ideologice

prinse în lucrări fundamentale cum 
■ ' -■ '■ ’■ ' s: din

de
sînt „Situația clasei muncitoare 
Anglia", „Capitalul", „Luptele 
clasă din Franța" etc. ?

Spiritul general-abstract al 
tregii lucrări, anacronismul ei 
inseparabil legate de atitudinea 
ansamblu a autoarei fată de mar
xism și îndeosebi față de baza 
lui teoretico-metodologică : ma
terialismul dialectic și istoric. 
E de-a dreptul straniu, dacă nu ridi
col, să „învinovățești" dialectica ma
terialistă pentru existenta real-obiec- 
tivă a antagonismelor și conflictelor 
sociale, pentru existența real-obiec- 
tivă a claselor sociale, a luptei de 
clasă, a partidelor politice, a națiuni
lor. Tocmai în recunoașterea și 
analiza lucidă, științifică a acestpr 
realități stă izvorul forței teoretice 
și eficienței practice a umanismului 
marxist, care denunță iluziile uma
nitariste si pacifiste, ca piedici ale 
realizării progresului social. Uma
nismul real, eficient nu poate igno
ra realitățile inumane generate de 
proprietatea privat-capitalistă asu
pra mijloacelor de producție. de 
excrescențele tehnocratice ale capi
talismului contemporan, de ideologia 
vechii lumi.

O impresie de-a dreptul penibilă 
lasă repetatele eforturi ale cri
ticilor marxismului de a „do
vedi" caracterul „neștiințific" al 
materialismului dialectic și istoric 
presupusa lui subiectivitate și chiar... 
iraționalitate, analogiile superficiale 
cu mistica si religia. Căci atît prin 
conținutul său teoretic, opus oricăror 
absolutizări, fetișizări și mistificări, 
cît și prin metoda sa, diametral opusă 
metafizicii iraționaliste, intuiționiste, 
marxismul — în continuu proces de 
autodezvoltare și autoperfecționare 
— își datorează vitalitatea tocmai

în-

caracterului său realmente științific. 
Firește, ca în orice știință, eficacitatea 
sa depinde în măsură covîrșitoare 
de capacitatea de a-1 aplica creator 
la condiții istorice-concrete, Ia si
tuații particulare, irepetabile și ast
fel de a-1 îmbogăți continuu cu ex
periențe sociale inedite și cunoștințe 
cultural-științifice moderne.

Marxismul autentic nu-și arogă 
infailibilitatea, exclusivitatea desco
peririi adevărurilor despre societate 
și legile ei, caracterul de sistem 
finit, desăvîrșit, imuabil. Purismul, 
perfecțiunea aceasta — oricît de pa
radoxal ar fi — îi sînt atribuite, în 
zilele noastre, tocmai de acei ce vor 
să-și înlesnească sarcina de a-1 com
bate. Căci ei. după ce înfățișează 
teoria lui Marx ca sistem încremenit, 
ca întruchipare a perfecțiunii, con
stată apoi candizi și „consternați" că 
un număr de idei și teze n-au fost 
confirmate ca atare de dezvoltarea 
istorică. întreaga dezvoltare contem
porană. creatoare a marxismului, 
apare în ochii acestor „critici" nici 
mai mult, nici mai puțin decît ca,., 
„desmințirea" lui !

în treacăt fie spus, de regulă ase
menea critici fac o descriere 
univocă și monotonă ft reali
tăților social-politice din unele țări 
socialiste, folosesc o informare săra
că și de mîna a doua, citează predi
lect autori și propoziții care oferă o 
imagine statică, negativă a acestor 
realități. Ei preferă să consi
dere marxism și socialism tocmai 
ceea ce, într-o etapă sau alta, într-o 
țară sau alta au constituit deformări, 
abateri sau vulgarizări regretabile 
ale principiilor ideologiei revoluțio
nare a proletariatului. Ei recurg 
adesea la cîte un fapt brut, particu
lar, chiar izolat din țesătura 
vie a. mișcării social-istorice de 
ansamblu, pentru ca „sprijinin- 
du-se“ pe el să „înlăture" marxis
mul să „combată" socialismul în ge
neral, valoarea și forța sa științifică. 
Sînt oare acestea procedee bazate 
pe „cele mai noi descoperiri ale 
științelor umane ? Dimpotrivă ! Ele 
sînt procedee anacronice care și-au 
demonstrat de atîtea și atîtea ori ine
ficacitatea și care nu au nimic co
mun cu spiritul științific, cu „cele 
mai noi cuceriri ale sale".

Deși lipsită de valoare științifică 
intrinsecă, lucrarea „Psychanalyse 
du Marxisme" este totuși instructivă 
sub mai multe aspecte. Ea demons
trează, în primul rînd, că în zilele 
noastre, ca și în trecut, marxismul 
nu poate fi combătut decît cu prețul 
denaturării sale; dar atunci sînt 
combătute nu teoria și metoda mar
xistă, ci falsificarea lor. Apare lim
pede, apoi, că refuzul metodei dia
lectice, al celei materialiste istorice 
face să eșueze efortul de interpretare 
științifică a realităților social-po
litice, cît șb a curentelor de idei 
contemporane. Cartea demonstrează, 
în sfîrșit, că depășit și anacronic în 
raport cu realitățile lumii contem
porane este nu marxismul, cu uma
nismul său teoretic și practic pros-, 
pectiv. ci presupusa lui alternativă 
„neo freudiană, soci.o-constructivă" 
de esență teoretică idealistă.

Iată de ce nouă ne pare că lucra
rea „Psychanalyse du Marxisme" —

. în ciuda dorinței subiective a autoa- i 
rei — face, ca și alte, lucrări similare, 
un prost serviciu nu marxismului ci 
acelora care îl combat.

Petre PÎNZARU

să cinul! noaptea

HORIA TEIUȘAN.
pe

„Dacă trebuie

râ București,..11
In numărul din 27 iulie 

al ziarului nostru a apărut 
un articol cu titlul de mai 
sus, în urma căruia con
ducerea I.T.B., sub semnă
tura directorului_ general
ing. 
ne-a trimis răspunsul 
care-T publicăm mai jos:

„Buna deservire a popu
lației este preocuparea cen
trală a colectivelor de mun
că din întreprinderea de 
Transport București, care 
depun eforturi susținute 
pentru eliminarea deficien
țelor care mai persistă în 
desfășurarea transportului 
în comun și pentru îmbu
nătățirea acestuia, atît ziua 
cît și noaptea. Unele apre
cieri pozitive, făcute în cu
prinsul articolului, mate
rializează tocmai rezulta
tul acestor preocupări, la 
care pe parcurs au con
tribuit, pozitiv și mobiliza
tor, articolele, sugestiile și 
criticile constructive publi
cate în coloanele ziarului 
„Scînteia" și ale altor ziare.

Articolul apărut în ziua 
de 27 iulie 1968 ridică în 
mod just o serie de pro
bleme încă nerezolvate ale 
transportului în comun pe 
timp de noapte și, în ace
lași timp, arată unele din
tre deficiențele care apar
țin întreprinderii de trans
port. Prezentarea acestora, 
ca și analiza altor aspecte 
necorespunzătoare — pe ca
re cele ridicate în articol

ne-au dat ocazia să Ie a- 
dîncim mai mult — ne-au 
condus la măsurile de îm
bunătățire posibil de luat. 
Astfel, complexul de sta
ții de plecare-sosire al lini
ilor de autobuze de noapte 
din Piața 1848 a fost reexa
minat și — acum cînd de
limitarea șantierului din a- 
ceastă zonă este făcută — 
sîntem în măsură să reali
zăm imediat reamplasarea 
stațiilor afectate de deschi
derea șantierului. Totodată, 
s-a analizat cu toată aten
ția sistemul de orientare a 
publicului în acest nod, 
luîndu-se măsuri corespun
zătoare pentru afișarea u- 
nor panouri indicatoare su
plimentare. în același timp, 
s-au dat dispoziții ferme 
conducătorilor de autobuze 
și organelor de control să 
oprească vehiculele în toate 
stațiile unde sînt călători., 
indiferent dacă aceștia fac 
semn de oprire sau nu. în 
ceea ce privește harta lu
minoasă a traseelor de 
noapte, a cărei alimentare 
cu energie electrică se face 
din rețeaua de iluminat pu
blic, sînt în curs mutările 
de cable pentru degajarea 
zonei șantierului, după ca
re sistemul de iluminare va 
fi restabilit integral.

în perioada imediat ur
mătoare se va da o aten
ție deosebită zonei Gării de 
Nord ; în continuarea lu
crărilor de orientare

INSTANTANEE

Raid-anchetă
m stațiuni de odihnă

In alb și negru
portante pentru destinatar. 
Drumul pînă în stațiune 
este uneori lung și obosi
tor. Totuși, dacă legăturile 
dintre trenuri și autobuze 
sînt bune, dacă accesul în 
stațiune, în general, este 
asigurat, oboseala este re
pede uitată și .concediul în
cepe plăcut. La Lacul Roșu, 
de pildă, se ajunge lesne. 
Totul este bine organizat, 
autobuzul îi așteaptă pe 
oaspeți în gara Gheor- 
ghieni. Și în multe alte 
locuri — pe Valea Oltului 
bunăoară, lucrurile se pe
trec la ‘ ‘ 
una din 
stațiuni 
însă se 
multe peripeții. „Nici n-am 
apucat să ne instalăm, ne 
povestea Ion Dobrin, con
tabil la Arbitrajul de stat 
central, că ne și gîndim 
cum să procedăm la ple
care, pentru a mai evita 
din neplăceri. Dacă vii 
dinspre București, cobori din 
accelerat Ia Sărățel și iei 
alt tren pînă la Bistrița, 
unde ajungi la 6,20 dimi
neața. Atunci constați 
autobuzul a plecat încă 
la 5,30 și pînă la 14,30 
mai e altul. Este greu 
explicat de ce organele 
cale D.R.T.A. au ținut 
creeze acest perfect con
tratimp între cursele de 
autobuz și sosirile sau ple
cările trenurilor".

Despre pitorescul dru
murilor spre stațiuni se pot 
spune, în general, lucruri 
frumoase. De multe ori 
însă priveliștea îți scapă 
din cauza hurducăturilor. 
Spre Sîngeorz-Băi, de 
exemplu, sînt 22 km de 
drum cu gropi. Traficul 
rutier fiind mare. Consiliul 
popular județean provizo
riu Bistrița-Năsăud s-a de
cis să-l modernizeze. Dar... 
numai cîte 8 km anual ! 
Dacă se va continua în a- 
cest ritm, abia peste 4 ani 
se va putea ajunge la Sîn- 
georz într-un chip mal 
confortabil.

Printre sarcinile noilor 
organe ale puterii de stat 
este enumerată, la loc de

fel. Colibița. Este 
cele mai pitorești 
din tară. Acolo 
ajunge abia după

care le-am efectuat recent 
în interior, vom monta u- 
nele panouri suplimentare 
de orientare pentru circu
lația de noapte.

în ceea ce privește cir
culația de noapte în spe
cial în cartierele Militari, 
23 August etc., vom pune 
treptat în aplicare unele 
îmbunătățiri ale programe
lor de circulație, care au 
rezultat din analizele re
cent efectuate. Referitor la 
cartierul Militari și deser
virea Fabricii de confecții 
și tricotaje București, men
ționăm că în principiu ca
pacitatea de transport ofe
rită între orele 23,00 și 0,30 
este corespunzătoare cere
rii, intervalul între vehi
cule fiind de 4—8 minute 
pe oricare dintre liniile din 
zonă. Cu toate acestea, si
tuația este mult îngreunată 
de strangulările 
lație și devierile 
determinate de 
șantierelor de 
construcții edilitare și mo
dificarea liniilor de tram
vai și, în special, în cazul 
acestora, de circulația pe 
un singur fir, prin pilotare, 
a tramvaielor. Printr-o 
preocupare mai susținută a 
personalului nostru de ex
ploatare vom căuta să a- 
tenuăm cît mai mult con
secințele acestor situații.

în ceea ce privește zona 
23 August, s-au luat mă
suri pentru eliminarea de
reglărilor de circulație dar. 
așa cum arată situația rea
lă de pe teren și cum orga
nele de presă au sesizat, 
rămîne nerezolvată proble
ma decalării orariilor, pro
blemă față de care consi
derăm că întreprinderile 
din zonă ar trebui să ma
nifeste mai multă înțele
gere.

Asigurăm redacția ziaru
lui „Scînteia" și, prin a- 
ceasta, pe cetățenii orașu
lui că vom dovedi o recep
tivitate și preocupare spo
rite pentru ca într-adevăr

de circu- 
de trasee 
existenta 
drumuri.

că 
de 
nu 
de 
lo-
să

rea drumurilor, a căilor de 
acces ce duc spre izvoare, 
băi, locuri de tratament etc. 
Propunerea ar trebui exa
minată, luîndu-se hotărîri 
în consecință.

O mare parte a episto
lelor ce pleacă din stațiuni 
se referă la confortul din 
vile. Spre lauda majorită-

fiecare să pretindă condițji 
cît mai confortabile. De 
aceea, cu tot tariful redus, 
aceste vile nu prea sînt 
solicitate. Ne-am gîndit la 
o soluție mai potrivită și 
anume să le folosim pen
tru turiștii în trecere, care 
vin doar pentru o zi-două 
și, de obicei, în grup". $i

1

în contrast cu frumusețile litoralului românesc, cu splen
dorile care incintă an de an tot mai mulți vizitatori din 
țară și de peste hotare, se află această imagine de pe 
plaja comunei 2 Mai. Ca să ajungi să te bucuri de nișipul 
fin trebuie să treci prin aceste gropi pline de bălării, 
resturi alimentare, conserve. Fără îndoială, un minimum 
de preocupare gospodărească ar duce la îndreptarea a- 

cestui aspect neplăcut

„Medicul a refuzat11

deservirea acelora la dispo
ziția cărora sîntem, să se 
desfășoare în modul dorit. 
Dorim și vă rugăm ca, pu
blicarea răspunsului nostru 
să însemne confirmarea 
spiritului în care colectivul

întreprinderii de Transport 
București înțelege să-și facă 
datoria, cu rugămintea ca 
și pe viitor să fim ajutați 
prin anchete de teren și 
prin materiale publicate 
în paginile ziarului".

La subredacția din Sibiu 
a ziarului nostru s-a pri
mit următoarea scrisoare : 
„Colectivul spitalului de 
adulți Sibiu a luat cunoș
tință cu profundă indignare 
de conținutul scrisorii pro
fesoarei Doina Cornea din 
Cluj, publicată în ziarul 
„Scînteia" din 8 iulie a. c., 
în care era relatată atitu
dinea medicului de gardă. 
Cercetînd faptele, am con
statat că cel în culpă era 
dr. Cornel Munteanu, me
dic primar chirurg. Colec
tivul de conducere al spi
talului si conducerea sec
ției de chirurgie au dezbă
tut imediat acest caz cu în
tregul colectiv de 
și l-au rediscutat în 
secției de chirurgie.

Explicațiile date 
Munteanu ne-au 
și mai mult
după mai multe operații, 
am avut un moment de 
dezorientare" etc. ■ Pentru 
un cadru medical cu pre
gătirea și experiența doc
torului Munteanu, aseme
nea explicații nu constituie 
nici pe departe o scuză. 
Oricît de obosit ar fi fost, 
chiar dacă mai avea și alți 
pacienți, ca medic și ca om 
trebuia să fi înțeles impe
rativul momentului și să fi 
găsit soluția cea mai potri
vită. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că față de profe
soara care sărise să salve
ze viața unui om a avut o

atitudine cu totul ireveren
țioasă, lucru recunoscut 
chiar de el. Direcțiunea, 
ca și întregul colectiv al 
spitalului și-au exprimat 
totala dezaprobare față de 
fapta acestui medic.

Ținînd seama că a regre
tat sincer cele întîmpiate, 
că e la prima abatere în 
cursul activității sale de 20 
de ani, conducerea și co
lectivul de medici al spi
talului consideră că blamul 
ce-a fost dat doctorului 
Munteanu constituie o lec
ție nu numai pentru el“.

medici 
cadrul

de dr. 
surprins 

„Eram obosit,

Dr. Ion ȚUȚURUGA 
director
Dr. Nicoiae POPA 
director adjunct
Dr. Tifus SPĂTARU

Pare cel puțin ciudată o 
atît de blîndă „sancțiune- 
observație", dată unui me
dic care a refuzat să dea 
primul ajutor unui acciden
tat, cu atît mai mult cu cît 
ulterior copilul în cauză a 
decedat. Ținînd seama de 
gravitatea faptului, consi
derăm că este neapărat ne
cesară intervenția Direcției 
sanitare și a însuși Minis
terului Sănătății, îneît să 
se dea opiniei publice un 
răspuns cu adevărat con
vingător dar, mai ales, să 
se ia asemenea măsuri în
eît repetarea unor fapte 
de felul celor petrecute la 
Sibiu să fie prevenită.pe

această propunere merită 
să fie studiată de forurile 
în drept, întrucît situația 
din Tușnad nu este sin
gulară.

Gospodărirea complexă a 
stațiunilor cuprinde as
pectele cele mai variate — 
de la cele amintite pînă la 
amănuntele bunei funcțio
nări a diferitelor instalații. 
Și, cum faptele o dovedesc, 
deficiențele semnalate în 
această privință sînt, în 
principal, de ordin organi
zatoric. La Vatra Dornei, 
de pildă, în 1967 s-a alocat 
un milion de lei pentru 
centrala termică a stațiunii, 
dar în fapt s-a cheltuit 
doar o mică parte din 
această sumă. în 1968 au 
fost prevăzute alte fonduri. 
Totuși, construcția nu s-a 
ridicat mai sus de fundație, 
întreprinderea construc
toare din Cîmpulung Mol
dovenesc, după cum se 
vede, „trage" și anul acesta 
de timp, astfel că șînt 
perspective ca stațiunea să 
piardă din nou fondurile 
ce i-au fost acordate, pen
tru că nu va reuși să le 
cheltuiască. Sînt neajun
suri serioase, pentru reme
dierea cărora organele lo
cale, cu sprijinul unor fo
ruri centrale de resort, 
sînt. chemate să acționeze 
cu fermitate și perseve
rență.

Pentru omul venit fie la 
tratament, fie la odihnă, 
capitolul „alimentație" o- 
cupă un loc important. 
Este un adevăr care e tot 
mai bine înțeles de cadrele 
responsabile din stațiuni. 
In consecință, calitatea 
meniurilor s-a îmbunătățit 
considerabil. Mîncărurile 
sînt variate și ■ destul de 
gustoase. La Borsec, de 
pildă, se servesc 5 meniuri 
la alegere. Se face însă 
simțită și aici, ca și în alte 
stațiuni, lipsa legumelor și 
a fructelor de sezon. Lip
sesc, de asemenea, unele 
produse de primă necesi
tate. Vizitatorii din Bazna 
se plîng de lipsa răcori
toarelor, iar la Tușnad, 
restaurantul și cofetăria 
așteaptă încă o mină de 
gospodar priceput. In cele 
mai frecvente cazuri, ni 
s-a explicat că de vină ar 
fi greutățile de aprovizio
nare, pricinuite de distan
tele mari. în legătură cu 
aceasta, la direcția sta
țiunilor balneo-climaterice 
din Comitetul de stat pen
tru problemele administra
ției locale s-a făcut pro
punerea ca, în stațiunile 
mici, unde alimentația pu
blică se reduce, îndeobște, 
la o cofetărie și un restau
rant, ele să treacă în 
seama întreprinderilor 
balneo-climaterice. Apro
vizionarea s-ar face cu 
aceleași mijloace de trans
port si din aceleași surse, 
deci în condiții mai eco
nomicoase. Pe de altă 
parte, n-ar mai fi nevoie 
ca pentru 2—3 unități să 
existe funcționari, conta
bili, coordonatori etc. asa 
cum sînt în momentul de 
față, ei nereusind pînă Ia 
urmă să asigure măcar o 
aprovizionare cît de cît 
mulțumitoare.

Ar mai fi de adăugat cî
teva cuvinte despre organi
zarea activității de deser
vire în stațiuni. Fără în
doială, nu au rămas nere
marcate de către vizitatori 
complexele : meșteșugărești, 
elegantele centre prestatoa
re de servicii nou con
struite. Bineînțeles,. acolo 
unde există. Pentru că. Ia 
Colibița și Valea Vinului, 
de exemplu, stațiuni situa
te la distante apreciabile 
de alte localități, nu există 
nici măcar o singură uni
tate a cooperației mește
șugărești. Sînt aspecte ce 
nu pot fi scăpate din ve
dere în cadrul planului de 
perspectivă al UCECOM, 
al consiliilor populare lo
cale.

Dacă analizăm bine lu
crurile rezultă, fără doar și 
poate, că multe din defi
ciențele semnalate, care 
sîrit de ordin gospodăresc, 
se datoresc faptului că or
ganele locale — și în pri
mul rînd consiliile popu
lare județene — nu acordă 
încă importanta cuvenită 
stațiunilor balneare și cli
materice de pe teritoriul 
lor. Din această cauză, în- 
tîrzierile în modernizarea 
și întreținerea drumurilor, 
în executarea unor lucrări 
de construcții-montaj des
tinate ridicării gradului de 
confort, defecțiunile în ali
mentarea cu apă, în distri
buirea energiei electrice 
dau multă bătaie de cap 
conducerii unor stațiuni.

In general, așa cum a 
reieșit din discuțiile cu mai 
mulți directori de stațiuni, 
relațiile dintre întreprin
derile balneo-climaterice șl 
consiliile populare județene 
nu sînt încă prea bine con
turate. Teoretic, ele ar tre
bui să fie coordonate de 
unul din vicepreședinți. 
Practic însă lucrurile nu 
prea sțau așa. Coordonarea 
cade în seama cîte unei di
recții județene, pînă nu de 
mult cea de gospodărie co
munală și locativă, iar în 
județul Harghita stațiunile 
țin de direcția plan, orga
nizarea muncii și prețuri. 
Unele cadre de conducere 
din stațiuni sînt de părere 
că ar fi mult mai eficace 
dacă s-ar unifica responsa
bilitățile, organele județene 
păstrîndu-și dreptul de 
control asupra activității 
din stațiuni.

Nădăjduim că observa- , 
țiile și sugestiile din rîn- 
durile de mai sus vor fi 
analizate de cei cărora le 
sînt adresate și vor primi 
cuvenitul răspuns încă în 
acest sezon, îneît un număr 
cît mai mare de oaspeți ai 
stațiunilor să beneficieze 
nemijlocit de măsurile 
luate.

Rodica ȘERBAN ,I
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Un nou

h timp ce finul se iroseșteCOMITETUL DE DIRECJIE obiectiv

necosit, se vorbeștechimice

ÎN JUDEȚELE MARAMUREȘ Șl HARGHITA

INTR-O POSTURA
STRĂINĂ DE MENIREA LUI

pe care le-a , trimis recent întreprin
derii drept „îndrumar" sau „model" 
de întocmire a regulamentului de 
organizare. Cui folosesc asemenea 
circulare, care interpretează doar o 
liotărîre în vigoare, bine cunoscută 
și publicată în presă ? în ulti
mele două luni, uzina a fost 
vizitată de un ministru adjunct, 
de ing. Sarafian, directorul general 
al direcției de resort, iar ing. Melega, 
directorul tehnic al direcției respec
tive, a stat în uzină două săptămîni. 
Dacă discutau cu membrii comitetu
lui de direcție puteau să facă lumină 
în multe probleme neclare. Acest lu
cru a fost reliefat și de tov. Iosif 
Cacherda, contabilul șef al uzinei, 
membru în comitetul de direcție, care 
ne spunea :

— Momentan, comitetul de direc
ție nu-și atinge scopul pentru care a 
fost creat. De ce ? Pentru că deciziile 
se iau tot ca în trecut. Vin conducă
tori din minister, discută toate pro
blemele numai la nivel de director 
și se iau măsuri...

Cert este că, pînă în prezent, co
mitetul de direcție de la această 
uzină a rămas un simplu organ con
sultativ, întrucît 
probleme se iau 
chea conducere 
membrii acestui 
fața unui fapt împlinit, a unor ho
tărîri deja aplicate. La ședința din 
10 iunie, s-a dat citire măsurilor or
ganizatorice stabilite de directorul 
general al uzinei și conducerea di
recției generale ■ din minister. Ni
mic nu s-a discutat, nimeni nu și-a 
exprimat un punct de vedere. Mem
brii comitetului de direcție au „apre
ciat" că măsurile luate sînt foarte 
bune și le-au aprobat în unanimi
tate. Adîncind analiza modului în 
care își desfășoară activitatea comi
tetul de direcție de la U.C.M.M.A.- 
Bocșa, se confirmă faptul că, în 
esență, nu s-a schimbat nimic, că 
în această uzină directorul general 
hotărăște totul. Am cercetat planul 
de activitate al comitetului de di
recție pe -trimestrul III. Sînt prevă
zute trei ședințe — una în fiecare 
lună — și, în total, șapte „probleme" 

Ju,ul^k de dezbătut. La fiecare ședință, o
telor județean șl orășenesc de partid, , informare a îndeplinirii sarcinilor de 
să se ignoreze conducerea oolectivă plan, stadiul răahzarii investițiilor. 
— principiul fundamental în viața 
și activitatea întreprinderilor, a or
ganizațiilor economice de stat 1 
întrebat asupra acestor chestiuni, 
ing. Dimitrie Galu, directorul teh
nic al uzinei, nu și-a putut aminti, cu 
precizie, cîte ședințe a ținut comite
tul de direcție. Nu pentru că ar îi 
fost prea multe (ulterior am aflat 
că au fost trei — n.n.). „Dar — ară
ta interlocutorul — se poate afla din 
procesele verbale".

Iată-ne răsfoind aceste documente 
care consfințesc preocupările, pro
blemele abordate și modul cum ele 
au fost rezolvate. în ședința comite
tului de direcție din 10 iunie, ordi
nea de zi a cuprins două chestiuni : 
organizare, sarcini și atribuții ale 
comitetului de direcție. De aseme
nea, măsuri organizatorice luate 
pentru îmbunătățirea activității în 
sectorul construcții metalice, perspec
tivele realizării sarcinilor de plan 
pe iunie, semestrul I și sarcinile ce 
revin în continuare. Ce s-ar putea 
spune ? într-adevăr, funcționarea 
normală a unui organism nou creat 
impune existența unui regulament 
de organizare, care să stipuleze clar 
sarcinile, atribuțiile și răspunderile. 
De altfel, hotărîrea privind înfiin
țarea comitetelor- de direcție stabi
lește, ca una din primele sarcini, 
elaborarea acestor regulamente de 
organizare. Că problema a fost pusă 
în dezbaterea primei ședințe a co
mitetului de direcție este un lucru 
foarte bun. Se pune însă întreba
rea : cum a fost ea rezolvată ?

„Ea a rămas în suspensie", au opi
nat membrii comitetului de direcție 
cu care am discutat, urmînd să fie 
soluționată mai tîrziu. în procesul- 
verbal al ședinței stă scris : „ing. 
Nicolae Perian (directorul general al 
uzinei — n.n.) arată că, în ce pri
vește regulamentul de organizare a 
comitetului de direcție, este necesar 
ca șeful serviciului organizarea pro
ducției să se deplaseze la alte uzine 
din Timișoara, Arad, București pen
tru documentare". Despre ce docu
mentare poate fi vorba ? Doar co
mitetele de direcție din celelalte în
treprinderi au luat ființă în același 
timp cu cel de la Bocșa ! Era sufi
cient să se studieze aprofundat ho
tărîrea de partid și de stat care 
prevede atribuțiile, competențele 
și responsabilitățile comitetelor de 
direcție și ale membrilor lor 
și, în funcție de specificul între
prinderii, să se elaboreze cel puțin 
un proiect de regulament. Nu s-a 
procedat așa, așteptîndu-sa totul 
de-a gata, diverse indicații, copierea 
unor tipare stereotipe, renunțîndu-se 
la gîndirea creatoare, proprie, la e- 
fortul personal pentru elaborarea a- 
cestui regulament. ’

Intenționînd, probabil, să vină în 
întâmpinarea uzinei, s-o scoată din 
impas, conducerea direcției generale 
din ministerul amintit a extras „în 
mod creator" paragrafe din hotărîre.

Din numeroasele scrisori sosite la 
redacție, precum și din discuțiile di
recte purtate în unitățile industriale, 
se desprinde o concluzie : comite
tele de direcție, înființate cu două 
luni în urmă, au început să desfă
șoare o intensă activitate, dezbat 
probleme de maximă importanță, iau 
decizii bine analizate și gîndite, . a 
căror aplicare este de natură să ad
ministreze și gospodărească mai efi
cient mijloacele materiale și finan
ciare — în vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan — în condițiile în
tăririi răspunderii personale a fie
cărui membru din aceste organe de 
conducere colectivă față de bunul 
mers al întreprinderilor. Viața do
vedește, deci, că măsurile inițiate în 
acest sens de conducerea partidului 
și statului răspund practic unei ne
cesități stringente, determinată de 
stadiul actual al dezvoltării econo
miei noastre naționale, asigurîndu-se 
promovarea conducerii colective, pu
nerea în lumină a potentelor latente 
ale întreprinderilor, dînd un plus de 
vigoare energiilor creatoare ale spe
cialiștilor, inițiativei și responsabili
tății în angajarea fondurilor încre
dințate unităților productive.

O altă sesizare, însă, ne infor
mează că la Uzina de construcții me
talice și mașini agricole Bocșa, după 
constituirea comitetului de direcție, 
membrii numiți și cei aleși s-au re
tras pe vechile lor poziții, la postu
rile lor de comandă sau de execuție, 
adunîndu-se în plen o dată pe lupă, 
pentru a aproba mecanic decizii, și- 
hotărîri luate de conducerea uzinei, 
sau de forul tutelar respectiv, de 
directorul general sau directorul teh
nic al direcției generale de resort 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, sau de un ministru 
adjunct. Cu alte cuvinte, s-a schim
bat doar „firma", comitetul de di
recție fiind transformat, chiar de. Ia 
bun început, într-un apendice al ve
chii conduceri administrative.

Cum se explică minimalizarea rolu
lui comitetului de direcție la această 
întreprindere ? Cum este posibil ca 
în această uzină, vizitată aproape 
zilnic de cadre de răspundere din 
minister sau de activiști ai comite-

t

în cele mai vitale 
măsuri tot de ve- 
administrativă, iar 
organ sînt puși în

ședințe de Ia U.C.M.M.A.-Bocșa, 
pînă acum nu s-au stabilit nici un 
fel de responsabilități. Dezbaterile 
nu au avut finalizare, nu s-au con
cretizat în decizii a căror îndeplinire 
să fie urmărită cu perseverență de 
membrii comitetului de direcție. Mi 
se pare că inginerul-șef al uzinei 
a reușit să spună lucrurilor pe 
nume : „încă nu avem curaj să ne 
înfățișăm deschis părerea. Există re
țineri Ia unii membri ai comitetului 
de direcție. Ne mai izbim și de unele 
regulamente, decizii și hotărîri în
vechite, peste care se pare că nu 
putem... trece, deși ele cauzează mari 
dificultăți în rezolvarea problemelor. 
Nu ar fi rău dacă ministerul ar or
ganiza un schimb de experiență, cu 
scopul de a înviora activitatea co
mitetelor de direcție".

Am sondat și părerile unor oameni 
cu munci de răspundere pe plan lo
cal. Ce s-a văzut ? O pasivitate greu 
de înțeles, atît din partea unor ac
tiviști ai Comitetului județean Ca- 
raș-Severin al P.C.R. cît și ai Co
mitetului orășenesc de partid Boc
șa, care cunosc foarte bine situația 
din uzină. Tov. Anton Klein, loc
țiitorul secretarului Comitetului oră
șenesc de partid Bocșa, afirma că 
la această uzină comitetul de direc
ție este
Dar ce a întreprins comitetul oră
șenesc ? Tov. Ion Grasoi, secretar al 
comitetului județean de partid, vine 
des în uzină, deoarece sînt multe 
probleme de soluționat. Nu se preo
cupă însă ca acestor probleme să 
li se găsească rezolvări în comitetul 
de direcție, ci așteaptă „minuni"...

Cum trebuie să lucreze comitetul 
de direcție ? Prevederile hotă- 
rîrii de partid și de stat sînt 
clare. însemnătatea pe care o are 
U.C.M.M.A.-Bocșa în cadrul econo
miei naționale impune o cît mai 
grabnică vitalizare a comitetului de 
direcție, pentru ca acesta să de
vină, intr-adevăr, forul conducător 
al uzinei, să o conducă cu respon
sabilitate pe drumul înaltei eficiente 
economice.

La Combinatul petrochimic 
Ploiești a început să producă 
una din cele mai moderne fa
brici din țară pentru obținerea 
fenolului și a acetonei. Ca ur
mare a lucrărilor de calitate 
efectuate de constructorii în
treprinderii șantiere construc- 
ții-montaj Brazi și a nivelului 
de pregătire a operatorilor 
care supraveghează instala
țiile, perioada probelor tehno
logice a fost redusă de la 4 
luni la numai două luni și ju
mătate. O dată cu atingerea 
capacității proiectate, noua u- 
nitate va putea realiza anual 
25 000 tone fenol și 15 000 tone 
acetonă, avînd o calitate ase
mănătoare cu produsele de 
acest fel realizate de firme din 
străinătate cu renume. Materia 
primă pentru noua unitate — 
benzenul și propilena — este 
asigurată prin conducte de la 
Rafinăria Brazi și de o altă 
fabrică a combinatului, iar 
procesul tehnologic este com
plet automatizat.

(Agerpres)

despre... lipsa furajelor

inactiv, foarte slab. ducția de geamuri
La Fabrica de geamuri din 

Tîrnăveni au început lucrări 
de extindere și dezvoltare a ca
pacității de producție. Conform 
proiectelor se vor construi două 
mari hale industriale destinate 
fabricării de geam tras. Noile 
hale vor fi dotate cu două linii 
tehnologice de mare randament 
care vor produce anual peste 
10,6 milioane mp geam. Proiec
tele mai prevăd construirea u- 
nei mari stații de preparare și 
amestec a materiilor prime, 
precum și alte construcții auxi
liare. Prima unitate este pre
văzută să intre în funcțiune în 
cursul anului viitor.

(Agerpres)

recoltare și transportare a 
finului.

Din cauza secetei, și în 
județul Maramureș fînețele 
naturale dau o producție 
la ha mai mică față de 
anul precedent. Cu atît mai 
mult se impune o grijă de
osebită pentru efectuarea 
cositului, transportului și 
depozitării, astfel ca ce s-a 
pierdut prin diminuarea 
cantității să se cîștige prin 
obținerea finului de calitate 
superioară. Pînă la data de 
27 iulie fînețele naturale, 
situate în majoritatea lor 
în zona alpină, au fost re
coltate doar în proporție 
de aproape 55 la sută.

„Este un ritm cu totul 
nesatisfăcător, ni s-a spus 
la Uniunea cooperatistă ju
dețeană, cu toate că, pînă 
acum, timpul n-a fost de 
așa natură încît să împie
dice cositul, uscarea și 
transportul în condiții 
optime a finului. întârzie
rea recoltatului contribuie 
la pierderea unei mari părți 
din valoarea nutritivă a 
ierburilor. Pentru acest 
lucru răspunderea o au 
consiliile de conducere ale 
unor cooperative agricole 
care au privit problema 
strîngerii finului cu super
ficialitate. Ne referim mai 
ales la unele cooperative 
agricole aflate în zonele

plan, Stadiul' realizării investițiilor, 
disciplina contractuală, realizarea 
planului tehnic, creșterea și asigu
rarea cadrelor. Și atît! Pînă la 12 
iulie, majoritatea membrilor comi
tetului de direcție nu luaseră însă 
cunoștință de acest plan de activitate 
și nici măcar nu au fost consultați 
atunci cînd el a fost întocmit — 
consecință directă a încălcării prin
cipiului muncii colective.

Ce s-a... discutat în a doua șe
dință, cea din 22 iunie ? S-a anun
țat numirea locțiitorului de preșe
dinte al comitetului de direcție, ră
mas vacant, și propunerea sectoru
lui 340 de a se premia doi oameni. 
Deci, același formalism, aceeași 
ignorare a problemelor majore ale 
activității uzinei. Ce chestiuni ar fi 
necesare să fie discutate, analizate și 
rezolvate de comitetul de direcție ? 
Iată cîteva spicuiri culese în timpul 
investigațiilor noastre. Tov. Ion Miu, 
inginer-șef : „Ar trebui să punem în 
dezbatere sistemul de elaborare a 
tehnologiilor pentru sectorul cons
trucții metalice, domeniu în care sînt 
multe deficiente. Altă problemă ar. fi 
utilizarea personalului tehnic din 
uzină, fără a neglija aplicarea 
măsurilor de perfecționare a organi
zării producției și a muncii, deoa
rece nici la acest capitol nu stăm 
bine". Tov. Ion Țigliș, președintele 
comitetului sindicatului: „Fluxurile 
de producție nu sînt bine organizate, 
iar gradul de folosire a timpului dd 
lucru este scăzut. Sînt muncitori care, 
de pe acum, nu se încadrează în 
disciplina de producție și nimeni nu 
s-a gîndit să curme asemenea mani
festări. Apoi, Ia noi se fac mari in
vestiții. în curînd, halele vor intra 
în funcțiune, dar nu sînt pregătite 
cadrele necesare. De unde vom lua 
maiștri, macaragii, șefi de echipă 
și muncitori calificați ?“ Iar contabi- 
lul-șef a completat: „Probleme fi
nanciare sînt foarte multe, însă pe 
prim plan se înscrie necesitatea unei 
dezbateri aprofundate a cheltuielilor 
de producție, a rentabilității, a pro
ducției marfă vîndută și încasată".

Propunerile respective nu epui
zează, desigur, problemele pe care 
ar trebui să le analizeze membrii co
mitetului de direcție, pentru a de
cide măsurile necesare îmbunătăți
rii activității uzinei. Conducerea 
tehnico-administrativă de aici le 

. neglijează însă. în plus, trebuie 
menționat că în rezolvarea diferite
lor probleme importante nu sînt 
atrași cei mal buni specialiști 
din uzină. „La noi lucrurile 
merg destul de prost în pri
vința luării deciziilor de către mem
brii comitetului de direcție — își 
exprima părerea inginerul șef al 
uzinei. Acest creier al conducerii 
colective are funcțiile atrofiate..."

Mai apare încă o cerință, un ele
ment esențial, care nu poate fi scăpat 
din vedere. Conducerea colectivă 
trebuie strîns împletită cu răspun
derea personală. Or, la cele trei

Gheorghe RADEL 
corespondentul „Scînteii"

în zonele de deal și 
munte, fînețele naturale au 
o pondere ridicată în struc
tura suprafețelor agricole, 
iar fînul constituie princi
pala sursă de hrană a ani
malelor în timpul iernii. Se 
poate spune că de atenția 
care se acordă în perioada 
recoltatului, de efectuarea 
cositului la timpul optim, 
de evitarea pierderilor de 
substanțe nutritive depinde 
în cea mai mare măsură 
realizarea sarcinilor din 
domeniul zootehniei. Cu 
toate acestea, deși timpul 
este înaintat, cositul fîne- 
țelor, transportul și depozi
tarea finului întârzie, se 
înregistrează pierderi im
portante de substanțe nu
tritive. în legătură cu aceste 
probleme redacția a orga
nizat un raid-anchetă în 
județele Maramureș și Har
ghita — județe cu mare 
pondere în zootehnia țării 
și totodată cu suprafețe 
întinse de finețe și pășuni 
naturale.

Așa cum s-a mai arătat 
în ziarul nostru, în anii 
din urmă însă, în județul 
Maramureș, rezultatele în 
zootehnie nu sînt nici pe 
departe pe măsura posibi
lităților reale existente. O 
cauză a fost și faptul că nu 
s-a reușit să se asigure 
cantitățile necesare de fîn 
de calitate corespunzătoare. Vișeu, Sighet și Lăpuș, care 
Această deficientă a mai 
fost semnalată cu diferite 
prilejuri, s-a discutat de 
nenumărate ori sub toate 
fațetele. Nu s-ar putea 
spune totuși că în prezent 
cei în măsură să îndrepte 
pe un făgaș bun stările de 
lucruri din sectorul zooteh
nic, au desprins toate con
cluziile necesare. Numai 
astfel se poate explica evi
denta rămînere în urmă și 
anul acesta la lucrările de

n-au organizat munca de 
recoltare a finului conco
mitent cu cea a păioaselor, 
deși aveau toate posibili
tățile".

Dar ce au întreprins or
ganele județene pentru 
prevenirea și înlăturarea 
acestei situații ? Este lim
pede că organele agricole 
nu au sprijinit efectiv con
siliile de conducere ale co
operativelor în direcția 
organizării și intensificării

Un nou lot de aragaze, produse la „1 Septembrie'-Satu Mare, va fi livrat unităților comerciale
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(Urinare din pag. I)

Mașini de bobinat 
produse în țară

întreprinderea de utilaje pentru industria ușoară din Tg. Mureș a 
livrat fabricii textile din Galați primul lot de mașini de bobinat. 
Realizate pentru prima oară în țară, aceste utilaje au caracteristici 
tehnice și funcționale superioare. Fiecare mașină dispune de 120 de 
fuse de bobinat, de sisteme automate de tensionare și control al fire
lor, precum și de alte elemente de mecanizare și automatizare.

în prezent, în întreprinderea din Tg. Mureș se află în curs de mon
taj un nou lot de mașini de bobinat, astfel încît pînă la sfîrșitul anului 
vor fi livrate unor filaturi din țară circa 450 de astfel de mașini.

(Agerpres)

realizate în trimestrul I din acest an, 
rezultate care, în multe cazuri, sînt 
mult mai bune decît cele înregis
trate în anul 1967 și chiar față de 
normele, de consum revizuite.

Rezultatele sub posibilități, obți
nute de Ministerul Industriei Chi
mice în revizuirea normelor de con
sum se datoresc și faptului că între
prinderilor nu li s-au dat suficiente 
indicații privind modul de organiza
re și desfășurare a acestei importan
te acțiuni și nu s-au întocmit grafice 
cu termene precise și responsabili
tăți pe etape. Numai așa se explică 
faptul că la Combinatul petrochimic 
Ploiești, această acțiune nici măcar 
nu a fost organizată, iar la Combi
natul chimic Borzești, propunerile 
făcute de serviciul tehnic nu repre
zintă în fapt reduceri efective, de
oarece, așa cum spuneam, consumu
rile planificate pe anul 1968 au fost 
fixate la nivelul realizărilor din 
anul... 1967. Aproximația cu care a 
fost abordată sarcina revizuirii con
sumurilor specifice la acest combinat 
a ieșit pregnant în evidentă cu ocazia 
analizei amintite, cînd s-a demons
trat că există posibilități reale de 
reducere a 31 norme de consum, cu 
o economie aferentă de peste un mi
lion lei.

Pe aceeași linie, a minimei rezis
tențe, s-a înscris și Combinatul chi
mic Tîrnăveni, unde s-a redus o sin
gură normă de consum, din cele 207, 
față de realizările anului 1967. Lipsa 
de interes dovedită de conducerea 
acestui combinat și a celui de cau
ciuc sintetic ..Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" — concretizată în refuzul de 
a se înscrie în eforturile generale le
gate de diminuarea consumurilor 
este atestată de faptul că. în timpul 
analizei la aceste două unități in
dustriale. au fost identificate posibi
lități suplimentare de reducere a 
circa 100 de norme, cu o economie 
estimată Ia Dește 4 milioane lei.

$i la unitățile subordonate Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini s-a depistat existența unor 
multiple posibilități nepuse încă în

valoare pentru economisirea resur
selor materiale și diminuarea con
tinuă a nivelului, încă ridicat, al 
cheltuielilor de producție determinat 
în special de consumurile exagerate 
de metal. Este adevărat că, în cadrul 
întreprinderilor acestui minister se 
manifestă o preocupare mai intensă 
decît în Ministerul Industriei Chi
mice pentru valorificarea superioară 
și gospodărirea rațională a resurselor 
de metal. Pe această linie, în acțiu
nea de revizuire a normelor de con
sum s-au obținut unele rezultate su
perioare față de perioada precedentă, 
estimîndu-se a se economisi, pînă la 
finele anului, circa 25 000 tone metal 
(dar și cu contribuția Comitetului 
de Stat al Planificării, care a găsit 
„rezerve" de circa 4 000 tone metal), 
21 000 tone combustibili convențio
nali, precum și cantități însemnate 
de energie electrică, cherestea și alte 
materiale. Trebuie însă precizat că 
aceste rezultate pozitive s-au obținut 
în condițiile în care reducerea con
sumurilor specifice nu a avut un ca
racter general, întrucît, la un număr 
important de norme din planul de 
stat și departamentale nu s-au propus 
reduceri — 31,5 la sută din acestea 
fiind menținute la un nivel neschim
bat și ridicat. Pentru a ilustra aceste 
adevărate „puncte albe" pe fondul 
eforturilor de diminuare a consumu
rilor de materiale, e de ajuns să a- 
mintim că la „Vulcan", una din mari
le uzine bucureștene consumatoa
re de metal, din 27 de nor
me republicane și departamen
tale ce se aplică în acest an, 
au rămas nemodificate 19 norme.

Nesatisfăcătoare este situația și la 
normele de consum uzinale, deoarece 
în acțiunea de revizuire întreprinsă 
în unitățile acestui minister a fost 
cuprins un număr mic de consumuri 
specifice, iar reducerile efectuate sînt 
neînsemnate. La 11 întreprinderi, din 
cele peste 400 de norme de consum 
uzinale, 63,7 la sută au rămas... in
tacte, iar din cele revizuite s-au ope
rat reduceri numai la 23,7 la sută, 
ceea ce reprezintă o proporție cu 
totul nemulțumitoare. La Uzina con
structoare de mașini Reșița, de pildă.

din 198 norme uzinale s-a îmbună
tățit numai una, în timp ce analiza 
a permis reducerea altor 105 norme, 
cu o economie antecalculată de 344 
tone metal, 560 tone bentonită și al
tele.

Eficiența redusă a acțiunii de re
vizuire a normelor de consum uzinale 
este consecința faptului că, unele 
conduceri de unități și servicii teh
nice nu au avut în vedere, în toate 
cazurile, consumurile reale, practi
cate în procesul de producție sau 
realizate în perioada precedentă și 
nu au extins în suficientă măsură 
reproiectarea unor repere. în acest 
sens, concludent ni se pare cazul 
Uzinei mecanice de utilaj minier 
Baia Mare, care pentru piesele brut 
turnate din oțel, pe anul 1968 a pla
nificat un consum de 1,600 tone, în 
urma revizuirii norma fiind redusă 
la 1,597 tone, pentru ca analiza să 
stabilească un necesar de numai 
1,583 tone. La fel, la uzina „Indepen- 
dența“-Sibiu, prin planul suplimen
tar de reproiectare a 27 de produse, 
întocmit în timpul analizei, s-a evi
dențiat posibilitatea diminuării con
sumului cu circa 300 tone metal.

Poate că am făcut un anumit exces 
de cifre și fapte în trecerea în re
vistă a modului în care s-a acționat 
pentru reducerea cheltuielilor ma
teriale în totalul prețului de cost 
— prin intermediul normelor de con
sum. Aceasta din două motive. Mai 
întîi. pentru că ministerele și între
prinderile amintite au obiceiul de a 
minimaliza uneori adevărata stare de 
lucruri și, apoi, fiindcă rezervele de 
reducere a consumurilor specifice 
nici pe departe nu au fost epuizate. 
Ele stau în fază latentă, concomitent 
cu manifestarea unor acte ale proas
tei ^gospodăriri, risipei și neglijentei. 
Fapt este că s-a privit ca facultativă 
sarcina de a revizui și reduce con
sumurile specifice de materii prime, 
materiale, metal, energie electrică și 
combustibil. Pot conducerile minis
terelor amintite să justifice această 
situație, care are la bază lipsa de 
interes pentru economisirea resurse
lor materiale ?

lucrărilor de recoltare a 
fînețelor naturale. De alt
fel și specialiștii care lu
crează 
tivele 
cunosc 
optim de recoltare a tine
telor nu s-au achitat de 
obligațiile care le reveneau 
în această direcție. în pre
zent în cooperativele agri
cole Vad, Tisa, Călinești, 
Cornești, Bogdan Vodă, 
Borcut, Coroieni, Larga, 
Groșii Tibleșului recoltarea 
fînețelor se desfășoară 
extrem de încet.

Este de semnalat, de ase
menea, că pînă în prezent 
numai 30 la sută din fînul 
cosit de către cooperativele 
agricole a fost transportat. 
Una din cauzele întârzieri
lor o constituie părerea 
greșită a unor cadre de la 
organele județene care sus
țin că „în Maramureș fînul 
se transportă mai bine la 
iarnă, cu sania". Trebuie 
avut în vedere că, pînă la 
iarnă, o importantă canti
tate de fîn poate să se 
piardă sau să se deprecieze.

în aceste zile în coopera
tivele agricole se lucrează 
la recalcularea balanței 
furajere pe întregul an. Nu 
este, desigur, greșit că se 
calculează cerințele de fu
raje. Rău este însă că 
odată cu aceasta organele 
agricole județene nu folo
sesc toate posibilitățile pen
tru a impulsiona ritmul de 
recoltare și de transportare 
a finului pentru evitarea 
oricăror pierderi. Numai 
avînd o puternică bază fu
rajeră, zootehnia maramu
reșeană va putea cunoaște 
o dezvoltare corespunzătoa
re.

Și în județul Harghita 
eforturile principale în a- 
ceastă perioadă trebuie să 
fie îndreptate înspre recol
tarea în cele mai bune con
diții a fînețelor, înainte 
ca ierburile să depășească 
faza optimă. Din situația 
centralizată la Direcția a- 
gricolă județeană, rezultă 
că, din cele peste 109 000 ha 
finețe naturale existente în 
județ, pînă la data de 26 
iulie, s-au recoltat 58 170 ha. 
Multe cooperative agricole 
ca de exemplu Casinul Nou, 
Siculeni, Sîntimbru, Atid, 
Porumbenii Mari au termi
nat această lucrare. La co
operativa agricolă din Ci- 
ceu se fac pregătiri temei
nice pentru iernatul ani
malelor. în vederea recol
tării celor peste 1100 ha de 
finețe au fost formate 
grupe de cosași care au 
terminat această lucrare, 
conform graficului prevă
zut. Astfel, o mare parte a 
finului este depozitată. Fu
rajele obținute de pe lunci, 
ca și cele din fînețele sub- 
alpine, au fost cîntărite, 
sortate după calitate și apoi 
au fost predate brigăzilor 
zootehnice. întregul consi
liu de conducere merită 
felicitări pentru modul cum 
a organizat recoltatul fîne- 
țelor, organizînd bine 
munca și folosind fiecare 
clipă în vederea terminării 
acestei importante lucrări.

în unele cooperative a- 
gricole însă recoltatul fîne- 
țelor naturale se desfășoară 
anevoios. Cooperativa agri
colă din Ocna de Jos dis
pune de aproape 1000 ha de 
finețe naturale, din care 
s-au recoltat doar 100 ha. 
în contrast cu această si
tuație, președintele coope
rativei este de părere că 
„la noi lucrările merg ca 
pe roate..." După părerea 
lui în cîteva zile strînsul 
finului poate fi terminat. 
Dar cum se va realiza 
lucrul acesta dacă zile în 
șir această lucrare este 
amînată ? în dimineața 
zilei de 27 iulie nu s-a lu
crat la cosit. Deplasîndu-ne 
pe una din fînețele aflate 
pe muntele Bogdan, am 
găsit iarbă ce ajunge pînă 
la brîu. Fiecare zi de în
târziere la această fîneață

direct în coopera- 
agricole

bine
și care 

momentul

de aproape 100 ha duce la 
scăderea calității finului. 
Regimul pluviometric bo
gat favorizează creșterea 
ierburilor, lucru ce permi
te o a doua recoltă dar a- 
ceasta se va pierde dacă 
se tărăgănează mult efec
tuarea primei coase.

Strîngerea finului este Ia 
fel de mult rămasă în urmă 
și la cooperativa agricolă 
Toplița-Mureș. în această 
unitate pînă în prezent au 
fost cosite numai poienile 
și luncile. Pe 
munte, cositul 
doar de cîteva 
rativa de aici 
de forța de muncă nece
sară pentru recoltarea finu
lui într-un ritm susținut. 
Ar fi util ca Uniunea ju
dețeană a cooperativelor a- 
gricole să ia măsuri pentru 
soluționarea acestei pro
bleme organizînd, eventual, 
întrajutorarea cu alte co
operative agricole care au 
forță de muncă disponibilă. 
De asemenea, trebuie luate 
măsuri ca și suprafețele 
parțial împădurite sau slab 
productive, dar pe care 
cresc destule ierburi, să fie 
recoltate în întregime. Cu 
atît mai mult cu cît potrivit 
balanței furajere provizorii 
cooperativa din Toplița are 
un „deficit" calculat de 
1226 tone de fin.

Cauza principală a întâr
zierilor la cositul și trans
portul finului o constituie 
organizarea necorespunză
toare a muncii. La coope
rativa agricolă din Plăeșil 
de Jos, din peste 3000 ha 
finețe s-au cosit numai o 
treime. în loc ca să se ia 
măsuri pentru strîngerea 
cu grijă a finului de 
întreaga suprafață, aici 
risipesc mari cantități 
nutreț valoros. Circa 100 
din fînețele cooperativei 
fost pășunate cu toate că 
în Plăeși sînt suficiente 
pășuni pentru întregul e- 
fectiv de animale. Ce este 
aceasta dacă nu o risipă de 
furaje, o măsură arbitrară, 
care va crea, desigur, greu
tăți cooperativei în furaja
rea animalelor pe timpul 
iernii ?

Cazuri care denotă lipsa 
de grijă a consiliilor de 
conducere ale cooperative
lor pentru 
rajelor se 
alte părți. La cooperativa 
agricolă de 
exemplu, din cele 400 ha 
finețe au fost cosite doar 
72 ha. în ultimele 4—5 zile 
recoltatul a avansat cu... 
2 ha. Pe fînețele de munte 
lucrau numai 6—7 cosași 
care au încercat să ne con
vingă că pentru recoltat 
mai este timp pînă la 
toamnă. Dacă o asemenea 
concepție profund greșită 
o au cei care oricum au 
venit la coasă, cum gîndesc 
cei care își văd liniștiți de 
alte treburi ?

După cum rezultă din con
statările de pe teren, mai 
sînt încă multe de făcut 
în vederea sporirii canti
tăților de fîn. Pe muntele 
Liban, Harghita, Borsec și 
în alte părți, se află întinse 
suprafețe de poieni de pă
dure, de pe care s-ar putea 
strînge însemnate cantități 
de fîn.

Orice amînare a cositului 
poate duce la mari pagube 
economice. Se impune ca 
organele de partid, direc
țiile agricole și Uniunile 
județene ale cooperativelor 
agricole din Maramureș și 
Harghita șă ia măsuri ope
rative, eficiente pentru spo
rirea stocurilor de furaje, 
și îndeosebi de fîn pentru 
a asigura în întregime ce
rințele de hrană ale anima
lelor.

tinetele de 
a început 

zile. Coope- 
nu dispune

pe 
se 
de 
ha 
au

asigurarea fu- 
întîlnesc și în

la Borzont, de

Sever UTAN 
Lorand DEAKI 
corespondenții „Scînteii*

(Agerpres)

Constructorii navali gălățeni au încheiat 
lucrările la un nou vas maritim, cargoul „Vas
lui" de 4 500 tone dw, pentru transportul măr
furilor generale. Prin organizarea științifică a 
producției s-a reușit ca la lucrările de con- 
strucții-montaj să se înregistreze un avans de 
o lună față de termenele prevăzute în grafia.
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întârziind, pe străzile înguste ale 

:artierului vechi din Geneva, în fața 
■itrinelor anticarilor, cu privirile 
ncărcate, obosite de amestecul ne
așteptat de pînze, bibelouri, arme 
echi, busturi, de tot ce se adună
i se răspîndește în aceste prăvălii 
ie vestigii, te înseninează lumina și 
.uloarea familiară, veselă a 
coane pe sticlă. Surpriza este în- 
loită : prezența unei creații a țăra- 
lului român între acelea semnate 
te artiști celebri — măgulește ; pre- 
ul cerut de anticarul grav, sigur — 
>arcă mai sigur ca tine ! — de valoa- 
ea operei te împinge spre pragul 
.everosimilului. Calculezi repede cît 
ostă icoana la Arpaș sau Porumba- 
iuI, cît costă la Consignația din Pa- 
ajul Macca și reconstitui Golgota 
lOmercială a smeritei relicve, ureînd 
le la cîțiva dolari la cîteva zeci sau 
ute, într-un repede voiaj cu mași- 
îa sau avionul, prin flerul sigur al 
mui „amator de artă", al unui „co- 
ecționar de amintiri11 avizat și între- 
irinzător.

Aceleași creații ale artei româ- 
lești medievale și populare te în- 
împină apoi la Musee Rath, în pri- 
aa expoziție de icoane organizată 
rreodată la Geneva, deschisă la 14 
unie trecut. O sală întreagă cu
prinde icoane românești din colecția 
i-lui Walter Schweizer din Lucerna, 
pare le-a achiziționat la rîndul său 
lin colecția Rieder fostă la Morcot- 
:e, pe lacul Lugano. Optsprezece 
coane de rară frumusețe, unele din 
veacul al XVI-lea, piese somptuoase 
zare au împodobit cutare ctitorie 
noldovenească sau munteană. Vi- 
:itatorii elvețieni sau turiștii 
'.trăini întîrzie cu explicabilă 
admirație în fața acestor opere căro
ra specialistul iugoslav Voieslav 
Djuricl, în catalogul expoziției, le 
laudă „sensibilitatea și calitatea11, 
„căldura" și „originalitatea11, fără 
să uite rolul secular al românilor 
în „susținerea șl restaurarea11 așe- 
lămintelor culturale din Mediterana 
răsăriteană.

Perspectiva mondială a artei o- 
îeră, firește, cadrul indispensabil 
așezării la locul cuvenit a operelor 
irtei românești. Cît am cîștigat ad- 
mirînd prospețimea, autenticitatea, 
>ptimismul zugrăvelilor meșterilor 
aoștri comparîndu-le, în muzee stră- 
ne, cu creațiile similare ale altora, 
adeseori — lăsînd de-o parte păgu- 
jitoarea modestie — inferioare, de
cadente, produse în serie. Cu cît mai 
pine am înțeles curiozitatea oaspeți- 
or de a le cerceta, interesul știin- 
ific al specialiștilor de a le studia
ii valorifica, dorința colecționarilor 
■.trăini de a le dobîndi. Dar vai I — 
iceastă ultimă constatare _ ne în- 
reaptă spre altele deosebit de triste 
are pun în discuție însăși proble- 
aa apărării patrimoniului 
■ațional care se risipește în 
inghiurile lumii.

Vreți o icoană pe sticlă ? Proce- 
eul cel mai ieftin — dacă nu cel 
iai comod — este o excursie în au- 
omobil sau cu toiagul drumeției pe 
-umoasele plaiuri transilvănene, 
’oposiți într-un sat, începînd din 
□na Făgărașului și pînă departe în 
ord, în Maramureș, sau în apus, 
ore Țara Crișurilor. Veți fi cu os- 
îtalitate primiți în case. Veți găsi 
proape pretutindeni icoane, țesă- 
ari, frumoase lăzi de zestre, blidare 
npodobite, străchini vechi din mi- 
unata noastră ceramică populară, 
u oarecare iscusință reușiți să con- 
Ingeți pe posesorii flatați, uimiți 
e stăruința ce depuneți, să vi le 
îndă. Orlcît vi s-ar cere, dați: în 
iodestia lor, țăranii cer doar un 
iert din valoarea „comercială11 a 
□erelor de artă pe care le păstrea- 
i de la străbuni sau le alcătuiesc 
i un gust înnăscut, cu o măiestrie 
acestrală. Minați de patima colec- 
onismului, mulți orășeni au adunat 
stfel sute de piese de mare valoare 
z care și-au umplut pereții — iar 
nd nu le-a mai ajuns — și podul 

>u pivnița, așezînd arta, populară 
ître snobismul găunos și investiția 
cilă dar... rentabilă. îl cunoști re- 
zde pentru că se prezintă în cifre : 
Xm o sută cincizeci de icoane pe 
ielă, două 
□uă duzini 
cesc ochii 
imului de 
«rile artei
Am mai scris în „Scînteia" despre 

•Iul în care orășeni „deștepți11 și 
jultivați" ajută pe semenii lor de la 
iră care „nici nu știu ce au în casă11 
■ scape de valorile artistice autenti- 
j pentru trei poli sau (e și mai ren- 
bil) pentru o litografie, cumpărată

• cincizeci de exemplare de la ma
rinele din oraș. Am încercat să 
■ătăm că prin această condamnabi- 

i osmoză din mediul propriu lor în 
.•tificiale colecții particulare urba- 
j operele înseși sînt, funcțional, de- 
zadate (e cea mai mică pagubă I), 
ir mai ales că procedeele de achizi- 
e, sistemul culpabil de a convinge 
e țăran că lucrările din casa lui 
-au mare valoare, că e avantajos 
i le cedeze pe nimic, e un aten- 
t Inconștient la viziunea artistică 
posesorilor acestor opere, care le

irăcește, le suprimă adesea un sis- 
■m axiologic autentic, de Jnaltă 
îloare, moștenit din moși-strămoși, 
iră a le da nimic în schimb.
Am înregistrat cu bucurie vestea

• autoritățile competente înțeleg să 
îneze, să pună ordine în acest con- 
imnabil proces de alienare.
Pentru că mai există o cale de 
'ocurare a creațiilor populare — și 
i primul rînd a icoanelor pe sticlă 
- mai costisitoare (foarte relativ, 
,-ețurile fiind totuși minime, incom- 
îtent stabilite), 
onsignația. Cei 
oană pe cîtiva 
gnația pentru 
/misie grăbită

Virgil CÂNDEA

unei

artistic 
toate

nu cel

sute de străchini, vreo 
de blidare..." (și le stră- 
de orgoliul satisfăcut al 
cultură" sensibil la va- 
naționale).

cinema

condescendent al vameșilor, pentru 
a apare peste cîteva zile, ca raritate, 
în vitrinele anticarilor străini 7

Dar să reluăm faptele de la capăt. 
Patrimoniul cultural românesc este 
distribuit azi în trei zone : două în 
țară (colecții publice și particulare), 
una în străinătate. Despre folosul 
colecțiilor publice, cu scopuri știin
țifice și educative, nu avem a insis
ta. Rațiunea lor este mai presus de 
discuție. Despre colecțiile particulare 
n-ar fi nimic de spus cînd ele nu 
depășesc limitele raționale,' umane 
ale pasiunii pentru artă, ale cultului 
pentru cutare gen al ei, de la pic
turi și sculpturi, pjnă la cărți rare 
sau opere de artă populară; Dimpo
trivă, trebuie denunțat colecționis- 
mul, ca tormă de speculă cu arta. 
Zambaccian’, Toma Stelian, Simu, dr. 
Iliescu, mari' colecționari, au fost în 
aceeași vreme mari donatori care 
s-au împlinit prin conștiința bucu
riei colective pe care trebuie să o 
ofere bunurile alese de ei cu com
petență șl paSiune. Constantin Brăi- 
loiu, unul din ctitorii cercetării 
științifice a icoanelor pe sticlă, n-a 
avut niciodată în colecția sa perso
nală mai multe piese decît putea 
hrăni spiritual și bucura estetic pe 
un pasionat al artei, dețît putea 
examina și cerceta un savant Dar 
cu aceste considerații sîntem încă 
în zona colecționarilor de bună cre
dință, a amatorilor de artă, a ava
rilor îndrăgostiți. Pe „ceilalți", co
lecționarii din interes care cumpără 
azi icoane pe nimic ca să cumpere 
mîine piese de Petrașcu și fucules- 
cu, ca să Ie vîndă și pe acestea 
poimîine pentru o sufragerie sau o 
mașină, pe „ceilalți" îi lăsăm ru
bricilor „Faptului divert". Un a- 
mănunt anecdotic de adăugat ace
luiași paragraf : am fost uluiți asis- 
tînd la mărturisirea candidă, dezin
voltă â until tînăr sub treizeci de 
ani, altminteri artist în formație și 
profesor de vioară, care, ne expu
nea mijlocul său de procurare a o- 
perelor de artă populară: cumperi 
cît mai ieftin, la țară.j douăzeci- 
treizeci de 'piese, vinzi jumătate Ia 
București ’(prin „Consignație" 1) „ca 
să-ți scoți drumul" și restul, aștepți 
cîteva luni să le crească prețul. în 
felul acesta ajungi să-ți cumperi un 
Pallady pe nimic... După expunere,

tînărul aștepta — mirat că nu-i so
sesc — laude pentru „abilitate11.

De bine, de rău, piesele de artă 
populară astfel speculate rămîn în 
țară. Din mîinile avarilor sau ale 
competenților avizați, generoși, ele 
se vor întoarce într-o zi în benefi
ciul tuturor celor ce au dreptul să 
le admire, să le învețe, să le cin
stească. Dar cele care iau, pentru 
totdeauna, calea străinătății 7

Nu sîntem pentru interzicerea ex
portului operelor de artă românești. 
„Tetravanghelul" de la Neamț al 
lui Gavriil Uric din 1429 ar fi îm
podobit spre satisfacția noastră le
gitimă Muzeul de artă din Bucu
rești. Dar faptul că, pe necunoscute 
căi, el a fost înstrăinat acum trei 
veacuri și că în prezent formează 
una din piesele de mîndrie ale 
bliotecii Bodleyene din Oxford 
dat culturii noastre 
zehtare a valorilor 
specialiștilor, ca și ale amatorilor de 
artă de peste hotare. Aceeași func
țiune de „ambasadori ai culturii ro
mânești11 o împlinesc azi operele lui 
Brâncuși din muzeele străine, splen
didele opere de artă medievală păs
trate la Milnchen, Atena, 
na, Ierusalim și în atîtea 
colțuri ale lumii. Intrarea în 
cuitul artei universale impune 
crearea valorilor vrednice de 
titlu difuzarea lor nu numai __
formă de expoziții itinerante, dar și 
prin intrarea definitivă în muzee și 
colecții din întreaga lume. Progra
mul de donații și schimburi de opere 
de artă și de creații folclorice dez
voltat de instituțiile de specialitate 
de la noi se integrează acestui pro
ces necesar de osmoză culturală

Dar plecarea din țară necontrola
tă, lăsată la arbitrarul unor inși 
pentru care arta nu este prilej de 
desfătare lăuntrică, ci de profit fa 
cil, a unor opere din patrimoniul 
național este un fenomen dăunător 
care trebuie cu toată energia con
damnat și împiedicat. Mijloacele de 
folosit, furnizate de o largă experien
ță internațională sînt cunoscute sau 
ușor de studiat. La măsurile legale 
care trebuie luate se adaugă însă 
necesitatea unei acțiuni educative 
etice de lămurire a posesorilor par
ticulari ai acestor valori asupra da
toriilor ce le au față de cultura ro
mânească. Este vorba de datoria de 
a îngriji aceste opere, de a asocia 
pe cît mai mulți la bucuria estetică 
pe care le-o oferă ele și mai ales 
de a le apăra de o înstrăinare care 
îi păgubește nu numai pe el. ci în
treaga cultură a poporului nostru.

mîndrie ale Bi- 
__ _ 1 a 

o strălucită pre- 
ei în cercurile

Vie- 
alte 
cir- 

după 
acest 

sub

0> Viva Marla : PATRIA — 10; 12,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
SALA PALATULUI (seria de bilete 2489) — 19,30.
0 Piramida zeului Soare ; REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 
16,15; 18,30, la 21 Gala filmului italian, BUCUREȘTI — 
14; 16,30; 18;----- --------------- ---------------
nuare ; 18,45 
15,15; 17,45
21.15, GRADINA DOINA - 20,30, STADIONUL DINA
MO — 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
C< Minunile doamnei Venus : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 judecata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 19, la 
grădină_  20,30.
0i Duelul lung: FESTIVAL — 16; 18,30; 21, BUCEGI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, ME
LODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30.
O Treizeci de ani de veselie : FESTIVAL — 9; 11; 13,30, 
la grădină — 20,15.
O Nebunul din laboratorul nr. 4 : VICTORIA — 8,45; 
11; 13,15; 15.45; 18,15; 20.45.

Mesteacănul : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 Povestiri despre revoluție : LUMINA — 9—16 în con
tinuare ; 18,30; 20,45.
e< Studiu despre femei : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20,45, FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
0 Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
Oi Obsesia : UNION — 15,30; 18; 20.30.
0 Mondo cane : TIMPURI NOI - 9—20 în continuare, 
ei Aventurierii ; SALA CINEMATECA — 10: 12: 14- 
16.30; 18,45; 21, GRIVIȚA - 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45 
TOMIS — 9—15 în continuare ; 17,15; 19,30, la grădină
— 20,30, FLAMURA — 8,45; 11; 13.15; 15,30;"'18; 20,30. 
0 Răzbunarea haiducilor : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20
0< EI Dorado : BUZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 20,30. 
o Inimă nebună... nebună de legat : DACIA — 8,30— 
16.30 în continuare ; 18,45; 21, GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20,15.
0. Un dolar găurit: UNIREA — 10; 15.30; 18, la gră
dină — 20,15, RAHOVA — 15,30; 18, la grădină — 20,18. 
n Alegere de asasini : LIRA — 15.30; 18. la grădină —
20.15, VOLGA — 9; 11; 13; 15; 18.15; 20,30, ARTA — 
9,30—15,30 în continuare ; 17,45; 20,30, la grădină — 20. 
«n Prin Kurdistanul sălbatic : DRUMUL SĂRII — 15: 
17,30; 20.
• Vicontele plătește polița : GTULESTI — 10; 15,30: 18;
20.30, AURORA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, la gră
dină — 20,30.
ei Hiroșima, dragostea mea: COTROCENI — 15,30: 18t
20.30.
n Taffy șl vînătorul : FLOREASCA — 9: 11,15; 13,30; l«t 
18,15; 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
0i Cînd tu nu ești : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
e Prietenele ; MOȘILOR — 15,30; 18, la grădină — 
20,30.
o, Freddy, lovește tu întîi 1 ; POPULAR — 15,30; 18;
20.30.
0 Oscar : MUNCA — 15; 17,30; 20.
Mi Eddie Chapman, agent secret: VITAN — 15,30; 18;
20.30. la grădină — 20,15.
0 între noi : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.

Pasărea timpurie : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30. 
O Jenia, Jenicika șl Katiușa : PACEA — 15145; 18; 20,15. 
0 Un bărbat șl o femeie : PARCUL HERĂSTRĂU —
20.30. ■
0, Cel șapte samurai : CRINGAȘI — 15,30; 19.
0. Topkapi : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

21,15, FEROVIAR — 9,30—16,15 în conti-
21,15, EXCELSIOR — 8,30; 10,30; 12,45;

20,15, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; ---- --------- 20 30, STADIONUL DINA-

20.

despre relația
ÂRTĂ-PUBLIC

0 O fată fericită : CIRCUL DE STAT — 10; 13; 15,30;

o Muzeul „Fr. Storck șl Cecilia Cuțescu-Storck11 (str. 
Vaslle Alecsandri nr. 16) : „Ce vorbesc statuile 
noaptea" (spectacol de sunet șl lumină) — 20,45; 21,45. 
e Teatrul „C. Tănase11 (grădina Boema) : „Boema 
Palace" — 20.
• Ansamblul „Perlnlța11 (în sala Savoy a Teatrului 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.

Cred că este cu totul 
firesc ca atunci cînd un 
publicist meditează asu
pra destinelor literaturii 
și artei să-l preocupe în 
primul rînd, dincolo de 
categoriile estetice, ra
portul creației artistice 
cu publicul.

Chiar dacă nimeni nu 
pune la îndoială rolul 
social al artei, totuși, 
cînd se analizează pro
blemele creației artisti
ce se vorbește prea pu
țin despre — întrebuin
țez un cuvînt „en vo
gue*, dar care mie, în 
acest context, mi se pare 
totuși nu prea potri
vit —,... consumator.-

Dau dreptate celor ce 
consideră că știința li
teraturii, în afara pro
blemelor de istoria dez
voltării literelor, de legi
le procesului creației 
artistice, trebuie să se 
ocupe în mod firesc și 
de raportul dintre operă 
și public. Cu atît mai 
mult cu cît exagerările 
unui trecut nu prea în
depărtat au fost depă
șite. Această cerință nu 
este nicidecum un punct 
de vedere exterior artei. 
Ea nu reprezintă o pro
blemă adusă în mod ar
tificial în lumea intimă a 
operei, ci o posibilitate 
care oferă chiar și cer
cetării estetice noi pers
pective. Cercetarea a- 
cestor relații nu ne dă 
doar posibilitatea de a 
înțelege mai profund 
cum anume s-au dezvol
tat, cum s-au perfecțio
nat modalitățile de a în
țelege 
recrea 
tei, ci 
anume 
formează acea sensibi
litate socială care duce 
la înțelegerea operei de 
artă.

Este de înțeles, așa-

DOMOKOS Geza

lumea, de a o 
cu mijloacele ar- 
ne arată și cum 
s-a format și se

dar, de ce știința lite
rară modernă acordă un 
rol însemnat și cercetă
rilor sociologice care, 
pentru a ne mărgini la 
o singură exemplificare, 
pot oferi date importante 
cu privire la dinamica 
exigențelor estetice față 
de opera literară.

Dau de gîndit întot
deauna disputele care 
ocolesc, sau nu iau prea 
bine în seamă, pe cel 
pentru care, în defini
tiv, se scrie : pe cititor 
— și aceasta tocmai în
tr-o epocă 
a noastră, 
motorul de 
de diferit 
pregătirii intelectuale, al 
gustului și preferințelor. 
Tocmai pentru că pro
blema este dificilă, toc
mai pentru că beneficia
rul operei de artă e atît 
de greu de „clasificat", 
scriitorului, cercetătoru
lui literar îi sînt nece
sare o serie întreagă 
de noi mijloace de in
vestigație.

Nu de mult, într-o șe
dință, cineva a vorbit 
despre conservatoris
mul pe care îl vădește, 
în ce privește gustul, pu
blicul nostru, căutînd să 
arate că pentru cei mai 
mulți cititori idealul ro
manului, nuvelei, poezi
ei, este cel din veacul 
trecut. Și a cerut criticii, 
presei, radioului, televi
ziunii, etc. să găsească 
metode mai eficiente 
pentru educarea oame
nilor în spiritul esteticii 
moderne. I-am dat drep
tate în multe privințe, dar 
tare aș fi vrut să vor
bească ceva și despre 
elementul care determi
nă în mod esențial gus-

complexă ca 
cînd consu- 

artă este atît 
sub raportul

tul publicului — despre 
operele de azi.

Cînd se vorbește des
pre educația estetică, 
sînt citate adeseori, pe 
bună dreptate, cunos
cutele cuvinte ale lui 
Marx : „Dacă vrei să te 
bucuri de artă trebuie să 
fii o persoană educată 
pentru artă. Obiectul de 
artă — ca și orice alt 
produs — creează un pu
blic cu simțul artistic 
capabil să se bucure de 
frumos*. Deci, literatura 
însăși este chemată să 
contribuie la formarea 
cititorului, să-l atragă 
spre universul său 
frumuseți.

Nu putem vorbi 
pre viabilitatea și 
ciența literaturii și artei 
fără să vorbim și despre 
democratismul operei. 
Fără să vorbim și des
pre specifica înrîurire 
reciprocă dintre scriitor, 
operă și cititor.

In legătură cu evolu
ția tehnicii moderne, cu 
ritmul de viață impus de 
aceasta omului zilelor 
noastre, Ernst Fischer dă 
alarma : „Băgați de sea
mă — spune el — zbu- 
rînd cu o viteză supe
rioară aceleia a sunetu
lui într-o bună zi putem 
ajunge atît de departe 
încît să rămînă în urma 
noastră însuși viitorul". 
Să nu uităm deci că 
cea mai prețioasă va
loare a istoriei este spi
ritul uman : cinstea, bu
nătatea, capacitatea de 
a iubi. Iată sentimentele 
care, în zilele noastre, 
solicită noi exprimări 
artistice. Aceasta e o 
sursă care nu se poate 
împlini decît cu o trea
ză conștiință a tradiției, 
cu un spirit cutezător al 
înnoirii, printr-o legătură 
permanentă cu publicul 
cititor.

de

des- 
efi-
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pînă la 25 august

teatrale ale

Tîrgoviștei... 
au cam re- 
nu cred că

Expoziția „Tehnica

a fi ® fi n

TEATRUL ESTIVA

dar mai comodă : 
care au cumpărat o 
poli o duc la Con- 

cîteva sute. O 
_____ decide superficial 

a trebuie achiziționat pentru mu
ss, ce poate intra în colecții parti- 
ulare și ce poate trece granița, 
iesele rămase pentru vînzare _ au 
e spate o etichetă cu prețul, indi- 
ațiile magazinului (în cerneală) și. / 
easupra, neglijent grifonate. ver- 
ictele laconice (în creion) „Da" sau 
Nu". Adică : pleacă din țară 
u. Pe cine obligă, si cît. o sentin- 
â mîzgălită cu creionul, ușor de 
ters și înlocuit 7 Ce legătură efi- 
ientă s-a stabilit între judecățile 
răbitei „comisii" și organele noastre 
amale 7 Care icoană cu mențiunea 
Nu" abia lipită pe soațele de lemn 
-a putut trece granița sub surîsul

sau

10,00 — T.V. pentru specialiștii din Industrie. Ciclul 
„Automatizarea". Emisiunea I In reluare. Pre
zintă acad. Aurel Avramescu.

10.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru cel mici, Știți să desenați copii?

• „Marea" vecinului meu Mihai — de T. Chl-. 
per. Povestește și desenează Iurte Darie.
• Film „Piccolo".

18,00 — Telecrontca economică. Tema : Comitetul do 
direcție — preocupări pentru elaborarea re* 
gulamentului propriu de funcționare.

18.30 — Curs de limba germană (reluarea lecției a 3-a). 
19,00 — Pentru tineret. „Tinere speranțe". Reportaj fil

mat. Cuprinde aspecte de la Expoziția națională 
de artă plastică a elevilor din licee, școli 
profesionale șl tehnice și de la Expoziția „Teh
nica se Însușește In anii de școală*.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologie j Publicitate.
20,00 — Maeștri al circului.
20.15 — Transfocator.
20,45 — Avanpremiera.
21,00 — Festivalul Mondial al Tineretului ș! Studenți

lor de la Sofia. Concert internațional de 
estradă. • Rezumatul filmat al principalelor 
manifestări.

22.50 — Seară de romanțe. Soliști : Maria Haiduc, Arte-
mlza BeJan, Alex. Radu, Ionel Dinlcu (la 
vioară). Conducerea muzicală Traian Tircolea.

23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — închiderea emisiunii.

se însușește încă din 
anii de școală" 
rămîne deschisă

pe micu e cran

(Urmare din pag. I)

rezistență, stilului de muncă meșteșugă
resc, improvizat.

Dorim cu toții și așteptăm realizarea 
filmelor mari ; mulți dintre cei care lu
crăm în cinematografie — regizori, o- 
peratori, acfori. — ne-ani străduit 
să răspundem cerințelor care' stau în 
fața cinematografiei noastre. Dar în 
creația de film nu se poate aștepta „ma
rea lovitură* așa cum aștepți să extragi 
buletinul cîștigător la „loz în plic* I 
Succesul de prestigiu cere o pregătire 
minuțioașă, existența, unor condiții op
time în toate compartimentele și pe 
toate treptele activității cinematografice. 
Esențială este, desigur, existența unor 
scenarii dense. în idei, cu o dramaturgie 
clară și capabilă să ofere realizatorului 
și actorilor posibilitatea unor adevărate 
creații. Stimularea scrierii unor astfel de 
scenarii, pe teme actuale, este imperios 
necesară, iar cea mai bună stimulare o 
constituie însăși calitatea și orientarea 
scenariilor pe care le contractăm și care 
primesc cu prioritate viza de intrare în 
producție. Măsurile luate în ultima vre
me creează premisele asigurării unor ast
fel de scenarii. La fel de importantă 
este, apoi, afinitatea regizorului cu tema 
pe care își propune s-o aducă pe ecran, 
garanțiile pe care le oferă viitorul reali
zator în raport cu specificul și cu difi
cultățile filmului'care urmează a fi turnat. 
Căci regizorul ar trebui să se bucure, 
de la început, de încrederea deplină a 
studioului, ca și a colaboratorilor săi, 
iar această încredere depinde de talen
tul, de experiența dar și de afinitățile 
creatorului cu tema aleasă, de claritatea 
concepției sale.

Bizuindu-mă pe propria mea expe
riență, pe situații văzute și .trăite pe 
platou, afirm că succesul sau insuccesul

Pentru a oferi posibili
tatea unui număr cît mai 
mare de elevi și cadre di
dactice să viziteze expozi
ția „Tehnica se însușește 
încă din anii de școală", 
a elevilor din liceele de 
specialitate, școlile profe
sionale și tehnice, deschisă 
la București în pavilionul 
C al Complexului expozl- 
țional din Piața Scînteii, 
la solicitarea a numeroase 
conduceri de școli și a u- 
nor ministere fi organe

centrale, Ministerul Invă- 
țămîntului și C.C. al 
U.T.C. aduc la cunoștință 
că expoziția va rămîne în 
continuare deschisă pînă 
la 25 august 1968. Inspec
toratele școlare județene, 
conducerile de școli, mi
nisterele ?i organele cen
trale pot organiza în con
tinuare excursii ale elevi
lor și cadrelor didactice 
pentru vizitarea acestei 
expoziții.

Puntea dintre două stagiuni teatrale, 
așa-numiful sezon estival este, cam 
ca întotdeauna, sărac în evenimente. 
Proiectele estivale ale teatrelor, cît 
de frumoase și promițătoare se cam 
evaporă în aburii unor temperaturi 
tropicale sau sînt spălate de aversele 
ploilor de iulie... Ce-a rămas, din 
toate proiectele, acum, cînd teatrele 
de vară (și nu numai ele, ci atîtea și 
atîfea locuri din întreaga țară propice 
organizării unor mari sau mici spec
tacole „în aer liber*) își așteaptă spec
tatorii 7 Cîte un turneu accidental pro
gramat „pentru îndeplinirea planului*... 
Cîte un spectacol „de sală", scos la 
grădină, pentru că altfel ar risca, fi
rește, să nu se joace din lipsă de pu
blic... Din cînd în cînd, rar, auzim în 
Capitală cîte un ecou dinfr-un teatru al 
litoralului sau din cetatea 
Premiere estivale 7 Teatrele 
nunțat la această idee. Și 
au procedat bine.

Realizatorii emisiunilor

unui film Se decide — înfr-o măsură 
importantă — în acest stadiu anterior 
primului tur de manivelă. Dacă în acest 
stadiu se vor clarifica toate dubiile și 
semnele de întrebare, dacă regizorul 
tși va prezenta cu claritate concepția 
asupra viitorului film și dacă va exista 
—• pe acest femei — încrederea la care 
mă refeream, atunci nu vor mai fi nece-

mele noastre par adeseori făcute din 
bucăți» fiindcă realizatorii respectivi nu 
au avut condijiile de platou, sau nu au 
știut, sau nu s-au străduit să-și exercite 
rolul lor de autori pe deplin respon
sabili ai operei. Explicafii nu sînt greu 
de găsit și ele nu-i absolvă întotdeauna 
pe realizatori. Fapt e că în cinemato
grafia noastră timpul se risipește fără

O paradox 
al regiei de film
sare intervenjiile pe parcurs care nu 
numai că n-au atenuat slăbiciunile unor 
filme ale ultimilor ani, dar au avut uneori 
chiar o înrîurire negativă asupra creafiei. 
Aceasta înseamnă ca perioada de pregă
tire a filmelor să se bucure, și la noi, 
de toată atenfia, știut fiind — din prac
tica celor mai mari regizori — că pre
gătirea este, poate, mai importantă 
chiar decît turnarea propriu zisă.

Excluzînd din discufie filmele reali
zate după scenarii concepute greșit, se 
poate afirma că inegalităfile unor pro
ducții ale noastre reflectă munca în pri
pă, că și caracterul neconvingător, con
fuz al unor personaje este consecinfa 
pregătirii superficiale, de minluială. Fil-

nici o noimă și, în mod paradoxal, nu 
se găsește timp suficient pentru repe
tiții, pentru aprofundare, pentru discuții, 
pentru acea activitate creatoare colec
tivă care este una din condițiile reușitei.

După părerea mea, nu există proble
me insolubile în cinematografie. Există 
însă o anume subapreciere a unor pro
bleme, o anume inerție sau șovăială 
în elaborarea măsurilor care se impun. 
Am mai argumentat, de pildă, necesi
tatea unui statut al actorului de film, 
capabil să asigure condiții elementare, 
de timp, pregătirii și interpretării rolu
lui. Nimic nu mă poate convinge că 
raporturile dintre teatru și cinematogra
fie sînt imposibil de reglementat. Or,

neajunsurile care apar frecvent în acest 
domeniu — neajunsuri „interne" — se 
repercutează în modul cel mai direct 
asupra calității artistice și ideologice a 
filmelor, limitînd de la bun început po
sibilitatea regizorului de a-și exercita 
responsabil îndatoririle. Dacă pledez 
pentru rezolvarea problemelor de aceas
tă natură, cu atît mai mult mi se pare 
necesar să insist asupra unor aspecte 
— nelegate de dificultăți exterioare — 
ale muncii colective. Adeseori — cînd 
regizorul nu acționează ca un autor 
eficace — în echipa de filmare fiecare 
trage spuza pe turta lui : actorul este 
absorbit de rolul său, operatorul de 
efectul pe care-l obține, la montaj se 
taie cu ușurință un moment de compo
ziție reușit numai ca să se respecte in
dicația.de metraj prestabilită, uifîndu-se 
că efortul individual este anulat dacă 
nu e susținut și nu „rimează" cu efortu
rile tuturor celor care colaborează la 
realizarea filmului. Chiar afirmarea unui 
regizor, plasarea lui pe o scară de 
valori, depinde de felul în care își coor
donează și își strunește colaboratorii, 
de ceea ce izbutește să scoată de la 
ei. Este, în ultimă instanță, dovada ma
turității profesionale, și este, în același 
timp, și o problemă de atmosferă, de 
climat artistic. In teatru există o preocu
pare în această direcție, în. cele mai 
bune colective se manifestă un spirit 
de echipă. Cred că măsurile recente de 
reorganizare a cinematografiei noastre 
au nevoie, pentru a se putea manifesta 
rodnic, de instaurarea unui astfel de 
climat creator, Acesta face necesar, cum 
spuneam, ca odată cu clarificările teo
retice să se rezolve practic multitudinea 
de probleme mai mari sau mai mici 
de care depinde perfecționarea proce
sului electiv de creație cinematografică.

micului ecran, mai activi decît în tre
cutele sezoane, au simțit „golul" 
scenelor. Și au procedat în consecință. 
In trei săptămîni, emisiunea „Teatru 
în studio’ a programat trei spectacole 
în montare proprie și există premise 
ca această campanie de premiere să 
continue. In fond, pentru regizorii 
teatrali de la televiziune, sezonul es
tival poate fi și cel mai fertil. Cel pu
țin pentru că permite alcătuirea distri
buțiilor după voie. In restul anului,, 
se mai întîmplă, nu o dată, să proce
deze „de nevoie"... Acum, majorita
tea teatrelor sînt în vacanță, majori
tatea actorilor în concedii (active, 
precum se vede). Regizorul Nicolae 
Motric a putut, de pildă, să reunească 
un mănunchi de actori înzestrați, de 
diferite vîrste și din multe teatre, pen
tru interpretarea rolurilor (chiar a celor 
episodice) din comedia lui Tudor 
Mușatescu „...Eseu". Doar cîteva nume 
din distribuție : Gheorghe Dinică, 
Nicuiescu Cadet, Florin Scărlătescu, 
Amza Pelea. larina Demian, Victoria 
Mierlescu, Rodica Țuțuianu, Florin 
Vasiliu, Rodica Popescu... Și munca 
de concepere a montărilor poate avea 
loc — cel puțin teoretic — în con
diții mai. bune. Repetițiile nu mai 
depind, cum se înfîmplă altfel, de 
orele de spectacol și repetiție ale 
teatrelor.

Este ceea ce a demonstrat, și prac
tic, adaptarea pentru televiziune a 
lui Radu Miron după comedia-balet 
„Domnul de Pourceaugnac" a lui Mo- 
liere. Să notăm, din capul locului, că 
am savurat spirituala și inspirata tăl
măcire argheziană. Dar piesa, așa cum 
am moștenit-o, nu se înscrie printre 
capodoperele clasicului francez. Po
vestea grotescă a provincialului naiv 
care sosește la Paris pentru a se căsă
tori, agrementată cu fot felul de 
farse, nu totdeauna originale, rămîne 
la dimensiunile unei comedioare fără 
profunzime. Chiar dacă, în ceea ce 
privește culoarea și pitorescul limbii, 
textul capătă, pe alocuri, relief. Acest 
domn Pourceaugnac, dedi, frate bun 
cu domnul Jourdain, avea toate șansele 
să-și „consume" aventurile pariziene 
fără a fi tulburat de participarea 
telespectatorilor. Și, poate, alegerea 
piesei în repertoriul T.V. ar fi rămas 
discutabilă. Adaptarea modernă și 
regia au întinerit, însă, textul, i-au 
șters praful celor aproape patru veacuri 
și ne-au oferit o montare agreabilă, 
spirituală și tonică. Nu este vorba 
doar de recuzita modernă care a in
vadat decorul : sonerii electrice și 
frigidere Fram, refrene muzicale din 
repertoriul distinsei șansonefste care 
a fost Edith Piaf... Accentul principal 
este pus pe evoluția intrigantului na- 
politan Sbrigani (sclipitor, simpatic și 
dezinvolt în interpretarea lui Florian 
Pitiș), care-l determină pe naivul Pour
ceaugnac (Marian Hudac, cu hazul 
său bonom și mucalit) să „calce 
bucuros în toate străchinile" ce i se 
pun înainte. Comedia a activizat deci,

din capul locului, receptivitatea pri
vitorilor : „geniul" acesta al intrigan- 
ților simpatici a cîștigat întotdeauna 
pe spectator, indiferent de timp și 
spațiu. Pe de altă parte, alți actori, 
precum Magda Popovici (Julie), Florin 
Scărlătescu (Oronte), Rihard Rang și 
Dem. Răduiescu au speculat cu umor 
convenția, autoironizîrdu-se, savurînd 
ei înșiși poanfele de acțiune și limbaj. 
Desigur, piesa n-a devenit dintr-o dată 
profundă, iar intriga a rămas tot cam 
„descusută*. Dar spectacolul a fosf 
atractiv, dinamic, amuzant.

Prin virtuți actoricești a reținut 
atenția și montarea comediei lui 
Marivaux „Jocul dragostei și al întîm- 
plării*. Îndeosebi Rodica Tapalaqă, 
interpreta Silviei, a știut să dea 
personalitate prezenței sale scenice 
(scenice e un fel de a zice, cînd 
vorbim de o montare T.V.). Vioaie, 
grațioasă, ageră și demnă, eroina s-a 
jucat „de-a dragostea” cu multă 
dezinvoltură, inteligență și sensibiiitate. 
Cu elemente comice caracteristice, 
Dumitru Furdui a creat și el un 
reușit personaj vesel (Mario), apăsînd 
cu măsură pe pedala grotescului, 
l-au secondat, bine, Alexandru Repan 
(Dorănte), Dorina Lazăr (prezentă în 
toate trei montările amintite —- 
Lisette), Marian Hudac. Regizoral, 
Lidia lonescu nu s-a dovedit pre
ocupată de a oferi un punct de vedere 
nou și propriu asupra acestui text. 
Montarea ei a avut însă dinamism și 
culoare, scenele-cheie au fost bine 
valorificate în prim-planuri și, ceea ce 
mi se pare și mai important, hazul si
tuațiilor „a trecut rampa", spre privi
tor.

„Teatruî în studio" și-a a'es, precum 
se vede, drept efigie, farsa. In penuria 
teatrală a grădinilor de vară, cele trei 
montări TV de care am amintii înseam
nă, poate, ceva. Dar soluția aceasta 
„estivală" a „teatrului în studio" este, 
hotărît lucru, de minimă rezistență. 
Pe de o parte, repertoriul ales este 
unilateral, foarte asemănător ca mo
dalitate dramaturgies, și nu tocmai re
prezentativ. Pe de altă parte — și 
aici e „buba" — actualitatea este ca 
și inexistentă, dramaturgia contempo
rană absentează din preocupările reali
zatorilor. Rămîn în continuare nefructi
ficate pe micul ecran piese originale 
care s-au impus în circuitul teatral al 
ultimilor ani, televiziunea nu acordă 
încă importanța cuvenită adaptărilor 
după creații semnificative ale prozei 
contemporane, și nici nu stimulează, 
cum s-ar cuveni, producerea unor lu
crări scrise special pentru micul ecran. 
Asta în ceea ce privește repertoriul 
național. Sondajul în creația drama
turgică mondială de actualitate a fosf 
și el superficial probabil, din moment 
ce „teatrul în studio" a ajuns doar la... 
Marivaux. Ca orientare de repertoriu, 
deci, ar mai fi multe de făcut. Soluția 
farse' nu este de natură să mulțu
mească.

Călin CALiMAN J
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La puțin timp după ce 
orașul trăiește marea sa a- 
nimație matinală, după ce 
strada a cunoscut fluxul 
precipitat spre locurile de 
muncă, barul de zi Tosca 
(ar putea fi și altele : Tu
rist, Amzei, Unic, Crizan
tema etc.) cunoaște leneșa 
atracție a unei clientele pe 
care ai fi știut-o parcă alt
undeva, altcumva. O clien
telă care închide și deschi
de localul, compunînd zilnic 
aceeași natură stătută în 
care doar țigările harnic 
mistuite, cafeaua cu zaț 
gros amestecată obsedant 
și licoarea sîngerie a 
coniacului reînnoită în 
cupe printr-un cod obscur, 
doar aici știut, aduc o oa
recare animație. Oamenii 
trec grăbiți spre treburile 
lor, aruncă o privire prin 
vitrinele înalte — luînd 
pe retină imaginea băieților 
și fetelor de aici — și o 
întrebare îi urmărește stă
ruitor : „Cine sînt acești ti
neri care închid și deschid 
cafenelele orașului ?“ Și, 
legată firesc de prima, o a 
doua întrebare : „Cine sînt 
părinții care le „decontea
ză" zi de zi consumația și-i 
lasă să-și irosească tim
pul ?“.

— E aspru și are convin
geri depășite !

—■ Te-a bătut vreodată ?
— Nu, dar dacă-1 com

pari cu alt părinte...
La 17 ani abia împliniți, 

Baby își judecă cu asprime 
părinții care, paradoxal fa- 
parent !) îi asigură nu nu
mai tot ceea ce-i trebuie 
unui copil să-și vadă de 
carte, dar îi finanțează pînă 
și escapadele ei nocturne, 
intrată — cooptată de fapt 
zgomotos — în noul ei an
turaj, care a legat de mult 
cartea de gard, Baby s-a 
lăsat repede pradă unor si
tuații confuze, echivoce, din 
care nu se putea alege cu 
nimic bun. Dorința fireas-

— Pe Zdetovețchi Pavel 
l-am cunoscut cu o săptă- 
mînă-două înainte de fap
tă. Pe Șuvalău Valeriu pu
țin mai înainte. Mergeam 
împreună la filme, la 
ceaiuri, în baruri. Prima 
spargere am făcut-o în ul
tima zi de școală din tri
mestrul doi. Mă gîn- 
deam că este imposibil să 
intri așa în casa oamenilor. 
I-am însoțit fără să mă 
gîndesc prea mult. O dată 
intrați, mi-au dat o sacoșă 
spunîndu-mi ce să bag 
înăuntru. Apoi am luat un 
taxi pînă la Gara de Nord 
și de acolo am urcat la 
mine acasă. Mi-au dat o 
parte din lucruri. Peste

care a avut tot ce i-a do
rit inima trece printr-o atît 
de dureroasă încercare î

ÎNGĂDUINȚA 
SE RĂZBUNĂ

în relațiile dintre părinți 
și copii — e un adevăr de 
nenumărate ori dovedit și, 
din păcate, adeseori neso
cotit — se poate greși ori 
din prea multă dragoste 
ori printr-un exces de se
veritate. Cele două cazuri 
de dereglări comportamen
tale sînt însă — cum se va

să se bucure fiica lor. Vina 
tatălui e de a nu-și fi im
pus cu tărie punctul de 
vedere în această direc
ție, așa cum ar trebui să 
facă un cap de familie, 
acceptînd cu resemnare un 
slogan des auzit în ase
menea situații: „lasă co
pilul să-și trăiască viata, 
să aibă parte de altceva 
decît am avut noi la vîrsta 
ei". Și iată cu ce s-a sol
dat această filozofie...

★
Dialogul pe care l-am 

avut cu tov. Virgil Con- 
stantinescu, ofițer superior, 
ne-a dovedit încă o dată 
cît de dramatică poate fi 
în materie de educație me-

CE VALORI MO
RALE TRANSMI
TEM COPIILOR 
NOȘTRI ? f

0 DISPARIȚIE 
DELOC

La 17 ani, dorința de e- 
mancipare, nevoia de a trăi 
pe propriile tale picioare 
sînt organice, intră în fi
rea vîrstei. Desprinderea, 
nu prea îndepărtată, de va
tra părintească, pregătirea 
întîlnirii cu aerul tare al 
vieții este inițiată îndelung, 
pregătită pentru o cursă 
aungă, ferită de eșuări.

La cei 17 ani ai ei, Baby 
(Constanța Ionescu în cata
logul clasei a Xl-a de la 
Liceul nr. 15 din Capitală) 
este animată de aceeași do
rință de emancipare. Nu
mai că... în luna aprilie a 
contractat, prin legături la
terale cercului ei obișnuit 
de colegi, cîteva prietenii 
aparent inofensive. Cu o 
exaltare proprie adolescen
ței, dar cu o naivitate ce 
s-ar fi cerut depășită în 
pragul maturității, a luat 
act de deviza nonviolenței 
(de parcă violența ar fi do
minat cercul ei de colegi 
și de prieteni de pînă a- 
tunci) a noului ei grup 
vestimentat pestriț, în care 
băieții uitaseră de mult a- 
dresa frizerului. Și au por
nit în hoinăreală în afara 
orașului. Nimic deplasat, 
deși cearta cu... săpunul de
pășește limitele igienei per
sonale, lezînd bunul simț, 
deși timpul unei eleve a- 
flată în ultimii ani de școa
lă s-ar fi cerut folosit pen
tru învățătură, mai ales că 
situația ei școlară nu depă
șește mediocritatea.

„Mergeam la pădure... a- 
veam și cîteva chitare cu 
noi". Numai că la puțin 
timp, săturați de lenea ba
rului, intrați pe cărările 
umbroase ale pădurii, de
viza grupului era lăsată 
la lizieră, iar trivlalitățile 
și obscenitățile erau
practicate aici ca un cult 
al violenței. într-un ase
menea climat, bunul simț 
era privit ca un conserva
torism... preistoric și Baby, 
slabă de înger, s-a conver
tit la noul mod de „distrac
ție". Ba, mai mult, și-a ju
decat cu asprime părinții 
pentru felul vetust în care 
gîndesc. Mai ales tatăl !

MISTERIOASA

ca de emancipare a fost 
răsucită de acest anturaj 
într-o frivolitate nocivă 
procesului ei de personali
zare aflat în plină desfă
șurare. Escapadele ei ne
cenzurate la timp de pă
rinți au creat o complici
tate tacită și Baby și-a 
continuat „emanciparea" 
plecînd de capul ei pe li
toral. Cu o „prietenă".

—De ce voiai să mergi 
pe litoral fără părinți ? 
N-ai văzut niciodată ma
rea ?

— Ei ! Am fost în fie
care an la mare. îmi place 
foarte mult la mare.

De fapt e vorba, de astă 
dată, de cu totul altceva. 
Nu. atracția universului al
bastru al mării o încerca, ci 
irezistibila, pentru ea, viață 
de noapte de aici, departe 
de dojana duioasă a părin
ților. Dispariția ei din 
ograda părintească, cu bani 
„de buzunar" dăruiți cu 
larghețe de părinți, era sti
mulată și de o idee răsă
rită în capetele pletoase ale 
„frumoșilor" nespălați, o 
idee proprie acestui modus 
vivendi afișat cu ostenta
ție : la mare, chipurile, se 
angajează fete pentru 
streap-tease. Evident, o 
dată iluzia spulberată și 
„banii de buzunar" ispră
viți în baruri, Baby s-a re
întors acasă. Stă acum în 
fața noastră și schițează... 
regrete. Neconvingătoare. 
Baby încă trișează.

Ne aflăm într-una din
tre încăperile de an
chetă ale penitenciaru
lui Văcărești. întrebarea 
cu care ne adresăm adoles
centului Aurel Constanti- 
nescu îi declanșează 
monolog în care căința 
evidentă. Și totuși 
de-a fost posibil ?

un 
este 
cum

cîteva zile au venit 
nou să mă ia la o spargere. 
Eu eram convins că ne 
vor prinde.

— îți lipsea ceva ? Aveai 
nevoie de bani de buzunar 
în plus ?

— Nu, aveam incompa
rabil mai mult decît colegii 
mei de clasă...

— Atunci ?
— Nu știu... N-am putut 

da înapoi.
— I-ai vorbit tatălui tău 

de Zdetovețchi ?
— Nu. Știam că nu e un 

copil bun (17 ani, fiu de in
giner, șase furturi la activ, 
fără ocupație, trecut fără 
rezultate pozitive prin 
școala de reeducare — 
n.n.). Nu puteam să-1 su
făr deloc, avea purtări 
antipatice, nu-1 iubea ni
meni.

— Cum se explică prie
tenia cu el, dacă spui că 
nu-ți era simpatic ? Și cum 
ai acceptat atît de ușor să 
mergi îa furat, ca și cum 
te-ar fi invitat la un film ?

— Aveam obligația să-1 
susțin. Fusese foarte bun 
prieten cu un băiat de lă 
noi din bloc. (Tace stinghe
rit. Nu mai insistăm). 
Mi-a făcut mare necaz. Mai 
ales tatei, care mă iubea 
atît de mult...

— Și acum ?
— După ce-ml Ispășesc 

pedeapsa, merg din nou la 
școală.

Dincolo de căința sin
ceră, nu e greu de văzut, 
din acest dialog, lipsa sa 
de discernămînt — în ciuda 
celor 17 ani împliniți. îmi 
vine în minte sfîrșitul unei 
scrisori trimise din deten
ție tatălui. Trec peste sen
timentul sincer, de vinovă
ție față de părinte — care 
se desprinde din rîndurile 
scrisorii și transcriu ultima 
frază : „Vă rog, cînd .veniți, 
să-mi aduceți un pachet de 
dulciuri". E încă, la cei 17 
ani, un copil. De ce matu
rizarea unui adolescent

*>•

vedea — fructul amar 
supralicitării primei 
riante. Excesul naște vicii 
și expresia populară „i 
s-a urît de prea mult bine" 
e în cazurile relatate o 
tristă realitate. De acest 
lucru e convins acum și 
tatăl Baby-ei, tov. Eu
gen Ionescu. șeful serviciu
lui transporturi la între
prinderea „Acumulatorul", 
îi relatăm pe scurt motivul 
vizitei noastre. Privirile 
sale caută sprijin, fruntea 
pe care timpul și — după 
cum aflăm mai tîrziu — 
tinerețea sa muncită din 
greu au săpat urme adînci, 
e contractată de un rictus 
amar.

— Da, văd că știți foarte, 
bine : fata mea a apucat pe 
un drum greșit.

— V-ați purtat aspru cu 
ea ? Acasă i-a lipsit vreo
dată ceva ?

— Cred că asta e : a avut 
întotdeauna mai mult decît 
trebuie să aibă un copil.'

— ?
— Da, a avut întotdeauna 

mai mulți bani de buzunar 
decît^mtijoritateă' colegilor 
ei. Eu lucrez, soția mea, de 
asemenea, e moașă la ma
ternitatea 23 August. Nu 
i-a lipsit niciodată nimic. 
Avea camera ei, banii ei...

— Iertați-mă că sînt in
discret : ați avut o copi
lărie asemănătoare, lipsită 
de griji ?

— Da’ de unde! La nouă 
ani am rămas fără tată : a 
murit. Cu greu am urmat 
școala normală. învățam și 
munceam în același timp. 
Am vrut ca fata mea...

— I-ați spus vreodată 
prin ce ați trecut în tine
rețea dv ?

— Da, uneori. îmi spunea 
că astea sînt povești.

...Ne dăm seama
drama care-1 îndurerează 
pe om, dramă generată nu 
numai de încercarea de a-și 
scuti fiica de orice asperi
tăți ale vieții, dar și de ne
înțelegerea care a survenit 
între cei doi soți în privința 
educației de care trebuia

de

toda tatonam și a erorii. 
Este necesar să ne lovim 
de pragul de sus pentru a-1 
vedea pe cel de jos ? Era 
necesar ca fiul 
rul său băiat, 
într-un proces 
tru a înțelege 
dăunătoare creșterea copii
lor departe de greutățile 
reale ale vieții ?

— După ce am aflat cu 
uimire de fapta băiatului 
meu m-am gîndit foarte 
mult la felul în care l-am 
crescut. La școală se pre
gătea inconstant : după un 
cinci învăța cu ambiție 
pentru o notă mai mare. 
După ce-și atingea scopul... 
Nu mi-am dat seama la 
timp că era lipsit de 
voință. Cred că din acest 
motiv s-a dovedit atît de 
ușor influențabil. Nu sînt 
acum atît de legat la ochi 
să cred că alții sînt de 
vină, iar copilul meu...

— Ducea lipsă de ceva ?
— Nu. întotdeauna avea 

bani de buzunar, îi asigu
ram toate condițiile ca să 

'■ nu sufere cum am suferit 
eu la vîrsta lui. Mi se părea 
că e normal.

— Dar...
— Am fost legat la ochi. 

Nu-mi dădeam seama că 
astfel îl obișnuiesc să gîn- 
dească greșit : că lui i se 
cuvine orice, că el e scutit 
de orice datorii.

— Dar cum se face că 
n-ați observat la timp, în 
momentul în care se mai 
putea preveni fapta ?

— Am crezut că dacă are 
tot ce-i trebuie va fi 
departe de astfel de apucă
turi. Cît de mult m-am în
șelat ! Aș vrea tare mult 
ca și alți părinți care se 
află în situația mea să în
vețe din această nefericită 
întîmplare.

— Și acum ?
— Nu mi-e ușor să 

că el suportă acum o 
menea pedeapsă. Dar 
face om din el.

său, singu- 
să ajungă 

penal pen- 
cît e de

știu 
ase- 
voi

„Dacă veți publica ceva despre cazul meu, eu voi ti 
primul care voi da în scris că nu-i adevărat, că nu v-am spus 
nimic, că nici nu vă cunosc !".

Cu aceste cuvinte, cu acest aver
tisment categoric s-a încheiat dis
cuția pe care am avut-o cu mais
trul A. B. dintr-o uzină bucureș- 
teană. Dar, chiar dacă am înțeles 
pe deplin avertismentul, chiar dacă 
destinul greu încercat al acestui 
om îl face să privească cu neîn
credere și cu teamă efectele unei 
dezbateri publice a necazului său, 
totuși nu-mi pot îngădui să tac. 
Pagina albă, nescrisă, m-ar acuza 
mai puternic decît cea mai vio
lentă contestație, decît cea mai 
brutală abjurare. O asemenea în- 
tîmplare trebuie cunoscută. (îi 
respect întrucîtva dorința, folosind 
doar inițialele numelui său și ne
numind uzina în care muncește de 
aproape trei decenii).

Ce s-a întîmplat, cum a fost po
sibil ca un om demn, cinstit, 
profund responsabil față de actele 
și vorbele sale să ajungă în situa
ția de a contesta adevărul, de a 
se împotrivi cu înverșunare dez
văluirii unor fapte reale î

Povestea începe în urmă cu 
aproape opt ani. După ce a termi
nat școala de maiștri, cu rezultate 
excelente, A. B. a revenit în uzină 
și s-a afirmat prin cîteva raționa
lizări și inovații care au adus sec
ției respective substanțiale eco
nomii. Părerile, ideile, sugestiile lui 
aveau greutate, activitatea, con
știinciozitatea lui erau ireproșabile. 
„Era un om pasionat — mi-1 carac
terizează unul din inginerii secției, 
— un om care punea suflet în tot 
ceea ce făcea și prin asta consti

tuia un model pentru alțl maiștri 
mai tineri, pentru toți muncitorii". 
Pînă într-o zi, cînd a îndrăznit să 
aibă altă părere decît cea a ingi- 
nerului-șef.

La un moment dat secția a trecut 
la producerea unui nou tip de 
piese și cineva a propus casarea 
unei mașini care nu corespundea 
întru totul noilor operații de pre
lucrare. Maistrul A. B. s-a opus 
demonstrînd că, prin cîteva modi
ficări simple, mașina poate fi adap
tată perfect la noile cerințe teh
nice. Dar propunerea de casare a 
primit totuși aprobarea și iscăli
tura inginerului-șef și nimeni n-a 
mai insistat, întrucît exista „acope
rire".

— Mi se rupea inima de această 
mașină, îmi spune maistrul. Mașină 
aproape nouă, adusă din import. 
Nu era păcat să fie trimisă la 
casare ca cel din urmă hîrb ? Și 
fără să mai întreb pe nimeni, am 
rămas cîteva după-amieze în fa
brică și am făcut modificările ne
cesare. Mașina a rămas pe loc și 
funcționează și astăzi cu rezultate 
foarte bune.

Dar această faptă, această ini
țiativă personală care a adus 
fabricii o economie de cîteva sute 
de mii de lei-valută a stîrnit nu 
aprecieri și felicitări binemeritate, 
ci... indignarea inginerului-șef. 
Lovit în amorul propriu, orbit de 
orgoliu, acesta nu a reținut din 
toată întîmplarea decît aspectul 
pur formal : un maistru a îndrăznit 
să se împotrivească hotărîrii sale,

a nesocotit iscălitura sa 1 Nu efectul 
real, obiectiv, nu eficiența econo
mică în procesul de producție a 
atîrnat mai greu în balanță, ci... 
prestigiul inginerului-șef, prestigiu 
„șifonat" prin dovada concretă că 
dăduse o aprobare pripită, „de 
sus", fără- să se consulte cu 
oamenii din secție.

Și războiul, un război inegal, 
evident, a început. în temeiul unor 
motive 
a fost 
pe un

■— A

cusute cu ață albă, maistrul 
retrogradat în mod abuziv 
post de simplu muncitor, 
fost o grea lovitură pentru 

mine, își amintește maistrul. O 
dublă lovitură — morală și mate
rială. în primul rînd, m-am simțit 
frustrat de o bună parte din capa
citatea mea de muncă.
mi-ar fi tăiat mina dreaptă, (subl. 
ns.) în al doilea rînd, eram anga
jat în niște obligații familiale des
tul de grele : toți cei patru copii 
ai mei urmau cursurile liceului sau 
ale facultății. Vă dați seama că 
minusul la salariu s-a resimțit 
serios...

Cît a durat „anatemizarea" mais
trului ? A fost un capriciu de o 
lună, două, după care inginerului- 
șef i-a trecut supărarea și a reve
nit asupra hotărîrii ? Nicidecum. 
Orgoliul „rănit" n-a putut fi îndu
plecat timp de 7 (șapte) ani 1 Și, 
probabil, A. B. ar fi rămas în ace
eași situație și azi dacă între timp 
n-ar fi părăsit întreprinderea „ad
versarul" său. Dintr-o dată, ca prin 
farmec, muncitorul A. B. a redeve
nit maistrul A. B„ calitățile sale au 
fost redescoperite, drepturile re
stabilite. Ieșit din acest „purgato
riu" nemeritat, maistrul s-a pus 
serios pe treabă și, în mai puțin 
de un an, a reușit să aducă îmbu
nătățiri substanțiale unor mașini,

Parca

Vedeam în acești părinți 
cu care am stat de vorbă, 
omul a cărui copilărie a 
fost lipsită de cele mai mă
runte bucurii, copilăria 
premiantului desculț din 
clasele primare privind 
fără speranțe spre clasele 
liceale, copilăria cu aripile 
rănite de cinismul unui 
timp indiferent la sufe
rințele și nevoile oameni
lor. Cu părul acum nins de 
trecerea anilor, el și-a cîști- 
gat, prin muncă cinstită și 
eforturi neprecupețite, pre
țuirea celor din jur. Dar 
copilăria și adolescența sa, 
înstrăinate pretimpuriu, 
n-au mai putut fi recupera
te. Cu o îmbrățișare largă, 
dar care deseori sufocă, își 
învăluie compensatoriu ur
mașii. Gestul său e firesc, 
îndreptățit: copilul este 
propria lor plămadă, spirit 
din spiritul său. El nu pre
cupețește nici un efort ma
terial pentru a-i asigura 
urmașului condiții la care 
nu îndrăznea nici să viseze 
în aspra lui copilărie. Efor
tul este însă cîteodată 
univoc și aceasta dintr-o ig
norare totală a unor înalte 
valori etice, indispensabile 
procesului complex de edu
cație : dragostea de muncă 
și nevoia unor neostenite 
eforturi de a munci, valori 
ce au propulsat permanent 
propria lor biografie, a pă
rinților. Tocmai acest bun 
pe care l-au cîștigat de-a 
lungul vieții, ei n-au știut 
să-1 transmită, să facă din 
el axul de conduită al pro
priului copil (paradoxal, din 
grija de a-1 feri de aerul 
tare al vieții!). Evident, nu 
e vorba de a dădăci, de a 
ține prelegeri savante, ci de 
a inocula aceste valori în 
procesul de formare a per
sonalității, de a face să se 
știe că banii dați spre ad
ministrare copilului — se 
înțelege: fără excese! — sînt 
rodul unor eforturi părin
tești, sînt răsplata unei

munci cinstite, folositoare 
societății.

Vom relata un caz. Sin
gur la părinți, I. C. era 
pe punctul de a deveni pri
mul intelectual dintr-o fa
milie în care, din tată în 
fiu, toți au fost pînă la el 
truditori ai pămîntului. 
Fiind student, el primea în 
afara bursei, din partea fa
miliei, o „rentă" lunară 
egală' cu a unui absolvent 
de facultate aflat în primii 
ani de muncă, I. C. își 
risipea banii în chiolhanuri 
prin baruri de zi și de 
noapte. Dar drama s-a de
clanșat mai tîrziu, o dată 
cu terminarea facultății, 
cînd mandatele telegrafice 
de la părinți au încetat să-1 
mai caute. L-am întîlnit de 
curînd. în doi ani de la ab
solvire își schimbase de 
patru ori locul de muncă 
căutînd iluzorii surplusuri 
de salariu. „De cînd am 
terminat facultatea, babacul 
mi-a tăiat suma. Nu mai 
mer£e... Am să-i scriu că 
m-am îmbolnăvit. I se va 
topi inima, îl știu eu, e slab 
de înger" — a prins a 
zîmbi cu cinism. Nu ne-a 
surprins prea mult, căci 
deseori răsfățul îi inculcă 
răsfățatului o părere proas
tă despre propriii săi pă
rinți, care-i satisfac toate 
pretențiile. Iar el, întreți- 

' nutul, știe să exploateze 
abil această slăbiciune a 
lor. .

Stima de care trebuie să 
se bucure părinții se capătă 

. printr-o autoritate de o 
anumită severitate. Printr-o 
afirmație în ceea ce pri
vește asigurarea strictului 
necesar adolescentului pen
tru studiu și viață, și prin
tr-o’tfat atît de hot'ărîtă ne
gație în ceea ce privește 
excesul, printr-un echilibru 
judicios chibzuit între 
drepturile și datoriile celui 
supus educației părintești. 
Altfel, așa cum s-a văzut, 
exagerarea „mărinimiei" 
părintești naște și crește 
domnișori care, cocoțați pe 
umerii vînjoși ai acestor 
oameni, devin niște între
ținuți, pensionari fără ve
chime în muncă la bunurile 
muncite și create de alții. 
Oglinzile, care sînt copiii, 
se tulbură, devin infidele 
celor care 
existenței, 
lor.

Vartan

le-au dat girul 
viată din viața

ARACHELIAN
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— Atîta 
tiune !...

îmbunătățiri aplicabile în întreprin
derile similare din întreaga țară.

— Un alt om ar fi părăsit uzina 
și și-ar fi găsit un loc în altă parte, 
un loc corespunzător calificării 
sale, consideră unul din tovarășii 
săi de muncă. Dar există oameni 
care-și iubesc fabrica, oameni care 
nu se pot dezrădăcina cu una cu 
două, ca cucul. Maistrul nostru a 
preferat să rămînă aici, deși era 
obligat să stea în anonimat și să 
se mulțumească cu un salariu mai 
mic. Ca să-și poată întreține în 
continuare copiii în școli, știți ce-a 
făcut ? A cultivat flori în grădinița 
din fața casei, flori pe care soția 
sa le vindea pe piață...

Așadar, timp de șapte ani un om 
a fost inactivat, contribuția sa la 
procesul de producție a fost redusă 
la minimum. Cit a pierdut în acești 
ani fabrica, împingînd in anonimat 
un om cu verificate valențe crea
toare ? Ce efect a avut acest con
flict neprincipial, acest act arbi
trar, asupra colectivului de muncă? 
Nu a constituit el un exemplu 
nociv, demobilizator, pentru alți 
oameni pasionați ? Nu a afectat 
atmosfera din secție, climatul de 
muncă ? Aproape întotdeauna în 
astfel de cazuri e subminată ini
țiativa creatoare, e alterat spiritul 
de echitate, sint încurajate dezinte
resul și inerția.

S-ar părea că toată această 
istorie ține de trecut, că un capitol 
întunecat și dureros din viața 
maistrului a fost definitiv încheiat. 
De ce însă azi, cînd e repus în 
toate drepturile, cînd e încurajat 
în activitatea sa de raționalizator 
și''inovator, maistrul A. B. preferă, 
totuși, să păstreze tăcere asupra 
nedreptății pe care a îndurat-o 
atîția ani ?

pentru un singur leu lipsă din ges- 
Desen de Eugen TARU

3 @33333

caz

— Nu din teamă pentru mine, 
îmi explică el, ci pentru copiii mei. 
între timp doi dintre ei au absolvit 
politehnica și au intrat ca ingineri 
în uzina noastră. Prin funcția și 
relațiile pe care le are, fostul ingi- 
ner-șef (acum director la o altă 
întreprindere) ar putea să se răz
bune pe ei...

Răzbunare ? Pentru ce ? Acest 
caz pare de domeniul absurdului, 
de domeniul altei realități, străine 
concepțiilor și eticii noastre socia
liste. El amintește de personajele 
grotești creionate de Goya în „Ca
priciile" sale, personaje zămislite 
în nopți de coșmar, du chipuri mon
struoase, deformate de vicii și tare 
sufletești. El amintește de titlul lui 
Goya : „Somnul rațiunii naște mon
ștri".

Fiecare om are dreptul și chiar 
datoria să-și exprime și să-și apere 
punctul de vedere, ideile cu pri
vire la activitatea: colectivului în 
care muncește. Dar cum? Prin 

' argumente, prin demonstrații, prin
tr-o luptă principială de opinii, o 
luptă din care va ieși Învingătoare 
ideea cea mai bună, soluția 
optimă. Nimeni însă nu dă dreptul 
nimănui să folosească în loc de 
argumente prerogativele funcției 
salej să înlocuiască analiza obiec
tivă a faptelor prin acte subiective, 
arbitrare. întrucît, atunci cînd orgo
liul orb învinge gîndirea lucidă, 
cind infatuarea iscălește dispoziții 
potrivnice rațiunii și celei mai ele
mentare etici profesionale se 
ajunge in mod inevitabil la situații 
similare cu cea relatată mai sus, 
situații de compromis moral, cu 
efecte vătămătoare atît pe plan 
intim, sufletesc, cît și pe plan social 
șl, chiar, economic.

Paul DIACONESCU

j

foileton de Nicuță TANASE

milionar

Uite așa cum mă vedeți, nebărbierit de aseară, 
chiar pînă mîine dimineață la ora... Maximum 
pînă la ora 9 aș putea deveni multimilionar. 
Mă bărbieresc 1 Da. La două zile. Așa m-am < 
obișnuit. Acum nu. Cum aș putea deveni multi- 4 
milionar ? Simplu: să-mi dea cineva o hîrtie , 
la mină care să-mi certifice că pot intra în < 
posesiunea plusurilor pe care le voi găsi în anu- 4 
mite gestiuni ori inventare. .

Știți cum aș face ? M-aș duce la gestionarul < 
cutare și l-aș întreba foarte cinstit: 4

— Cum stai, nene, cu inventarul ? ‘
El o să zică: „Bine. Grozav de bine". I-aș < 

spune: „ _ w <
— Ce găsesc, al meu să fie ? Ce găsesc in " 

plus, bineînțeles. . . 4
Dacă ar zice da (că n-ar avea încotro) mi-ar ' 

pune dumnezeu mina în cap. Dacă ar fi așa, ,
primul drum l-aș face la Industria vinurilor și 4 
băuturilor alcoolice din Tg. Mureș. ‘

— Cum stați cu plusurile ? — i-aș întreba. , 
— Așa și așa — mi-ar răspunde ei. <
— Așa și așa, ori așa și pe dincolo ? — aș 4 

insista eu. <
De acolo aș pleca cu 4 vagoane și jumătate de 4 

-vin și drojdie de vin; pe care știu eu precis că . 
le au în plus în gestiune. Numai de aici aș deveni < 
jumătate milionar. Cam la aproape o jumătate 4

de milion valorează plusul ăsta. <
Aș coborî spre Buzău. Aici, Vizitînd fabrica 4 

de zahăr, doamne ce m-aș mai îmbogăți! M-aș < 
alege cu 116 081 kg melasă, cu 1 764 347 kg borhot < 
și cite și mai cite. Aș intra în posesiunea celor 4 
de mai sus fără dureri de cap, pentru că toate 4 
acestea sint plusuri. Le-aș vinde și, bineînțeles, < 
le-aș face bani. 4

Dacă mi-ar mai plăcea și peștele... M-aș duce < 
numai pentru cîteva zile la întreprinderea pisci- 4 
colă Oltenița. Plusuri ca aici mai rar. Un ges- 4 
tionar, pe nume Voicu Vasile, numai dintr-un , 
foc a trimis 145 kg caracudă și 11 kg crap, fără 4 
forme legale, cooperativei din localitate. De ce 4 
le-a trimis fără forme ? 11 avea plus în gestiune. <

Pe urmă, Voivezeanu Traian, gestionarul^ sec- 4 
ției de la Zimnicea, a scăpat numai în două zile < 
de 50 kg de pește pe care îl avea în plus. Ca < 
a doua zi să-i dea unei persoane particulare 4 
15 kg. Acte ? Forme legale ? Dacă sînt plusuri, 
ce trebuie acte ? .

Eu niciodată nu fac afirmații gratuite. Trebuie < 
să știți asta. înainte de a afirma că pot deveni 4 
multimilionar peste noapte, m-am documentat. , 
M-am dus cu niște tovarăși la gestionarul fabricii « 
de spirt din Arad. 4

— Tovarășe Constantin Mechenie (așa-l che- « 
ma pe gestionar), ai ceva spirt în plus ? 4

— Nici cit să orbești un șoarece.
— Asta-i bine. N-o să avem șoareci orbi și < 

vor fi fericiți Cei de la protecția animalelor. <
S-a trecut la inventarierea faptică și, dacă , 

ar fi să fie întrebuințat spirtul găsit în plus la < 
orbirea șoarecilor, ar trebui să importăm șoareci 4 
de pe alte planete. Săracii1 S-a găsit spirt în 4 
plus in valoare de 100 000 de lei. <

Asta deocamdată, pentru că întrebînău-l pe ' 
același gestionar dacă printre cele 126 butoaie <
goale există și vreunul plin, el ne-a spus că nu. 4
A zis și zău. Aflați că in butoaiele „goale" s-a 4
găsit alt spirt neînregistrat, în valoare de 35 700 ,
lei. De unde să mai luăm șoareci pentru orbit ? 4

Ce face tovarășul Mechenie în momentul de 4
față ? Nu mai poate de bine I E gestionar mai <
departe. După ce că n-a reușit să se înfrupte 4
din „plus", adică din cei 135 700 de lei, să mai <
fie dat și afară ? Prea ar fi de tot. Tovarășii din 4
conducerea fabricii cică-l țin în brațe. Dar și 4
cînd l-or scăpa... 4

& Mîine mă fac milionar dacă mi se dă permi- 4 
C siunea să vizitez și cîțiva gestionari, pe care-i a

> știu eu, la casele lor și să fie al meu ce găsesc 4
C în plus de ce puteau agonisi prin muncă cinstită. 4
€ Să trec, de pildă, pe acasă pe la unii recepționeri <
> > și achizitori de la Industria cărnii Mehedinți, 4
C ori de la Drăgănești, Slobozia, Titu, Urziceni 4 
C sau la baza Răcari, pe la Lehliu ori... <
£ Pe la ăștia nu pot trece, pentru că a trecut 4 
€ miliția înaintea mea. Mi-a luat pîinea de la <
> gură. Iată ce „plusuri" a găsit miliția la 40 de 4 
? recepționeri și achizitori arestați. Plusuri ce și
v le-au făcut din „plusurile" din gestiune : <
> — Două milioane și ceva lei, bani numerar. <
K — 350 000 — alte acareturi. <
» — O sută și ceva mii lei — bijuterii. 4
? — Un Renault 10 Major. }
£ — Un Fiat 1300...
> Și multe alte mărunțișuri. Săracii, cei 40 de
C mucenici! Ce rău au trăit din plusuri. Credeți
C că alții nu mai sînt ? Nu i-aș găsi pînă mîine A
> dimineață, dată cînd mi-am luat angajamentul 
& că pot deveni multimilionar ? Ba bine că nu!
> Aha, observ. Vă stă pe buze o întrebare : <
£ — Ce-ai face dacă ai deveni multimilionar ?
> Știți ce-aș face ? Aș acoperi pierderile pla- < 
< nificate ale cinematografiei noastre și v-aș face J
> și dumneavoastră cinste. Cu o drojdie. 4
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A existat o epocă în care oamenii visau să dobîndească 
piatra filozofală și elixirul vieții. într-o altă epocă, invățații 
s-au străduit să demonstreze că asemenea năzuințe sînt absur
de. Și iată-ne acum în epoca miracolelor din retortă, cînd 
realizările chimiei depășesc ambițiile alchimiștilor de odi
nioară.

în trecut, chimia a fost o știință, o singură știință. în zi
lele noastre, ea și-a lărgit enorm sfera de activitate, a in
trat în contact cu alte discipline, contopindu-se cu ele, și 
a ajuns ea însăși pe culmi nebănuite.

Se afirmă, și pe drept cuvînt, că nu există știință modernă 
la care să nu participe matematica, măcar ca instrument 
de lucru. Domeniile de aplicabilitate ale chimiei sînt, fi
rește, mai limitate și totuși e foarte greu să cuprinzi în
treaga lor varietate și complexitate.

Sînt oare de conceput medicina și biologia fără chimie ? 
Sau cercetările din domeniul agriculturii, industriei meta
lurgice, de medicamente, termotehnice, textile, alimentare ? 
Sau științe ca geologia, meteorologia, hidrologia și chiar 
arheologia, care utilizează, în investigațiile lor, metode 
chimice ?

Chimia modernă nu ar fi putut evolua fără contribuția 

capitală a fizicii, descoperitoarea structurii moleculare și 
atomice. Teoria fizică și metodele fizice experimentale au 
pătruns din ce în ce mai adine în practica empirică, ra- 
ționalizînd-o. Lucrînd cu compuși tot mai complicați și mai 
instabili, chimia a devenit din ce în ce mai complexă, tot 
atît de repede, dacă nu chiar mai rapid decît s-a petrecut 
transformarea teoriilor ei fundamentale, sub influența fi
zicii. Astăzi, fizica este pentru chimist o unealtă, tot așa 
cum chimia reprezintă pentru fizician un cîmp de apro
fundare teoretică.

Biochimia s-a născut ca o tentativă de a descoperi și, 
în cele din urmă, de a reproduce procesele chimice nespus 
de delicate și cu mecanisme de reglare extrem de complexe 
care au loc în organismele vii. Studiind o vastă gamă de 
fenomene — de la moleculele de bază ale organismelor vii 
pînă la acțiunea enzimelor, de la pigmenții respiratori pînă 
la fotosinteză, rolul vitaminelor și al hormonilor, grupele 
sanguine, structurile moleculelor proteice, acizii nucleici 
și metabolismul — biochimia tinde să ajungă la pro
blema ei esențială: explicarea originii și evoluției siste
mului de structuri și de procese în continuă dezvoltare, 
dar în esență reproductive, care caracterizează viața.

• ■ 1 I
Un exemplu clasic de participare a chimiei Ia dezvol

tarea unor științe tehnice și, implicit, Ia propria ei dezvol
tare, ni-1 oferă agricultura. în secolul al 20-lea, după 
transformările datorate mecanizării, agricultura a impulsio
nat cercetările biologice și chimice, solicitînd, pe de o parte, 
îmbunătățirea îngrășămintelor și a produselor alimentare, 
iar, pe de alta, arme noi pentru lupta împotriva forțelor 
naturii și a organismelor vii, dăunătoare. A avut de cîștigat 
agricultura, dar și chimia s-a îmbogățit cu noi cunoștințe 
teoretice și cu procedee practice, industriale.

Legătura dintre științe este o caracteristică a epocii noas
tre. A apărut termenul de „știință de contact"‘sau „știință 
de graniță", care uneori face să se confunde ramurile par
ticipante. în foarte multe cazuri, nici nu se poate vorbi 
despre rolul precumpănitor al uneia dintre părți, ci despre 
raporturi de perfectă reciprocitate. Chimia este puternic an
grenată în acest proces, care contribuie în mod esențial la 
progresul științei și al civilizației în general.

La ancheta noastră internațională dedicată acestei pro
bleme de stringentă actualitate au răspuns savanții Maurice 
Wilkins, Giulio Natta și Manfred Eigen, ale căror cercetări 
reprezintă puncte cruciale în evoluția științei moderne.
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La frontiera 
materiei vii

dr, Maurice H. F. WILKINS
laureat al Premiului Nobel — Anglia

Maurice H. F. Wilkins, născut în Noua Zeelandă, astăzi 
în vîrstă de 52 de ani, după cercetări efectuate la uni
versitățile din Scoția și Anglia, a colaborat în 1944, în 
Statele Unite, la „Manhattan Project", lucrînd asupra se
parării izotopilor de uraniu. Curînd a renunțat la in
vestigațiile de fizică nucleară pentru a se concentra asu
pra problemelor de biologie moleculară șl, în special, 
asupra structurii acidului desoxiribonucleic. în 1953, pe 
baza rezultatelor obținute de Wilkins prin difracția raze
lor X, F. Crick'și J. Watson au construit modelul acidului 
desoxiribonucleic, purtătorul caracterelor ereditare, și au 
explicat funcționarea lui. Celor trei oameni de știință 
li s-a decernat, în 1962, Premiul Nobel pentru fiziologie 
și medicină.

Materiale superioare celor I 
pe care ni le oferă natura miliardime de secundă

în ultimele decenii, s-a 
ajuns la o înfelegere mai 
profundă a modului în care 
se leagă atomii, determi- 
nînd proprietățile fizice și 
chimice ale moleculelor. In 
aceeași perioadă, biologii au 
aplicat marile descoperiri ale 
lui Mendel la studierea ere
dității organismelor vii. Ca 
urmare, în jurul anului 1940, 
a devenit limpede că o sub
stanță pur chimică — ADN 
(acidul desoxiribonucleic) — 
este purtătoarea caracterelor 
ereditare, care trec de la o 
generație la alfa. S-a consta
tat, de exemplu, că ADN, 
extras dinir-o specie de bac
terii, poate fi folosit la modi
ficarea caracterelor moștenite 
ale altor bacterii.

Aceste realizări ale fizicii, 
chimiei și biologiei au con
dus, în 1953, la marea des
coperire a structurii molecu
lelor ADN, vădind numeroa
se posibilități de interpretare 
a fenomenelor reproducerii 
organismelor vii în termenii 
fizicii și chimiei. Descoperi
rea a declanșat numeroase 
alte cercetări și a determi
nat un nou avînt al biologiei, 
comparabil cu cel produs de 
descoperirea evoluției și a 
principiilor selecției naturale 
în secolul al XlX-lea. Rezul
tatele practice nu vor apă
rea însă prea repede, prin 
aplicarea directă a noilor cu
noștințe, ci se vor produce 
treptat, pe măsură ce se vor 
descifra fenomenele funda
mentale ale existenței orga
nismelor vii. Cheia înțelege
rii o oferă conceperea vieții 
ca o combinație extraordi
nară și specială de proprie
tăți chimico-fizice ale mole
culelor, renunțîndu-se la di
viziunea în materie vie și 
neînsuflețită.

consideră astăzi posi
bil ca viața să se fi născut 
cu totul întîmplător, atunci 
cînd, în condiții favorabile,

atomii, înfr-o ciocnire acci
dentală, s-au legat spontan, 
formînd molecule speciale. 
Prima condiție esențială a 
vieții este ca aceste mole
cule, o dată apărute, să fie 
în stare să se reproducă. $i 
iată că moleculele ADN po
sedă această remarcabilă 
proprietate. Fiecare dintre 
ele este foarte mare și com
plexă, fiind formată din două 
părți complimentare, legate 
între ele. Cînd se separă, 
fiecare parte începe să ac
ționeze ca un șablon pentru 
asamblarea de noi părți de 
același fel și formarea de noi 
molecule ADN. Aidoma or
ganismelor vii, aceste mole
cule se pot, deci, reproduce. 
Cînd moleculele se înmul
țesc, pot avea loc unele mo
dificări, dînd naștere la alte 
forme, dar vor supraviețui 
numai formele favorabile ; 
astfel, începe evoluția și a- 
pariția organismelor vii, fot 
mai dezvoltate și mai com
plicate. Caracterul automat al 
proceselor vieții se constată 
și în modul de alcătuire a 
marilor molecule de proteină, 
care se asamblează în dife
rite moduri, fără nici un con
trol din afară, formînd, în 
cele din urmă, organisme vii, 
simple, cum sînt virusurile.

în multe probleme prac
tice actuale — combaterea 
cancerului, a bolilor virotice, 
a celor bacteriene — cadrul 
teoretic fundamental îl con
stituie astăzi studiul repro
ducerii ADN. S-au și desco
perit agenți chimici care pot 
interveni în reproducerea 
ADN și încetini creșterea ce
lulelor canceroase. Totodată, 
mijloacele moderne de in
vestigație ne îngăduie să ob
servăm poziția unui atom în
fr-o moleculă sau felul în 
care o moleculă antibiotică 
se adaptează exact în spa
țiile dintre moleculele ADN 
și cum distruge bacteria. 
Problemele de îmbăfrînire și 
transplantare a țesuturilor 
oferă, de asemenea, aspecte

noi, datorită dezvoltării bio
logiei moleculare.

S-au făcut multe specula
ții cu privire la modul în care 
ADN din organismul uman 
ar putea fi modificat pe cale 
chimică și, ca urmare, cum 
ar putea fi eliminate carac
tere ereditare indezirabile. 
Consider că asemenea modi
ficări vor fi în cele din 
urmă posibile, dar aceasta se 
va întîmpla, probabil, în- 
tr-un viitor mai îndepărtat. 
Unele realizări recenfe in
dică astfel de posibilități : 
ADN provenit de la virusuri 
a putut fi determinat să se 
reproducă „in vitro", adică 
moleculele ADN au început 
să crească într-un mediu 
creat de om, iar noul ADN 
a dat particule complete de 
virusuri, care s-au maturizat 
și au produs boli virotice. 
în aceste experiențe, oame
nii de știință nu sintetizează 
moleculele vii doar din ma
teria neînsuflețită, ci este ne
cesară și existența inițială a 
unui virus viu pentru a pu
tea declanșa creșterea aci
dului desoxiribonucleic.

Cercetările relevă tot mai 
multe aspecte legate de in
troducerea și reținerea aci
dului desoxiribonucleic în 
mecanismele celulelor. Se 
conturează astăzi posibilita
tea ca, în viitor, ADN-ul 
sintetic să poată înlocui părți 
ale ADN-ului natural al omu
lui. S-ar putea crea, de pil
dă, un ADN sintetic în stare 
să producă unele caractere 
dorite de om și să înlo
cuiască cele indezirabile ale 
ADN-ului natural din orga
nism, vindecînd anumite boli 
ereditare.

Pe măsură ce omul va stă- 
pîni mai bine mediul încon
jurător și propria sa natură, 
va deveni, desigur, actuală 
întrebarea : în ce direcție 
trebuie îndreptat controlul 
genetic ? Ce caractere ere
ditare sînt favorabile sau nu ? 
Este o problemă etică ce a- 
parține viitorului.

Este oare posibil ca omul 
să imite și chiar să depă
șească creațiile naturii ? 
Este posibil ca în labora
toarele chimiștilor să se 
făurească materiale cu ca
lități superioare celor pe 
care ni le oferă lumea ve
getală, animală și mine
rală ? Putem realiza, pe 
cale artificială, fibre mai 
bune decît cele naturale, 
cauciuc mai rezistent decît 
cel al heveei ?

Chimiștii au răspuns a- 
firmativ la aceste între
bări. Ei au izbutit de pe 
acum să învingă natura în 
unele domenii și să abor
deze altele cu mari pers
pective de viitor.

Produsele naturale — ce
luloza, mătasea, cauciucul 
și altele — care au mole
cula alcătuită dintr-un 
foarte mare număr de 
atomi, prezintă în general 
o structură regulată, în 
ceea ce privește așezarea 
succesivă și în spațiu a 
atomilor. Aceste două ca
racteristici le conferă unor 
astfel de polimeri nu nu
mai proprietăți mecanice și 
fizice deosebite, ci și ca
pacitatea de a cristaliza, 
pe care nu o au polimerii 
sintetici, formați din gru
puri neregulate, chimic și 
spațial.

Să clarificăm, înainte de 
toate, semnificația stării 
cristaline. Macromoleculele, 
din care sînt alcătuiți, 
polimerii, au o lungime re
lativ mare, de ordinul 
miilor de angstromi — 
ceea ce depășește de sute 
de ori diametrul lor me
diu. La întindere, aceste 
macromolecule tind să de
vină paralele. Dar, la 
polimeri, cristalinitatea nu 
apare sub forma unor cris
tale vizibile cu ochiul li
ber sau la microscop, deși 
sînt aranjate regulat în in
teriorul substanței. Micro- 
scoapele optice obișnuite nu 
ne permit să vedem cristale 
izolate ale polimerilor li
neari, ci numai agregatele 
pe care le formează. Spre 
deosebire de agregatele

prof. Giulio NATTA
laureat al Premiului Nobel — Italia

Profesorul Giulio Natta, binecunoscut specialist în do
meniul chimiei macromo.leculare și autor a circa 400 
de lucrări, conduce Institutul de chimie industrială din 
Milano. O parte importantă a activității sale științifice 
a consacrat-o studiului structurii moleculare a polimeri
lor și obținerii unor lanțuri de polimeri cu structuri re
gulate, caracterizate prin prezența unor grupuri de mo
lecule care le. conferă unele proprietăți specifice, ca re
zistența la temperaturi înalte? Aceste lucrări i-au 
adus, în 1963, Premiul Nobel.

cristaline ale unor sub
stanțe cu mică greutate 
moleculară, ce au în fie
care cristal un număr 
foarte mare de molecule 
complete așa-zisele cris
tale ale macromoleculelor 
lineare conțin în general 
numai porțiuni de mole
cule. O singură macro- 
moleculă poate face deci 
parte din mai multe cris
tale. Această proprieta
te elimină rupturile in- 
tercristaline și contri
buie la marea rezis
tență mecanică a unor po
limeri. în ciuda dimen
siunilor extrem de mici ale 
cristalelor, ce pot fi evi
dențiate doar cu ajutorul 
razelor X, prezența lor este 
deci hotărîtoare pentru 
conferirea unor proprietăți 
superioare.

Descoperirea unui nou 
tip de proces, denumit 
„polimerizarea stereospeci- 
fică", bazat pe sisteme ca
talitice speciale, a permis 
asocierea, pentru un nu
măr considerabil de poli
meri, a regularității chimi
ce și sterlce (în spațiu). în 
aceste cazuri, moleculele 
monomerilor se cuplează în 
lanțul lung al polimerului 
nu la întîmplare, ci într-o 
ordine anumită, care n-a 
fost niciodată realizată prin 
metodele obișnuite de po- 
limerizare. S-au creat ast
fel noi clase de poli
meri, cu o structură regu
lată, care, datorită confi
gurației lanțului cristalin, 
a poziției relative a aces
tor lanțuri în cristal, a vi
tezei de cristalizare și a di
mensiunilor cristalelor, 
prezintă pe îîngă un inte
res teoretic și ayantaje 
practice importante. Acești 
polimeri sintetici se carac
terizează printr-o înaltă 
rezistență mecanică, prin 
temperaturi de topire ridi
cate ; ei pot fi ușor pre
lucrați și dau fibre foarte 
rezistente. Producția in
dustrială a acestor poli
meri a început și va fi 
mult dezvoltată în viitor.

Dintre acești polimeri in
dustriali, cîțiva atrag în 
mod special atenția. Poli- 
propilcna izotactică, de 
pildă, are o foarte înaltă 
rezistență Ia rupere, a- 
ceeași ca a oțelului, deși 
greutatea ei specifică este 
de opt ori mal mică. Dato
rită unor astfel de însușiri

se pot obține fibre textile 
cu rezistența nylonului, dar 
cu o elasticitate mult spo
rită, precum și tot felul de 
pelicule excelente.

Prin polimerizarea ste- 
reospecifică, s-au putut 
prepara polimeri cu o re
zistență la abraziune mult 
superioară cauciucului na
tural, ceea ce face ca ea să 
se preteze la confecționa
rea de benzi de rulare, care 
rezistă peste 100 000 km. 
Poliizoprenul cis-1,4 nu 
este altceva decît cauciucul 
natural, obținut pe cale de 
sinteză, avînd aceleași pro
prietăți și putîndu-1 înlocui 
integral, în toate utilizările 
sale.

Alți produși de larg in
teres pentru industrie, ob
ținuți cu ajutorul unor ca
talizatori asemănători ce
lor utilizați în polimeriza
rea stereospecifică sînt co- 
polimerii etilenă-propilenă 
și terpolimerii etilenă-pro- 
pilenă-diolefine conjugate 
care, de astă dată, se re
marcă prin faptul că nu 
cristalizează. Supuși diver
selor prelucrări chimice, ei 
furnizează produse vulca
nizate cu o mare rezistență 
la întindere și cu bune 
proprietăți elastice. înglo- 
bîndu-li-se umpluturi, ca 
negrul de fum și plasti- 
fianți, aceste materiale de
vin deosebit de rezistente 
la oxidare și Ia îmbătrî- 
nire, precum și la agenți 
chimic corozivi, ca acizii 
sulfuric și azotic. Costul 
redus al materiilor prime 
(etilena, propilena, buta- 
diena, izoprenul), pe care 
industria petrochimică le 
oferă într-o mare abun
dentă, ca și randamentele 
foarte ridicate ale procese
lor de polimerizare, fac ca 
acest domeniu să cunoască 
o rapidă extindere indus
trială.

Se poate prevedea că, în 
urma lărgirii cercetărilor, 
procesele de sinteză stereo- 
selectivă vor permite și 
obținerea unor substanțe 
de interes biologic, exis
tente în natură sau prepa- 
rabile pe cale enzimatică. 
Viitorul ne rezervă însă, 
în primul rînd, o multitu
dine de utilizări industriale 
ale polimerilor cu structu
ră spațială regulată, în
deosebi în industria ma
terialelor plastice, a fibre
lor, a cauciucurilor sinte
tice.

O moleculă de apă... 
H2O 1 Puțină lume știe că, 
în stare lichidă, ea se di
sociază neîncetat în frag
mente încărcate electric
— ionii pozitivi H+ și ne
gativi OH- — care, la 
rîndul lor, se reunesc 
continuu, dînd din nou 
molecule de apă. Aces
tor ioni li se dato- 
rește, de altfel, conducti- 
bilitatea electrică a apei.

Se pune însă întreba
rea : cît de repede se des
fășoară această reacție 
de neutralizare între ionii 
pozitivi, care acționează 
ca un acid, șl cei nega
tivi, care îndeplinesc ro
lul unei baze ? Chimiștii
— și nu numai ei — sînt 
de mult preocupați de a- 
ceastă problemă, căci 
reacțiile de neutralizare și 
cele de hidroliză se nu
mără printre cele mai 
importante, îndeosebi în 
biochimie. Toate încer
cările de a le urmări cu 
metodele clasice au dat 
greș, căci ele par să de
curgă practic instanta
neu. Astăzi știm că, în 
cazul reacției de neutra
lizare, acest „instanta
neu" înseamnă pînă la o 
miime de miliardime de 
secundă. Cum este posi
bil să se determine, cu 
atîta precizie, durata unei 
astfel de reacții ?

Pentru chimiști, proble
ma definirii timpului — 
cunoscută preocupare a 
filozofilor — este mai pu
țin importantă decît cea a 
măsurării lui. în general, 
există două modalități de 
măsurare a timpului. 
Prima, prin comparare cu 
un fenomen ce evoluează 
cu o viteză constantă (o 
anumită reacție chimică, 
de pildă). A doua, utili- 
zînd un fenomen care se

prof. dr. Manfred EIGEN
laureat al Premiului Nobel — R.F. a Germaniei

Prof. dr. Manfred Eigen, originar din Bochum (R. F. a 
Germaniei) este în vîrstă de 41 de ani. El a studiat fizica 
și chimia la Gottingen (unde astăzi este el însuși pro
fesor), obținînd, în anul 1951, titlul de doctor în științele 
naturii, specialitatea chimie fizică. în urma activității 
sale laborioase, prof. Eigen a fost distins cu numeroase 
premii și titluri onorifice,' Iar în’ anul' 1967 i s-a acordat, 
pentru studiile sale asupra reacțiilor chimice foarte ra
pide, Premiul Nobe.1 pentru chimie.

repetă periodic (oscilația 
unui pendul, trecerea pe
riodică a unui astru prin- 
tr-un anumit punct al 
bolții). Acesta din urmă 
este, de altfel, principiul 
care stă, în general, la 
baza funcționării ceasu
rilor noastre.

Prima dintre cele două 
metode este utilizată la 
măsurarea unor fenome
ne cu o durată de pînă la 
o miliardime de secundă
— de pildă, pentru a sta
bili cît trăiește o parti
culă elementară. în acest 
caz, se studiază lungimea 
urmei pe care particula
— datorită energiei sale 
înalte — o lasă pe o pla
că fotografică. Succe
siunea fenomenelor în 
timp rămîne astfel impri
mată pe placă sub forma 
urmelor, deci ca un fe
nomen în spațiu.

Pentru a depăși dificul
tățile, pentru a „privi" și 
desfășurarea unor pro
cese chimice a căror du
rată este de ordinul mi- 
liardimilor de secundă, 
s-a încercat mai întîi să 
se reducă vitezele de 
reacție. Cum s-a proce
dat? S-a coborît enorm 
concentrația reactanților 
astfel ca ei să fie cît mai 
depărtați și întîlnirile din
tre ei cît mai puține — 
și s-a ajuns, folosind apă 
extrem de pură, la timpi 
de reacție de o milionime 
de secundă. La o aseme
nea durată, reacția poate 
fi urmărită cu ajutorul dis
pozitivelor electronice 
moderne.

Dar iată că s-au ridicat 
alte piedici : oricît de 
precis și de ingenios ar fi 
modul de lucru, partene
rii de reacție nu pot fi 
complet amestecați pen
tru a putea reacționa, în 
mai puțin de o miime de 
secundă, adică într-un 
timp de o mie de ori mai 
lung decît cel al reacției 
înseși.

Greutatea aceasta a 
putut fi învinsă printr-o 
metodă care pleacă de la 
faptul că la descompu

nerea apei pure, în cele 
două feluri de ioni, se 
păstrează totuși un echi
libru între partenerii de 
reacție. Dar acest echi
libru are, după cum am 
arătat, un caracter dina
mic : moleculele de apă 
se disociază continuu în 
ioni H+ și OH-, iar a- 
ceștia se reunesc extrem 
de rapid în molecule 
H2O.

Metoda numită a rela
xării, bazată pe perturba
rea echilibrului printr-un 
impuls de cîmp electric, 
un salt de temperatură 
sau o undă de șoc de 
presiune, permite, pentru 
un foarte scurt interval de 
timp, formarea unui mic 
exces de ioni H+ și OH-, 
Apariția și dispariția ex
cesului de ioni poate fi 
urmărită cu ajutorul unui 
dispozitiv electronic com
plex, care înregistrează, 
la oscilograf, variațiile 
corespunzătoare ale con- 
ductibilității electrice sau 
chiar modificările de cu
loare, oricît de rapid s-ar 
petrece. în modul acesta 
s-au putut măsura reac
ții ultrarapide, mergînd 
pînă la o miime de mi
liardime de secundă, 
în toate aceste cazuri nu 
se înregistrează doar un 
semnal de reacție, ci un 
întreg „spectru" de con
stante de timp, așa-numi- 
tul spectru de relaxare. 
Aplicarea în practică a 
acestei metode a permis 
investigarea și analizarea 
unor reacții de foarte 
mare importanță, cum ar 
fi cea a hemoglobinei cu 
oxigenul; reglarea enzi
matică a unor procese 
privind schimbul de sub
stanțe în celula vie ; des
cifrarea, transferul și re
producerea codului gene
tic de către acizii nucleici, 
reacțiile imunologice în
tre antigeni și anticorpi 
și a altor procese intime 
ale materiei vii. Se des
chid astfel perspective 
cu totul nebănuite în stu
diul fenomenelor vieții.

e Celuloidul, cel mai vechi material plastic, este 
apreciat și astăzi pentru proprietățile sale deose
bite ; el este extraordinar de elastic, poate fi făcut 
transparent ca sticla sau colorat după dorință , și 
este ușor de modelat deoarece se înmoaie chiar 
la temperatura de 80° C. Din păcate, celuloidul 
obișnuit are și proprietatea periculoasă de a fi 
ușor inflamabil. Aceasta restrînge mult utilizarea sa.

Celuloidul neinflamabil, pus la punct în R.F.G., 
nu mai are acest inconvenient. Ei este mai rezis
tent Ia șocuri decît cel obișnuit și în largă măsură 
antistatic, adică suprafața sa se încarcă foarte 
puțin cu electricitate și de aceea nu atrage praful. 
El poate fi tăiat la rece, ștanțat, frezat, șlefuit și 

polizat. Ca și celuloidul obișnuit, el poate fi lipit 
ușor cu ajutorul acetonei.

• S-a descoperit recent un adeziv care permite 
să se lipească materiale plastice, ca spuma suplă 
de poliuretan sau poliester, de metale. Este vorba 
de o compoziție pe bază de cauciuc și de rășini 
sintetice ; ea este neinflamabilă, rezistentă la căl
dură și oferă o lipire permanentă în numai 15 min.

• Uzinele franceze au realizat un detergent în 
întregime biodegredabil, obținut pe bază de alcooli 
superiori. Acest produs, competitiv ca preț și 
caracteristici de folosire față de produsele existente, 
prezintă, în comparație cu acestea, avantajul im
portant că nu determină poluarea apelor.

o Cercetătorii americani au realizat o hîrtie care 
se dizolvă instantaneu în apă. Ea se folosește la 
ambalarea supelor praf care, pentru a fi utilizate, 
se pun cu ambalaj cu tot în apă fiartă. Ea mai 
este destinată unor etichete solubile, ambalării 
săpunurilor și a unor substanțe chimice. în spălă
toriile spitalelor astfel de saci elimină necesitatea 
scoaterii rufelor paciențllor înainte de a le intro
duce în mașina de spălat.

• Recent a fost descoperit un mijloc de formare 
a unor molecule polimere conținînd pînă la 1200 
atomi de fier. Aceste molecule se obțin din soluții 
acide în care atomii de fier sînt strîns legați de 
moleculele de acid citric — un atom de fiecare 

moleculă. Moleculele polimere astfel formate au 
fost fotografiate la microscopul electronic, consta- 
tîndu-se că sînt de formă sferică, cu un diametru 
de circa 7 milionimi de mm. Această descoperire 
este importantă din cauza asemănării dintre mo
leculele polimere obținute artificial și moleculele 
substanței biologice numită feritină, care contri
buie Ia fixarea fierului în organism.

e în U.R.S.S. producția anuală de azbest atinge 
circa 1 500 000 t, reprezentînd 50 la sută din produc
ția mondială. Dar necesitățile în ceea ce privește 
acest material cresc în permanență, folosirea azbes
tului natural fiind îngreunată din cauza instabilită
ții chimice și a rezistenței sale mecanice reduse. 
Cercetătorii sovietici au realizat un azbest artifi

cial care rezistă la temperaturi foarte ridicate, 
avînd și calitățile celui natural. Au fost elaborate 
peste 20 de tipuri de materiale sintetice care nu-și 
pierd proprietățile nici la temperatura de 800°C. în 
cursul experiențelor, materialul a fost folosit pen
tru izolație electrică și fonică în aparate, filtre 
pentru purificarea apei și filtre de aer.

_ ® Cu ocazia amenajării unor noi bazine de crista
lizare care folosesc căldura solară pentru produ
cerea sării, australienii au stabilit un record mon
dial acoperind 132 ha cu o foaie de material plastic, 
destinată să impermeabilizeze fundul acestor ba
zine. Procedeul revine mai ieftin decît toate 
celelalte procedee aplicate în mod uzual pentru 
acest gen de lucrări.
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PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL EXTRAORDINAR

SI PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII INDONEZIA
5 î

Cuvîntărîle rostite
în discursul rostit cu această oca

zie, ambasadorul Hamzâh Atmo- 
handojo și-a manifestat satisfacția 
de a reprezenta Republica Indone
zia în Republica Socialistă Româ
nia.

în legătură cu acreditarea sa în 
Republica Socialistă România, am
basadorul indonezian a spus/ „Per- 
miteți-mi să declar că această nu
mire de către guvernul Republicii 
Indonezia s-a bazat pe relațiile 
prietenești, care s-au statornicit 
între țările noastre, din momentul 
stabilirii relațiilor diplomatice, cu 
opt ani în urmă, și are .ca scop 
dezvoltarea lor. De la acea dată re
lațiile noastre au evoluat satisfă
cător în domeniile economic, co
mercial, cultural și științific".

Ambasadorul indonezian și-a 
exprimat convingerea în posibilita1- 
tea de a dezvolta relațiile indone- 
ziano-române, avîndu-se în vedere 
rezultatele obținute de către Repu
blica Socialistă România în pro
movarea relațiilor sale internațio
nale.

în încheiere, ambasadorul indo
nezian a transmis urări de sănătate 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și de prosperi
tate poporului român din partea 
președintelui Republicii Indonezia, 
generalul Suharto.

în răspunsul său, . vicepreședin
tele Consiliului de Stat, Emil Bod- 
naraș, a mulțumit pentru cuvintele 
de apreciere rostite la adresa Repu
blicii Socialiste România, cît și 
pentru urările adresate poporului

român și președintelui Consiliului 
de Stat, după care a subliniat:

„Considerăm că relațiile stator
nicite între Republica Socialistă 
România și Republica Indonezia 
pot cunoaște o dezvoltare în do
meniile economiei, comerțului, cul
turii și științei. Pornind de la con
siderentul că fiecare țară poate să 
participe cu rezultatele realizărilor 
ei, materiale și spirituale, la circuitul 
valorilor universale, în scopul dez
voltării sociale și economice pro
prii. sintem convinși că dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre co
respunde intereselor ambelor noas
tre popoare, promovării înțelegerii 
și cooperării între toate statele și 
apărării cauzei păcii".

în încheiere, vicepreședintele 
Consiliului de Stat a urat ambasa
dorului indonezian succes deplin 
în realizarea misiunii nobile ce i-a 
fost încredințată și l-a asigurat de 
tot sprijinul Consiliului de Stat, al 
guvernului, al președintelui Consi
liului de Stat și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, vicepreședin
tele Consiliului de Stat, Emil Bod- 
naraș, a avut o convorbire cordială 
cu ambasadorul indonezian, Ham- 
zah Atmohandojo.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și Anton Breitenhofer, mem
bru al Consiliului de Stat.

Ambasadorul indonezian a fost 
însoțit de membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Contracte de colaborare și cooperare 
economică cu parteneri de peste hotare
în ultimul timp, țara noastră a 

încheiat cu parteneri de peste ho
tare noi contracte de colaborare 
și cooperare economică. Pe aceas
tă linie se înscrie contractul în
cheiat recent la București de între
prinderea de comerț exterior „In
dustrialexport” și Ministerul Re
surselor Naturale din Iran, care se 
referă la amenajarea și regenera
rea pădurilor din zona iraniană 
Neka-Zalem-Rud, regiunea Mării 
Caspice. Potrivit acestuia, partea 
română va executa studiile nece
sare și va acorda asistența tehnică 
prin trimiterea de specialiști.

în același cadru se include și 
contractul încheiat la Colombo, tot 
de întreprinderea „Industrialex-

pori" cu firma ceyloneză „Ceylon 
Plywoods Corporation" pentru 
livrarea unui combinat de indus
trializare a lemnului ce urmează să 
se construiască în localitatea 
Avissawella. Documentul prevede 
ca partea română să livreze mași
nile și utilajele care vor intra în 
dotarea acestui obiectiv industrial, 
elaborînd totodată proiectele ne- g 
cesare amplasării șl construirii a- | 
cestuia. Alte clauze ale contractu
lui angajează pe partenerii români 
în acordarea de asistență tehnică 
pentru deschiderea de exploatări 
forestiere în această țară, în care 
scop urmează să livreze și utila- J 
jele necesare. 9

(Agerpres) 9

Întrecerile sportive
ALE FESTIVALULUI TINERETULUI
Întrecerile sportive ale Festiva

lului Mondial al Tineretului și Stu
denților au continuat pe bazele 
sportive din Sofia. In concursul 
masculin de gimnastică, conduc 
sovieticul Valeri Komisarov și bul
garul Kondov, iar la feminin pe 
primul loc se află Helen Werner 
(R. D. Germană). A început și tur
neul masculin de volei în care 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Franța 3—0; 
Bulgaria — Cehoslovacia 3—0; 
R.P.D. Coreeană — Italia 3—0. La

baschet masculin, selecționata Bul
gariei a întrecut cu 88—57 repre
zentativa Mali. In turneul feminin, 
echipa Bulgariei a dispus cu 78-— 
31 de formația Republicii Arabe 
Unite.

In prima zi a concursului de no
tație, proba de 400 m mixt bărbați 
a revenit concurentului bulgar 
Rusev, cronometrat cu timpul de 
5’03’’ 1/10. înotătorul român Vladi
mir Moraru s-a situat pe locul șase 
cu 5’13” 6/10.

Cronica zilei

„CUPA BUCUREȘTIULUI" 
LA FOTBAL

Duminică 4 august se vor desfă
șura în Capitală meciurile dintre , 
echipele de fotbal divizionare A și ; 
de tineret din cadrul celei de-a 
II-a ediții a „Cupei București".

Pe stadionul Giulești, Ia ora 15,30, 
se vor întîlni formațiile de tineret 
Rapid și Steaua, iar în continuare se • 
va desfășura partida dintre primele 
echipe ale celor două cluburi.

Stadionul Dlnamo va găzdui, cu 
începere de la ora 15,30, următorul 
cuplaj : Dinamo-Progresul (tineret) 
și în continuare Dinamo-Progresul 
(categoria A).

Lista de cîștiguri
la depunerile pe libretele de economii 

pentru construirea de locuințe
TRAGEREA LA SORTI 

PE TRIMESTRUL 11/1968

CASA SPORTURILOR 
DIN PITEȘTI

La Pitești, în imediata vecinătate 
a stadionului „1 Mai", a început 
construcția unei noi baze sportive 
— Casa sporturilor. Clădirea, pre
văzută cu subsol și parter, va avea 
înălțimea unei construcții cu trei 
etaje, și va ocupa o suprafață de 
2 500 mp. Sala propriu-zisă, situată 
la parter, este prevăzută cu tribune 
ce vor avea o capacitate de 1 000 
locuri. Subsolul va cuprinde, printre 
altele, vestiare, săli de dușuri, un 
cabinet medical, magazii pentru ma
teriale sportive etc.

în apropierea Casei sporturilor 
va fi construit un bazin de înot și 
alte terenuri sportive, ceea ce va 
crea, în această parte a orașului, un 
mare complex sportiv. Termenul de. 
dare în folosință al noului edificiu 
sportiv a fost fixat pentru finele a- 
nului viitor.

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ril
or Numărul 

libretului 
cîștigător

Valoarea 
cîștigurilor

pa
rți

al
ă

to
ta

lă

1 861-205-682
f

45 000 45 000
1 862-201-204 35 000 35 000
1 859-1-1424 20 000 20 000
1 838-103-153 15 000
1 811-203-15 15 000
1 861-208-329 15 000
1 835-1-87 15 000
1 834-103-548 15 000
1 815-1-421 15 000
1 859-1-1987 15 000
1 860-1-571 15 000
1 850-1-291 15 000
1 843-1-347 15 000
1 860-201-42 15 000
1 809-1-839 15 000
1 861-208-333 15 000
1 804-1-2 15 000
1 863-1-199 15 000 225 000

18 TOTAL: 325 000

• In runda a 14-a a turneului in
ternațional de șah de la Skoplie, 
sportivul român Florin Gheorghiu a 
fost învins de liderul clasamentului, 
maghiarul Portisch. în partida în
treruptă din • runda a 11-a, Florin 
Gheorghiu a cîștigat la Matuiovici 
(Iugoslavia). Alte rezultate din run
da a 14-a : D. Ilievski — Janosevici 
0—1 ; Matanovici — Savon remiză ; 
Minici—Uhlmann remiză. Celelalte 
partide s-au întrerupt.
• Cu prilejul unui concurs de na- 

tație desfășurat la Jonkoping (Sue
dia), sportivul. suedez Peter Fell a 
stabilit un noii record european în 
proba de 200 m fluture cu timpul 
de 2'08’’. Vechiul record era de 
2’08”l/10 și fusese stabilit săptămîna 
trecută la Baastad de același îno
tător.

SEARĂ CULTURALA 
CU PRILEJUL ZILEI 

NAȚIONALE A ELVEȚIEI

Cu prilejul Zilei naționale a Elve
ției, Institutul Român pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea a or
ganizat marți o seară culturală el
vețiană, la Casa de Cultură a 
I.R.R.C.S. Au participat Mihnea 
Gheorghiu,’ prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public. Au fost de față Charles-Al
bert Dubois, ambasadorul Elveției, la 
București, membri ai ambasadei, ata
șați culturali și de presă ai unor ofi
cii diplomatice acreditați în Româ
nia. Conf. dr. Tancred Bănățeanu, di
rectorul Muzeului de artă populară, 
a prezentat expunerea „Coordonate 
culturale elvețiene", după care au 
rulat filme documentare elvețiene.

★
Delegația birmaneză din învățămînt, 

condusă de prof. dr. Nyi Nyi, se
cretar de stat în Ministerul Educației 
din Birmania, care se află în țara 
noastră, a fost primită marți dimi
neața de acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului. în aceeași zi, 
oaspeții birmanezi au vizitat Institu
tul politehnic și Institutul de petrol, 
gaze și geologie.

★
Marți seara a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Uniunea Sovietică, 
un grup de entomologi de la Institu
tul de biologie „Traian Săvulescu" al 
Academiei, de la Muzeul de istorie 
naturală „Grigore Antipa" și de la 
diferite facultăți de specialitate din 
București și alte centre universitare, 
care, între 2 și 9 august, va participa 
la cel de-al XIII-lea Congres inter
național de entomologie de la Mosco
va.

★
Marți seara a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Republica Populară 
Ungară, formația folclorică a Ansam
blului artistic al sindicatului Uzinei 
de fire și fibre sintetice din Săvinești, 
care va participa la Festivalul inter
național de folclor ce se va desfășura 
în orașul Szegedin.

(Agerpres)

Nota guvernului Republicii
Socialiste România 

adresată guvernului 
Republicii Populare Polone

Plata cîștigurilor se face de către 
filialele CEC, prin virarea în contul 
contractului pentru construirea de 
locuințe, prin depunerea pe instru
mente de economisire CEC sau în nu
merar, la cererea titularului libre
tului.

Patosul 
tinerilor 

din Insula
LISTA DE CÎȘTIGURI C.E.C. ÎN AUTOTURISME - Trim. 11-1968

(Urmare din pag. 1)

Numărul 
libretului

Numărul 
libretului

CITE UN AUTOTURISM 
RENAULT 10

732-1-9774

44
45
46
47

48
49
50

709-1-10829
727-235-1033
766-201-1941
764-203-3662

763-201-1388 
759-1-29932 
701-532-19

UN AUTOTURISM 
FIAT 125

Numărul 
libretului

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

CITE UN AUTOTURISM 
FIAT 1800

CtTE UN AUTOTURISM 
MOSKVICI 408

741-1-4228
734-1-4040
763-1-6387

CÎTE UN AUTOTURISM 
RENAULT 16

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

701-135-1763 
752-205-641 
703-1-6457 
732-1-10101 
709-1-10123 
709-91-325 
724-104-8536 
722-123-437 
715-1-9506
715- 1-31978 
711-102-3181
716- 203-1264
717- 1-9686 
714-109-212
719- 201-4558
727- 1-8043 
744-1-474 
750-1-11200 
740-207-25 
736-1-8589
736- 212-5897
758- 1-1721 
743-1-9247 
743-208-1198
728- 1-1187 
752-201-2316
720- 408-25 
731-106-13038
761- 208-4233 
766-1-1679
762- 1-11981 
734-103-11216 
764-1-5306
759- 1-20549
759- 1-45881 
764-202-29
760- 1-17223
737- 108-197 
724-104-1948

701-141-528
713- 1-992 
703-134-27 
732-1-11113 
709-1-11662 
709-202-286 
724-104-9144 
728-201-1154 
715-1-11536 
715-1-32655 
711-102-3938 
711-107-544 
717-1-10805
749- 1-666 
719-218-155
727- 1-8857
744- 205-10
750- 1-12052
714- 1-500 
736-1-10261
736- 212-6717
745- 201-197 
743-1-10511 
743-208-2138
728- 1-2295 
752-202-1737 
723-205-109 
731-106-13862
761- 208-6344 
766-1-4520
762- 1-12722 
734-103-12505 
764-1-6461 
759-1-22542
759- 1-46892 
764-202-1992
760- 1-18277
737- 113-1274 
727-238-25

766-1-10515 
762-201-4777 
734-103-16302 
764-203-3191 
759-1-28775
759- 1-50176 
738-103-3917
760- 1-21124 
760-201-5141 
734-103-16611

CITE UN AUTOTURISM 
SKODA 1 000 M.B.

CITE UN AUTOTURISM 
FIAT 124

702-1-6573
702- 108-1542
703- 809-3078
732- 1-13746 
709-1-16479 
709-211-278 
724-423-39
733- 201-3034
715- 1-17895
718- 1-511
716- 1-6285 
724-601-616
717- 1-13834
730- 201-738
719- 203-1763 
727-235-1099 
756-213-125 
750-211-344 
746-1-2163 
736-1-15220 
736-211-474 
745-2-3947 
743-1-14578 
712-1-1285 
727-137-2624 
753-1-1417
731- 103-7673 
731-111-2937
761-208-11704

CÎTE UN AUTOTURISM 
RENAULT DAUPHINE 

GORDINI

129 701-201-934
130 702-265-41
131 703-1-5341
132 732-1-8294
133 709-1-7531
134 709-1-26408
135 724-104-7423
136 710-232-72
137 715-1-5821
138 715-1-30953
139 711-102-1099
140 716-352-23
141 717-1-7591
142 738-205-35
143 719-201-3053
144 727-1-6553
145 741-212-1749
146 750-1-9597
147 740-1-2598
148 736-1-5459
149 736-212-4241
150 758-1-224
151 743-1-7150
152 743-207-943
153 755-1-284 •
154 752-133-139
155 723-1-1561
156 731-106-11565
157 761-205-13826
158 762-207-6745
159 762-1-10463
160 734-103-8522
161 764-1-2546
162 759-1-17427
163 759-1-44349
164 759-207-253
165 760-1-15469
166 760-208-1385
167 713-714-68

CÎTE UN AUTOTURISM 
TRABANT 601 cu 

PARASOLAR

724-1-2956 
745-261-28 
723-1-2029
758- 210-84 
760-1-14304 
764-1-5486 
747-1-2272 
736-269-647 
741-201-4950 
732-1-1683 
732-1-9846
759- 1-52377 
715-615-56 
702-218-478

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214 
215. 
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

703-1-3123 
732-1-4851 
709-1-3037
709- 1-25094 
724-104-5460
710- 1-3987 
715-1-17
715- 1-29222
754- 1-5710
716- 1-15977
717- 1-3684 
724-1-4759 
719-207-400 
727-1-3351
741- 201-5137 
750-1-6675 
703-622-32 
719-126-161 
736-201-225 
706-723-25 
743-1-3667 
743-1-22021
755- 202-803 
752-1-14487 
739-214-74
731- 106-8728
761- 205-12320
762- 207-4661
762- 1-7824 
734-103-3475
763- 202-614 
759-1-12757 
759-1-42137
759- 205-2681
760- 1-12464
760- 207-3783
765- 201-28
702- 1-2199
713- 25-137
703- 201-419
732- 1-12288 
709-1-13536 
709-208-706 
724-537-78 
722-413-51 
715-1-14167
715- 1-33466
716- 1-1714
742- 1-1385
717- 1-12086
749- 1-2270 
719-209-959 
727-1-9791
756- 1-122
750- 1-12961
714- 201rl80 
736-1-12223 
736-276-152 
745-2-1421
743- 1-12161 
743-209-879 
752-204-166 
752-222-109 
731-103-2124 
731-106-14803
761- 208-8781
766- 1-7167
762- 1-13625 
734-103-14067
764- 1-7642 
759-1-24728
759- 1-48182 
738-102-1349
760- 1-19515 
760-201-2736 
719-212-623

Depunătorilor care nu se prezintă 
cu libretele de economii ieșite câști
gătoare la sorți în termen de 30 zile 
de la data tragerii, la care li s-au 
atribuit cîștigurile în autoturisme, 
li se vor plăti cîștigurile în numerar 
(valoarea autoturismului mai puțin 
contribuția de 5 000 lei).

Fiecare titular de libret de econo
mii cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme poate beneficia într-o peri-

oadă de un an
turism, indiferent de numărul libre
telor de economii cu care participă 
la tragerile de cîștiguri în autotu
risme. Celelalte cîștiguri se plătesc 
în numerar. Tot în numerar se 
achită și cîștigurile titularilor de 
librete care și-au cumpărat autotu
risme pe bază de depuneri la C.E.C., 
în cursul anului premergător trage-

un singur auto la sorți la care li s-au atribuitrii ,
cîștiguri în autoturisme.

Titularul libretului de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturisme 
ieșit cîștigător, înscris pentru Pro
curarea de autoturisme, în cazul în 
care dorește să primească autotu
rismul cîștigat, va renunța în preala
bil, pe bază de cerere, la autoturis
mul la care este înscris ; în caz con
trar cîștigul se achită în numerar.

ratoare, și asta a avut efecte tonice 
și echilibrante. Priviți-i cum arată, 
ce mină sănătoasă au!

Intr-adevăr, goi pînă la brîu, arși 
de soare și plini de voie bună, băie
ții aceștia ar putea figura ca em
blemă a robusteței și echilibrului 
fizic.

— N-am prea avut „pacienți" se
rioși — se „plînge" (fără părere de 
rău, însă), Ăl. Popescu, absolvent al 
Facultății de medicină București, 
medicul ad-hoc al grupului.

Mai mult decît orice „performantă" 
(deși oamenii și-au zugrăvit munca 
cu exces de modestie: rezultatele 
sînt notabile), valoarea experimen
tului acestui stagiu de șantier — rea
lă și prețioasă — se măsoară prin 
rezultate educative dobîndite la 
„școala muncii".

— O să-mi amintesc toată viata că 
transformarea bălții pe care o cu
nosc din copilărie — sînt brăilean 
de origine — s-a înfăptuit și cu apor
tul meu — îmi spune cu satisfacție 
studentul Mihai Budur, Că în volu
mul total de 20 milioane de metri 
cubi ai terasamentelor intră și lope- 
țile de pămînt pe care le-am săpat 
cu mina mea în aceste trei săptă- 
mîni. Desigur, fată de ansamblul 
lucrării, e un aport simbolic. Am do- 
bîndit și am învățat însă lucruri — 
cum să vă spun ? — necunoscute 
pentru mine și pentru tovarășii mei. 
Și, în primul rînd, simțământul de 
participare la o operă vastă, simță- 
mîntul de solidaritate cu toți cei 
care au muncit aici: cu buldozeriș- 
tii, care au mutat 9 milioane de 
metri cubi de pămînt. ridicînd cei 
155 km ai digului de contur al incin
tei ; cu tractoriștii, care au defrișat 
cele 15 600 hectare păduri de sălcii; 
cu cei care au destufizat 24 000 hec
tare de păpurisuri. cu cei care an 
săpat cei 1 400 kilometri de canale 
de desecare — contribuind cu toții 
la marea operă de metamorfozare a 
băltii.

Acum, la sfîrșitul stagiului, fiecare 
dintre studenții brigadieri lașă să i 
se nască în suflet o reverie vagă, 
leagăn de viitoare amintiri despre 
emoțiile si bucuriile trăite aici. Nu. 
ei nu vor uita Insula, devenită „ca
pitol" în biografia fiecăruia dintre 
acești viitori specialiști. Unii dintre 
ei mi-a.u mărturisit chiar că se vor 
mai reîntoarce aici, ca ingineri. Fie
care își alege cîte un „reper" sensi
bil, în stare să-i evoce oricînd si 
instantaneu timpul petrecut în Insu
lă. Mihai Ștefănescu din București 
ia un pumn de țărână : pă.mîntul în
tunecat. proasnăt, atârnă. în mina sa 
greu ca o pîine. Ion Pomeran din 
Sibiu mușcă rîzînd' dintr-un știulete 
de norumb covt pe iar.

Băieții aceștia — tenaci, spontani 
și optimiști — la care privești cu 
n'ăcere. îmi sugerează un gînd. La 
început. de drum viata lor s-a sta
tornicit pe făqașuri de ample sem
nificații. Ceea ce se petrece cu ei 
acum are si valoarea unui simbol. 
E ca un botez, un prim botez al 
muncii, o confirmare ce-i consacră 
pentru o existență majoră, sub sem
nul viitoarelor responsabilități. Scurta 
dar apriga încleștare cu natura din 
cele trei săptămâni de șantier i-a 
proiectat pe fiecare din ei în alte 
dimensiuni, l-a făcut să participe la 
o existentă mitică de aceeași semni
ficație ca și a Insulei, care si ea. 
într-un fel, participă la o geografie 
mitică. Insula. și Tinerețea și-au 
transmis reciproc valorile, s-au in
fluențat reciproc într-un amplu pro
ces de transformare reciproc avan
tajos.

Pasaje subterane 
in Capitală

De cîteva zile în Piața 1848 a 
început construcția unui pasaj. A- 
cest tunel subteran, care urmează 
să fie dat în folosință la sfîrșitul 
anului, va facilita trecerea pietoni
lor din str. Lipscani spre Piața Sf. 
Gheorghe.

Un pasaj similar, dar de propor
ții mult mai mari, se va con
strui în Piața Universității. £1 
va fl prevăzut cu opt deschideri 
respectiv în bulevardele 1848, Ni- 
colae Bălcescu și Republicii.
~ Nu peste mult" timp, bucureștenii 
vor fi martori și ai altor lucrări si
milare. La intersecția Bd. G-ral 
Magheru cu str. Cosmonauților, în 
fața cinematografului „Patria”, se 
va construi un pasaj asemănător 
cu cel din Piața Universității. Alte 
pasaje sînt prevăzute a fi execu
tate în Piața Victoriei, Jiului-Scîn- 
teia și Podul Basarab și vor fi des
tinate atît circulației pietonilor cît 
și autovehiculelor.

(Agerpres)

în ultima vreme, în Republica 
Populară Polonă, cu diferite prile
juri, în mod public, sînt prezentate 
denaturat pozițiile României pri
vind relațiile dintre țările socia
liste, întărirea unității sistemului 
socialist mondial, normalizarea și 
dezvoltarea raporturilor dintre sta
tele europene și asigurarea secu
rității pe continentul nostru și în 
lume, recurgîndu-se în acest scop 
la calificări cu caracter jignitor.

în legătură cu aceasta, guvernul 
român a adresat guvernului polo
nez o notă în care se spune :

Guvernul român este nevoit să 
constate cu profund regret că în 
Republica Populară Polonă au 
avut loc în ultimul timp manifes
tări de natură să afecteze bunele 
relații de prietenie și solidaritate 
dintre țările și popoarele noastre. 
Cu toate că din partea română s-a 
atras în mai multe rînduri atenția 
asupra caracterului dăunător al 
unor asemenea manifestări și s-a 
cerut să se ia măsuri pentru înce
tarea lor, în presă, la televiziune, 
în conferințe publice sînt puse în 
discuție și denaturate aspecte ale 
politicii României socialiste. într-o 
recentă emisiune a postului de te
leviziune din Varșovia, consacrată 
tezelor Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez pentru Congresul al 
V-lea, participanții — cadre de 
conducere din presa poloneză, in
clusiv un membru supleant al C.C. 
al P.M.U.P. — recurgînd la insi
nuări și calificative denigratoare, 
au prezentat în mod tendențios și 
deformat și au atacat politica ex
ternă a României. Asemenea pro
cedee, reprezentînd acte de ames
tec în treburile interne ale altui 
stat, sînt cu totul inadmisibile în 
relațiile dintre țările socialiste ; ele 
dăunează dezvoltării unor rapor
turi de prietenie, încredere și res
pect reciproc, aduc prejudicii uni
tății sistemului mondial socialist 
și servesc intereselor adversarilor 
socialismului.

Guvernul Republicii Socialiste

România protestează împotriva u- 
nor asemenea practici profund 
dăunătoare și subliniază din nou 
necesitatea de a li se pune capăt 
definitiv.

în politica lor externă, Partidul 
Comunist Român, guvernul Repu
blicii Socialiste România pornesc 
de la interesele vitale ale poporu
lui român, ale cauzei socialismu
lui și păcii, respeotînd întru totul 
pozițiile stabilite în comun cu alte 
partide și state frățești, precum și 
angajamentele asumate. Conside
răm totodată că este și rămîne 
dreptul imprescriptibil al fiecărui 
partid, al fiecărui stat, de a-și 
elabora de sine stătător politica 
internă și externă, de a-și aduce 
contribuția sa proprie, specifică, la 
dezvoltarea și creșterea influenței 
socialismului, la eforturile pentru 
realizarea țelurilor păcii, prieteniei 
și colaborării între popoare.

Informarea propriei opinii publi
ce asupra activității politice a fie
cărui partid comunist și stat socia
list trebuie făcută, după părerea 
guvernului român, în mod corect, 
obiectiv, din sursa autorizată â 
partidului și statului respectiv, iar 
presa, radioul, televiziunea și alte 
mijloace de propagandă trebuie fo
losite în interesul întăririi priete
niei și solidarității frățești.

Subliniind încă o dată poziția 
fermă a partidului și statului nos
tru că în actuala situație din miș
carea comunistă este necesar — ca 
o cerință din cele mai importante 
— să nu se întreprindă nimic, sub 
nici o formă, care să ducă la agra
varea relațiilor reciproce, la adîn- 
cirea neînțelegerilor și divergen
țelor, guvernul român își exprimă 
convingerea că guvernul R. P. Po
lone va lua măsurile ce se impun 
și că prietenia și colaborarea din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă se 
vor dezvolta în continuare, cores
punzător intereselor popoarelor 
noastre, ale unității țărilor socia
liste, ale luptei pentru progres și 
pace.

Ieri în țară : vremea s-a 
menținut răcoroasă cu. cerul va
riabil, mai mult acoperit în ju
mătatea de nord a țării. Au 
căzut ploi locale și sub formă 
de averse. însoțite de descăr
cări electrice, în regiunea de 
munte, nordul și estul Transil
vaniei și Moldova. Ploi izolate 
s-au mai semnalat în Banat și 
Muntenia. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, cu intensifi
cări locale, predominînd din 
nord-vest. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 13 grade

la Joseni și Cîmpulung Moldo
venesc și 26 de grade la Be
chet, Titu, Turnu Măgurele, 
Călărași și Constanța. In Bucu
rești : vremea s-a menținut ră
coroasă, mai ales dimineața șl 
seara. Cerul a fost variabil. 
Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zile
le de 1, 2 și 3 august. în tară : 
vreme în curs de încălzire 
treptată. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi izolate. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
8—18 grade, iar maximele 
20—30 de grade, local mai ridi
cate. T11 București : vreme în 
curs de încălzire treptată. Ce
rul va fi variabil. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere.

(Urmare din pag. I)

ca la toate nivelurile să fie 
stabilit acest „limbaj co
mun".

— Așadar, ne aflăm în 
fața unei științe cu un „cod" 
al ei. un „limbaj", adică o 
sumă de obiective, de me
tode.

— Așa e, cu corectivul 
adus de John Bernal, pare- 
mi-se, care spunea că știin
ța e o clădire dată în folo
sință. dar a cărei constru
ire continuă. în fond și noi. 
cadrele permanente de in
struire ale centrului, care 
ne-am ferit să luăm titlul 
de profesori, așa-numiții 
„experți". sîntem de fapt, 
în bună măsură. încă uce
nici : în cea mai mare parte 
ingineri, economiști, prac
ticieni din producție, care 
abia ne familiarizăm cu da
tele științei conducerii. în- 
vățînd noi înșine din ex
periența și cunoștințele 
propriilor noștri cursanți. 
Știți că această știintă a 
conducerii e foarte dez
voltată în țările de veche 
tradiție industrială, dar că 
nu putem s-o transpunem 
mecanic : e un studiu care 
cere timp și dăm în folo
sință părți de „clădire", 
continuînd să construim o 
știință românească a con
ducerii.

— Sînt și eu partizanul a- 
cestui punct de vedere, dar, 
în interesul discuției și al 
argumentării, aș vrea să 
aduc obiecțiile, poate ne
rostite, dar simțite instinc
tiv, de partizanii empiris
mului, ai muncii pe apu
cate.

— Vă rog.
— Primul lor argument 

este că oamenii care au 
revoluționat industria seco
lului au fost oameni de ta
lent. intuiție, „artă", care 
n-au trecut, în majoritatea 
lor. prin școli.

— Perfect adevărat.
— Se spune că ei în mod 

intuitiv au aplicat o seamă 
de principii științifice, a- 
desea chiar le-au creat 
intuitiv. De ce să învăț, își 
spune azi cîte un practi
cian al producției, cînd pot 
crea 7

— Argumentul e vala
bil mai ales cu privire la 
trecut. Orice ramură, pe 
lîngă masa oamenilor tre- 
cuți prin anumite forme 
de instruire, are și autodi- 
dacți neobișnuit de înzes
trați. Excepția nu e un ar
gument pentru fenomenul 
de masă și, repet, mai ales 
pentru situația de azi : 
există neîndoios și azi în 
lume o seamă de conducă
tori industriali autoformați, 
dar acești oameni nu pot 
rezista dacă nu-și alcătu
iesc un stat major de cola
boratori excelent pregătiți. 
O anchetă din „Scînteia" 
cita un astfel de om. care 
pusese să i se graveze pe 
placa funerară : „Aici zace 
cutare, al cărui merit prin
cipal în viață a fost acela că 
a știut să se înconjoare de 
oameni mai deștepți decît 
el". Mai deștepți, adică mai 
pregătiți și mai specializați 
într-un domeniu sau altul.

— înseamnă că revoluția 
industrială a veacului a 
transformat raportul între 
partea de „artă" (intuiție, 
talent nativ) și știință.

— E foarte adevărat că 
suma cunoștințelor nu nu
mai că îl ajută pe om. dar 
uneori îl și frînează, cînd 
se închistează în rutină sau 
în prejudecăți cimentate 
laolaltă de anumite intere
se și sentimente. Geniul sau 
talentul exceptional bate 
anumite reguli privite de 
alții ca adevăruri sfinte — 
numai că în perioada ac
tuală de dezvoltare poți să 
faci asta numai pornind de 
la un bagaj strict necesar. 
Altfel spus, există un mi
nim de aspecte ale condu
cerii științifice care au a- 
juns tot atît de elementare 
cum e cunoașterea alfa
betului : poți reuși prin 
încălcarea unor precepte 
tehnice sau economice, dar 
numai după ce ți-ai însu
șit un minim.

— Presimt că acum veți 
pune pe masă dovada su
premă.

— Dovada supremă, știți 
prea bine, cînd e vorba de 
economie, nu sînt cuvintele 
frumoase, ci banii. Cele mai 
mari companii ale lumii ca

pitaliste — cărora, se înțe
lege, nu le convine să a- 
runce banii în vînt — in
vestesc sume enorme pen
tru pregătirea și recondi- 
ționarea cadrelor lor de 
conducere. Au ajuns la 
concluzia că aceste uriașe 
investiții de timp și spiri
tuale pentru înarmarea ca
drelor lor cu cunoștințe de 
organizare, perspectivă și 
muncă cu personalul sînt 
indispensabile și supraren- 
tabile. Se predau cunoștin
țe de conducere științifică 
chiar de pe băncile univer
sității ; se fac cursuri post
universitare de „manage
ment" ; și, mai ales, se tri
mit sistematic, prin rotație, 
cadrele de bază ale marilor 
companii la „reciclări" con
diționate de dinamismul cu 
care evoluează metodele de 
conducere.

— O altă întrebare : 
ați putea expune pe 

scurt — cu riscul de a fi 
acuzat de către unii expert! 
academiști de vulgarizare 
— un mic „cod de buzu
nar". o înșiruire â celor 
mai importante aspecte ale 
conducerii științifice ?

— Cele mai scurte 
cursuri ale noastre durează 
șase zile, iar cei care le 
urmează se plîng că timpul 
e prea scurt pentru însu
șirea atîtor cunoștințe noi. 
Dar încă să le concentrez 
în cîteva fraze 1 S-au făcut 
încercări să se rezume 
esențialul conducerii știin
țifice în economie. Sper că 
vom ajunge și noi acolo, 
după un timp, pe baza rea
lităților noastre socialiste, 
a măsurilor luate în ul
timii ani de partid : e o 
muncă dificilă, dar, de 
vreme ce e necesară, nu 
mă îndoiesc că gîndirea co
lectivă a întregului nostru 
activ de practicieni și teo
reticieni va ajunge să în
făptuiască o asemenea sin
teză.

— O penultimă întrebare. 
Denumirea centrului dum
neavoastră precizează că 
se ocupă de perfecționarea 
cadrelor de conducere din 
economie. Credeți că meto
dele științifice de condu

cere nu sînt valabile și tn 
alte domenii ale muncii co
lective — să zicem învăță- 
mînt, sănătate, activitate 
obștească ?

— Firește că există o sea
mă de aspecte esențiale, va
labile pentru orice muncă 
de conducere. Centrul nos
tru a fost solicitat să pri
mească printre cursantii săi 
și activiști sindicali, cadre 
din învățămîntul superior 
etc, și i-a primit.

— Cuvîntul final „econo
mie", nu vrea decît să sub
linieze urgența pregătirii cu 
prioritate a unui număr de 
cadre-cheie din economie. 
In țara noastră există mii 
și zeci de mii de oameni 
cu munci de conducere. Tre
cerea lor prin cursuri de 
perfecționare ar cere dece
nii, dacă ne-am rezuma 
doar la forțele și metodele 
existente. Se va ajunge 
fără îndoială la centre și 
institute similare pe plan 
local sau departamental: 
aș sublinia aci operativita
tea cu care Ministerul In
dustriei Ușoare a și creat 
unele cursuri, folosind o 
seamă de conferințe și ma
teriale de la noi.

— Pentru răspîndirea 
mai rapidă a acestor cunoș
tințe. sînteti și pentru me
tode cum ar fi cursurile 
prin corespondentă sau te
leviziunea ?

Interlocutorul nostru are 
rezerve cu privire la me
todele de pregătire în a- 
fara aceleia a școlarizării, 
dar adaugă, pe bună drep
tate :

— De fapt, nu mijloacele 
tehnice de răspîndire ne 
lipsesc în momentul de fa
tă. Principalul e să consoli
dăm mai întîi „sîmburele", 
subiectul nostru, știința 
conducerii. De pe acum, 
într-o seamă de unități 
productive s-au dobîndit 
rezultate practice pe baza 
celor învățate aici Această 
verificare în focul practi
cii va contribui și ea la 
procesul initiat de partid, 
al promovării accelerate a 
metodelor științifice de 
conducere în toate dome
niile de activitate.



CAPITALA
MEXICULUI

SUB CONTROLUL
ARMATEI

400 de persoane ranițe 
în cursul incidentelor 

de luni și marți

CIUDAD DE MEXICO 30 (Agerpres). 
— Guvernul mexican a ordonat mărfi 
subordonarea capitalei fării. Ciudad de 
Mexico, controlului armatei, ca urmare 
a gravelor incidente petrecute în după- 
amiaza zilei de luni și pînă mărfi dimi- 
neafa. Tulburările, considerate drept 
„cele mai grave ce au avut loc în ul
timii ani în capitala mexicană", s-au 
produs cînd un număr de cîfeva mii 
de studenfi au manifestat pe principa
lele străzi ale orașului și în fafa pa
latului prezidenfial, cerînd să se pună 
capăt acjiunilor represive ale polifiei. 
Manifestanfii au fost atacați de forjele 
polifieneșfi, care au folosit grenade cu 
gaze lacrimogene. In cursul tulburări
lor, potrivit unor cifre neoficiale, apro
ximativ 400 de persoane au fost rănite, 
dinlre care 80 se află în stare gravă.

In cursul serii de luni s-a anunțat că 
o fată de 17 ani care a fost rănită a 
decedat. Această știre a provocat mînia 
studenților, care au ocupat clădirile mai 
multgr școli situate în apropierea pala
tului prezidenfial și au ridicat baricade 
pe străzi.

După cum anunță agențiile occiden
tale de presă, în zorii zilei de marți 
detașamente ale forțelor armate mexi
cane puse sub comanda generalului 
Hernandes au ocupat poziții în Piața 
Constituției. Apoi, trupele, sprijinite de 
automobile blindate și tancuri, au dis
trus baricadele ridicate de studenfi și 
au pătruns în clădirile ocupate de a- 
ceștia, și au fost siliți să se predea. 
Se consideră că în cursul acestor cioc
niri s-au înregistrat numeroși răniți.

PIAȚA COMUNĂ

iscutarea cererii britanice
amânată din

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai celor șase 
țări membre ale Pieței comune 
s-au reunit marți la Bruxelles. Ei 
au căzut de acord să amine pentru 
la toamnă discutarea diverselor 
aspecte ale cererii britanice de a- 
derare la G.E.E. Apoi, participanții

nou
au dat Comisiei executive un man
dat de a continua negocierile cu 
Marocul și Tunisia în vederea aso
cierii acestor țări la Piața comună. 
Acest mandat ar urma să permită 
încheierea unui acord preferențial, 
ca primă etapă spre o asociere 
completă.

LUCRĂRILE COMITETULUI
CELOR 18 STATE

PENTRU DEZARMARE
PROPUNERI PENTRU UN PROIECT DE TRATAT PRIVIND 
INTERZICEREA EXPERIENȚELOR NUCLEARE SUBTERANE

GENEVA 30 (Agerpres). — La 
ședința de marți a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare a 
luat cuvîntul d-na Alva Myrdal, 
șeful delegației suedeze, care a 
propus să se treacă de îndată la 
redactarea unui proiect de tratat 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare subterane, care, potrivit 
declarațiilor sale, nu trebuie să 
prezinte dificultăți de netrecut, ți- 
nînd seama de existența tratatelor 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă și a nepro- 
liferării armelor nucleare.

Cu acest prilej, reprezentantul 
Suediei a reamintit că procedeele 
de identificare a exploziilor nu

cleare subterane prin metode seis- 
mologice au făcut noi progrese. Ea 
a arătat că recent la Stockholm 
experții principalelor puteri nu
cleare (printre care U.R.S.S. și 
Statele Unite) au căzut de acord 
asupra faptului că un mare număr 
de fenomene seismice permit o 
identificare precisă a originii lor i 
cutremure de pămînt sau explozii.

în continuare a luat cuvîntul 
delegatul Italiei, Roberto Caraccio- 
lo, care a enumerat principalele 
probleme urmînd să fie abordate 
de către reprezentanții celor 18 
state. El a apreciat că înainte de 
toate ar trebui abordată problema 
extinderii Tratatului de la Mos-

Convorbirile dintre Un articol din ziaru
Prezidiul C. C. al P. C. C. 
și Biroul Politic al P. C, U. S.

PRAGA 30 (Agerpres). — La 30 
iulie, în localitatea Cierna nad Ti- 
sou, au continuat convorbirile din
tre Prezidiul Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia și Biroul Politic al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie

tice. Au luat cuvîntul membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. 
și membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.C. Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă sinceră, tovă
rășească.

Santiago Carrillo despre 

evenimentele den Cehoslovacia
în suplimentul numărului 58 al 

revistei „Nuestra Bandera", organ 
teoretic și politic al Partidului Co
munist din Spania, Santiago Carrillo, 
secretar general al partidului, sem
nează articolul intitulat „Lupta pen
tru socialism, astăzi", în care, refe- 
rindu-se la evenimentele din Ceho
slovacia, scrie :

„Noi, comuniștii din țările capita
liste, sîntem interesați în democrati
zarea și înlăturarea metodelor biro
cratice de conducere din țările socia
liste. Capacitatea acestora de a co
recta erorile comise — se arată în 
articol — este o sursă de întărire a 
influenței comuniste în lume... Pri
vim evenimentele din Cehoslovacia, 
înlocuirea conducerii birocratice a 
lui Novotny și măsurile luate pentru 
democratizarea vieții partidului și 
statului, pentru participarea mai ac
tivă a maselor la conducerea țării 
ca un ajutor în propria noastră luptă. 
Evident, trebuie să fim vigilenți, duș
manul imperialist este încă puternic, 
speculează contradicțiile, dificultățile

țărilor socialiste — se arată în ar
ticol. însă corectarea cu fermitate a 
greșelilor dăunează, în definitiv, im
perialismului".

„Experiența Cehoslovaciei — 
scrie Carrillo — confirmă încă o dată 
că socialismul este acea orînduire 
socială în care democrația, adică am
pla participare a clasei muncitoare, a 
intelectualității și a maselor popu
lare la conducerea țării, nu întîmpină 
nici un obstacol ideologic de netre
cut. Socialismul se îndreaptă spre 
forme tot mai larg democratice, care 
asigură cea mai înaltă participare a 
poporului la conducerea treburilor 
țării, forme mult superioare demo
crației burgheze formale, și bazate 
pe o realitate fundamentală : aceea 
că mijloacele de producție și de 
schimb se află în mîinile celor ce 
muncesc".

„Asemănătoare în conținut, aceste 
noi forme de adevărată democrație 
au, în fiecare țară, aspecte diferite" 
— scrie autorul.

„Rude Pravo"
PRAGA 30 (Agerpres). — Agen

ția C.T.K. transmite că în ziarul 
„Rude Pravo“ din 30 iulie a apărut 
un articol intitulat „Internaționa
lismul la răspîntie", sub semnătu
ra lui Zdenek Bradac. Ar fi „o ilu
zie extrem de periculoasă" ideea 
că relațiile dintre partidele comu
niste „pot fi rezolvate cu succes 
prin metodele presiunii propagan
distice, politice sau chiar militare, 
după cum a devenit cunoscut în 
urma acțiunilor față de Iugoslavia 
după anul 1948“, se spune în arti
colul publicat de „Rude Pravo“.

„Prin poziția noastră fermă în 
această problemă noi nu ne apă
răm numai pe noi înșine, suvera
nitatea țării noastre, ci și intere
sele dezvoltării mai departe a in
ternaționalismului, care se află din 
nou la o răspîntie. Nu încape în
doială că dacă presiunea propa
gandistică, politică sau militară a- 
supra Cehoslovaciei ar fi încunu
nată de succes, aceasta ar duce la 
modificarea cursului politicii sale 
interne și — în același timp — ar 
crea un precedent pentru o reîn
viere a metodelor staliniste peri
mate și față de alte țări socialiste 
și partide comuniste. Acest succes, 
subliniază autorul, s-ar putea 
transforma într-un punct de ple
care al unor evenimente care, prin 
rezultatul lor, ar afecta autoritatea 
internațională a Uniunii Sovietice 
și a altor țări socialiste, ar aduce

prejudicii extrem de mari partide
lor comuniste din țările capitaliste".

„Solidaritatea și sprijinul care 
sînt exprimate față de procesul 
renașterii din Cehoslovacia și față 
de partidul său comunist de către 
două țări socialiste — Iugoslavia și 
România — precum și de către 
partidele comuniste din Italia, 
Franța, Marea Britanie, Japonia și 
o serie de alte țări — se spune în 
articol — contribuie nu numai la 
apărarea suveranității Cehoslova
ciei, ci și la apărarea intereselor 
mai largi ale internaționalismului, 
la dezvoltarea mai departe a țări
lor socialiste și a mișcării comu
niste".

„Singura ieșire reală din situa
ția creată, care poate aduce succes 
mișcării comuniste în ansamblu, 
sînt convorbiri concrete, tovără
șești, de la egal la egal, întemeiate 
pe respectarea reciprocă a inde
pendenței și suveranității — subli
niază „Rude Pravo“. Noua condu
cere a Partidului Comunist din 
Cehoslovacia nu-și întemeiază ac
țiunile pe principiile prestigiului 
și nu încape îndoială că în condi
țiile bunăvoinței reciproce se poate 
ajunge la concluzii care nu vor 
dăuna și mi vor limita procesul 
renașterii democratice a socialis
mului în Cehoslovacia și, în ace
lași timp, vor contribui la înlătu
rarea temerilor prietenilor noștri“q

In spiritul solidarității 
și prieteniei

SOFIA. (De la trimi
sul nostru special Radu 
Bogdan).

Am participat ieri 
dimineață la emoțio
nanta primire pe care 
reprezentanții genera
ției tinere a României 
socialiste, în frunte cu 
tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru 
pentru problemele ti
neretului, au făcut-o 
la cantonamentul nos
tru solilor poporului 
vietnamez. A fost o 
manifestare spontană a 
sincerei solidarități 
frățești a tineretului 
român față de tinere
tul și poporul din 
Vietnamul eroic, față 
de lupta și cauza sa 
dreaptă. Minute în șir 
s-a scandat „Romănia-

Vietnam", au răsunat 
aplauze. La sfirșitul 
întâlnirii, tinerii viet
namezi și români au 
vizionat două filme 
de scurt metraj reali
zate in R. D. Vietnam 
de cineaști din țara 
noastră: „Copilărie
furata' și „Intre două 
bombardamente".

Majoritatea mani
festărilor de marți 
s-au desfășurat sub 
semnul solidarității ti
neretului participant 
la festival cu popoa
rele care în diferite 
colțuri ale lumii (colo
niile portugheze, Afri
ca de Sud, Rhodesia 
etc.) luptă cu arma în 
mină împotriva colo
nialismului, pentru e- 
liberare națională. Ti
nerii din aceste țări

s-au întâlnit cu parti
cipanții la festival, au 
luat parte la mitinguri 
și la alte acțiuni de 
solidaritate cu lupta 
dreaptă a popoarelor 
lor. Cantonamentul 
unde se află delegația 
țării noastre a găzduit 
o adunare ''consacrată 
Laosului.

Marți a avut loc 
deschiderea solemnă a 
concursurilor artistice 
internaționale — de 
canto, pian, vioară, in
strumente populare, 
de muzică ușoară și 
jaz, de cintece și dan
suri naționale. Seara, 
Teatrul național „Ivan 
Vazov" a găzduit con
certul de gală dat de 
tinerii soliști ai artei 
românești. Concertul 
s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Intîlnirea delegatei române cu solii poporului vietnamez

Situație confuză în Yemenul de Sud
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CAIRO 30 (Agerpres). — Potri
vit informațiilor provenite din A- 
den, transmite agenția France 
Presse, situația din Republica 
Populară a Yemenului de Sud 
pare să se înrăutățească în urma 
luptelor care continuă în regiuni
le de frontieră din nordul țării 
între forțele armate yemenite și 
grupuri ale unor triburi răscu
late.

Știrile privind situația militară 
din Yemenul de Sud sînt totuși 
contradictorii Autoritățile guver
namentale sud-yemenite au decla
rat că trupele guvernamentale sînt 
în ofensivă, iar înfrîngerea tribu
rilor răsculate constituie numai o 
chestiune de timp. Pe de altă 
parte, în unele informații proveni
te din Aden se afirmă că tribu
rile răsculate dețin controlul asu
pra orașului Habilan, din imedia
ta apropiere a graniței cu Repu
blica Arabă Yemen. De asemenea, 
se menționează că aviația guver
namentală ar fi intervenit, bom- 
bardînd pozițiile deținute de for

țele rebele în guvernoratul Awa- 
lek, unde se desfășoară lupte vio
lente. In același timp, în regiunea 
de munte Radfan, la aproximativ 
100 km de Aden, o unitate a for
țelor guvernamentale s-ar afla în
cercuită de rebeli.

Demonstrații la Manila »
MANILA 30 (Agerpres). — Po

trivit agenției U.P.I., sute de stu- 
denți filipinezi au organizat marți 
o demonstrație în fața clădirii am
basadei americane din capitala Fi- 
lipinelor. Demonstranții purtau 
pancarte pe care erau înscrise lo
zinci de protest împotriva agre
siunii americane în Vietnam. Po
liția a intervenit cu brutalitate, 
operînd numeroase arestări în rîn- 
dul demonstranților.

în aceeași zi, o demonstrație 
similară a avut loc în fața clădirii 
Congresului filipinez.

cova din 1963 asupra experiențelor 
nucleare subterane. Roberto Ca- 
racciolo a recomandat comitetului
examinarea măsurilor privind re
ducerea producției de materiale 
fisionabile în scopuri militare, 
demilitarizarea fundului mărilor, 
studierea problemei armelor chi
mice și bacteriologice prin revi
zuirea protocolului de la Geneva 
din 1925.

Șeful delegației R. P. Polone, 
Henryk Jaroszek, a relevat im
portanța încheierii Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare. 
Referindu-se la măsurile de dezar
mare regională, el a amintit că 
țara sa a prezentat o propunere 
privind crearea unei zone denu- 
clearizate în Europa centrală și 
limitarea înarmărilor nucleare în 
această regiune a lumii.

RAPORTUL LUI U THANT CU PRIVIRE
LA MISIUNEA LUI GUNNAR JARRING

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat un raport Con
siliului de Securitate cu privire la 
activitatea reprezentantului său 
special în Orientul Apropiat, 
Ounnar Jarring, arătînd că „în lu
mina discuțiilor sale celor mai re
cente, ambasadorul Jarring a ajuns 
la concluzia — concluzie pe care o 
însușesc — că va fi în același timp 
important și judicios ca el să-și 
continue eforturile în vederea pro
movării unui acord între părți". în

legătură cu această frază, scrie a- 
genția France Presse, în cercurile 
competente de la Națiunile Unite 
se afirmă că U Thant pare să aibă 
motive să creadă că, în pofida tu
turor decepțiilor și diverselor 
eșecuri, misiunea lui_ Gunnar 
Jarring ar putea duce, într-un vii
tor mai mult sau mai puțin apro
piat, la diverse aranjamente . cel 
puțin in anumite domenii restrînse.

Potrivit raportului. Jarring își va 
relua contactele cu părțile intere
sate într-un viitor apropiat. I

irak: Dizolvarea cabinetului 
instaurat după lovitura de sfat

BAGDAD 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Irak, genera
lul Ahmed Hassan Al-Bakr, a 
anunțat marți, în cadrul unui dis
curs radiotelevizat, dizolvarea ca
binetului instaurat după lovitura 
de stat de la 17 iulie. Fostul pre
mier, Abdel Razzak Al-Nayef, a 
fost constrîns să părăsească țara, 
la bordul unui avion militar. în 
același timp, fostul ministru al 
apărării și comandant șef al for
țelor armate, generalul Ibrahim 
Abdel Rahman Al-Daoud, care se 
află în prezent în Iordania, a fost

eliminat din Consiliul comanda
mentului revoluției, autoritatea su
premă în Irak după lovitura de 
stat.

După cum relatează agențiile de 
presă, cei doi oameni politici sînt 
acuzați „de a fi încercat să se 
opună procesului de democratiza
re a regimului, ca și oricăror ho- 
tărîri cu caracter revoluționar".

Consiliul comandamentului revo
luției a numit în funcția de co
mandant șef al forțelor armate pe 
președintele Ahmed Hassan Al- 
Bakr.

Plenara
C. C. al P. C. 
din Japonia

TOKIO 30 (Agerpres). •— După 
cum anunță ziarul „Akahata", la 
Tokio și-a început lucrările cea 
de-a șaptea plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Japonia. Kenji Miyamoto, secretar 
general al C.C. al P.C. din Japo
nia, a prezentat raportul Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Japonia inti
tulat „Rezultatele alegerilor în 
Camera Superioară a Parlamen
tului și sarcinile imediate ale parti
dului". Plenara C.C. al P.C. din 
Japonia a trecut la dezbaterea a- 
cestui raport.

agențiile de presă transmit:
Autoritățile siriene au luat la Damasc măsuri de securi

tate excepționalei după anunțarea descoperirii unui complot antiguver
namental. în punctele strategice ale capitalei au fost postate importante unități 
militare. Aproximativ 200 de persoane au fost arestate în ultimele zile, ele 
urmînd să fie judecate de noul tribunal suprem înființat luni.

Procesul celor 32 de patrioți 
rlîodesieni, arestați de autoritățile 
rasiste și deferiți tribunalului din Sa
lisbury, a fost amînat. între timp, o- 
ficialitățile de la Salisbury urmează 
să hotărască dacă vor aplica și de 
data aceasta „legislația excepțională" 
promulgată în ianuarie, în virtutea 
căreia cei ce se împotrivesc regimu
lui rasist sînt pasibili de pedeapsa cu 
moartea.

Guvernul militar desemnat 
sîmbăta trecută de președin
tele Barrientos va funcționa 
aproximativ 20 de zile, 
a declarat luni presei generalul Al
fredo Ovando Candia, comandantul- 
șef al forțelor armate boliviene. Este 
posibil, a precizat acesta, ca președin
tele Barrientos să înceapă consultări 
în vederea constituirii unui cabinet 
civil, în cazul în care partidele nu 
ajung la o înțelegere.

De la centrul francez de cer
cetări din Landes a fost lansată 
în direcția Atlanticului o rachetă ba
listică cu rază lungă de acțiune. Lan
sarea, care s-a desfășurat în condiții

satisfăcătoare, se înscrie în progra
mul francez destinat punerii la punct 
de rachete balistice strategice sol- 
sol.

Noi incidente rasiale au iz
bucnit luni noaptea și marți 
dimineața într-o serie de o- 
rașe americane. La Muncie (sta
tul Indiana) au avut loc ciocniri între 
negri și poliție, după ce o femeie 
albă a împușcat o fetiță de culoare.

A treia reuniune a Consi
liului pentru regiunea Asiei și 
Oceanului Pacific (ASPAK) 
s-a deschis marți la Canberra (Aus
tralia). La conferință participă repre
zentanții țărilor membre — Japo
nia, Coreea de sud, Vietnamul de 
sud, Taivan, Tailanda, Malayezia, Fi- 
lipine, Australia, Noua Zeelandă. Lu
crările sesiunii se vor desfășura cu 
ușile închise.

Comisia pentru energia a- 
tomică a S.U.A. a anunțat că 
marți la poligonul din statul Neva
da a fost efectuată o explozie nu
cleară subterană.

în ajutorul victimelor răz
boiului din Nigeria. Directorul 
executiv al Fondului O.N.U. pentru 
copii (U.N.I.C.E.F.), Henry Labouisse, 
a cerut Cpnsiliului de administrație al 
acestui organism să se deschidă ime
diat un credit în valoare de 1 milion 
dolari pentru ajutorarea copiilor nige
rieni amenințați de foamete din toate 
regiunile Nigeriei afectate de război, 
în fotografie : copii, victime ale foa
metei, în spitalul din Uturu (Bia- 
fra).

Angajamentele oamenilor muncii 
cehoslovaci pentru dezvoltarea 
și întărirea economiei socialiste

PRAGA 30 (Agerpres). — în în
treaga Cehoslovacie se desfășoară 
campania de angajamente în mun
că, marcînd o etapă nouă în spriji
nul manifestat de poporul ceho
slovac față de conducerea de partid 
și de stat din Cehoslovacia. Oame
nii muncii din fabrici și uzine, din

cooperativele agricole își iau an
gajamentul să sporească producția, 
în angajamentele lor, colectivele de 
muncitori și țărani cooperatori 
arată că prin depășirea planurilor 
de producție vor contribui la dez
voltarea și întărirea economiei so
cialiste a țării.

Calea spre întărirea unității 
tarilor socialiste

(Urmare din pag. I)

început între Biroul Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
Prezidiul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Ea nutrește convingerea 
că aceste convorbiri se desfășoară 
în spiritul normelor de relații din
tre partidele frățești, în spiritul 
încrederii și respectului reciproc, 
cu dorința de a contribui la reali
zarea înțelegerii, la îndepărtarea 
deosebirilor de vederi care au a- 
părut.

Este cunoscut faptul că în pro
cesul complex al dezvoltării socia
le în diferite țări socialiste, ca 
rezultat al diversității de condiții 
în care se desfășoară activitatea 
partidelor respective, pot apărea 
unele deosebiri de vederi. Orice 
măsură de presiune, de orice na-

Tewfik Medani, trimisul 
special al președintelui Alge
riei, Houari Boumediene, aflat la 
Cairo, a avut o întrevedere cu vice
președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Unite, Hussein El 
Chafei, căruia i-a remis un mesaj a- 
dresat de șeful statului algerian pre
ședintelui Gamal Abdel Nasser. Prin 
acest mesaj, președintele R.A.U. este 
invitat să ia parte la reuniunea afri
cană la nivel înalt ce urmează să 
aibă loc la Alger, la 15 septembrie.

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat marți satelitul artifi
cial al Pămintului „Cosmos— 
234”, la bordul căruia este insta
lat aparataj științific destinat conti
nuării cercetărilor în spațiul cosmic.

tură ar fi ea, pentru a impune un 
punct de vedere în problemele 
divergente nu poate duce la întă
rirea unității țărilor socialiste, ci, 
dimpotrivă, la slăbirea ei, făcînd 
jocul dușmanilor socialismului. 
După părerea partidului nostru — 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R. — „pentru întă
rirea solidarității este absolut ne
cesară discutarea de la partid Ia 
partid, de Ia guvern Ia guvern, în 
spirit tovărășesc, de respect reci
proc, a oricăror probleme diver
gente, urmărindu-se înlăturarea 
neînțelegerilor, stabilirea punctelor 
de vedere comune, cimentarea uni
tății și coeziunii".

Oamenii muncii din țara noastră 
își exprimă dorința ca actualele 
convorbiri dintre P.C. din Ceho
slovacia și P.C.U.S., desfășurîn- 
du-se în spiritul respectării princi
piilor care stau la baza relațiilor 
dintre partidele comuniste, dintre 
țările socialiste, manifestîndu-se 
înțelegere, răbdare și receptivitate, 
grijă permanentă pentru apărarea 
și întărirea coeziunii țărilor socia
liste, să contribuie la soluționarea 
problemelor abordate, în interesul 
socialismului, creșterii prestigiului 
și influenței sale în lume.

Partidul Comunist Român, în
tregul nostru popor sînt animate 
de spiritul solidarității internațio
naliste față de toate țările socialiste. 
Ele nutresc sentimente puternice 
de stimă și prietenie față de po
porul sovietic și P.C.U.S. Trainice 
legături de prietenie și solidaritate 
s-au dezvoltat și există între po
poarele român și cehoslovac. în
tărirea unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste este cerința 
imperioasă a vieții internaționale, 
a dezvoltării sociale contemporane, 
a luptei împotriva imperialismului, 
pentru pace și progres. Partidul 
Comunist Român, întregul nostru 
popor se pronunță și militează 
neabătut pentru dezvoltarea și în
tărirea relațiilor dintre țările so
cialiste, pe baza principiilor inter
naționalismului socialist, ale res
pectării suveranității și indepen
denței naționale. Pornind de la a- 
ceasta, considerăm că trebuie acor
dată Partidului Comunist din Ceho
slovacia deplină încredere că va 
dezvolta și desăvîrși construcția 
socialistă, corespunzător aspirați
ilor poporului, cauzei generale n 
socialismului.

Interesele popoarelor din țările 
socialiste, ale clasei muncitoare in
ternaționale, ale tuturor forțelor 
înaintate cer ca toate eforturile să 
fie îndreptate spre întărirea unită
ții țărilor socialiste.
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