
jWnioai "30 yws

\8®Q lnlnldl°lunM Ei’0l°!ltl!a

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVÂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Intnnd în aria satului prin

Anul XXXVIII Nr. 7920 Miercuri 18 decembrie 1968 8 PAGINI - 40 BANI

Plenara Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
în zilele de 16 și 17 decembrie a.c. 

au avut loc lucrările Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român. La lucrări au participat ca in
vitați membrii Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, conducători ai 
instituțiilor centrale de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, ai Frontu
lui Unității Socialiste, ai consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate maghia
ră și germană, membrii Colegiului Cen
tral de partid, șefi ai secțiilor C.C. al 
P.C.R., prim-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, prim-vicepreședinți ai 
consiliilor populare județene, redactori 
șefi ai presei centrale.

Plenara a dezbătut proiectul planului 
de stat de dezvoltare a economiei na
ționale și proiectul bugetului de stat al 
Republicii Socialiste România pe anul 
1969.

La dezbateri au luat cuvîntul tovară
șii Dumitru Balalia, Virgil Cazacu, Iosif 
Uglar, Miu Dobrescu, Ion Turcu, Aurel 
Duca, Ștefan Boboș, Constantin Scarlat, 
Mihai Telescu, Crișan Adalbert, Vasile 
Malinschi, Gheorghe Blaj, Nicolae Tă- 
bîrcă, Ilie Făsui, Trofin Simedrea, Con

stantin Pîrvulescu, Petre Ionescu, 
Gheorghe Vasilichi, Nicolae Vereș, Ale
xandru Boabă, Moga Ioachim, Nicolae 
Murguleț, Mihai Marinescu, Gheorghe 
Pană.

în încheierea dezbaterilor a vorbit 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Apreciind că prevederile celor două 
proiecte supuse dezbaterilor corespund 
liniilor directoare și sarcinilor stabilite 
de Congresul al IX-lea și de Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român, 
cerințelor dezvoltării în ritm susținut a 
economiei noastre naționale, ridicării în 
continuare a nivelului de trai al oame
nilor muncii, Plenara le-a aprobat în 
unanimitate și a hotărît să fie supuse 
spre legiferare Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România.

Plenara a examinat cererile tovarășilor 
Alexandru Bîrlădeanu, Petre Borilă și 
Alexandru Moghioroș, care au solicitat 
Comitetului Central să fie eliberați din 
funcțiile de conducere ce implică activi-, 
tate permanentă, deoarece starea sănătății 
nu le îngăduie să mai depună o asemenea 
activitate.

Plenara a dat o înaltă apreciere contri

buției aduse de tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Petre Borilă și Alexandru 
Moghioroș la activitatea revoluționară 
din țara noastră, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a parti
dului și statului. în același timp, satisfă- 
cînd cererile respective, Plenara a hotărît 
eliberarea, în vederea pensionării lor, a 
tovarășului Alexandru Bîrlădeanu din 
Comitetul Executiv și Prezidiul Perma
nent, a tovarășului Petre Borilă din Co
mitetul Executiv și a tovarășului Alexan
dru Moghioroș din Comitetul Executiv și 
din funcția de secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Petre 
Borilă și Alexandru Moghioroș au mulțu
mit Comitetului Central pentru încrede
rea ce le-a fost acordată în funcțiile pe 
care le-au îndeplinit și au asigurat că își 
vor da și în viitor, în limita posibilităților; 
aportul la activitatea partidului, la reali
zarea liniei sale politice.

Plenara a ales în unanimitate pe tova
rășii Petre Lupu, Manea Mănescu și 
Gheorghe Stoica, că membri ai Comite
tului Executiv și pe tovarășul Dumitru 
Popescu ca secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

poarta vestică, dinspre Marghi- 
ta, nimic nu dezvăluie o nouă Si spectaculoasă biografie a 
locurilor. casele cu pereții lor 
de culoare scorojită se organi
zează după ritmul obișnuit al 
liniei drepte într-o vegetație a- 
bundentă și nedisciplinată, por
țile se sprijină-n ziduri — e- 
chilibru statornicit, temeiuri 
sudate de vreme. Te surprinde, 
mai bine zis te răpește plăcut, 
doâr alternanța de culoare; 
prin ea oamenii Suplacului bi
horean își' prezintă noile mu
tații din viața lor — cea a- 
prihsă, a cărămizii proaspăt zi
dită, albul intens ori cenușiul 
humei și alta, descompusă de 
mîinile vremii, sfărîmată. alun
gată din geometria cotidiană a 
satului, vînită ; două fețe care 
desfășoară ■ pe o sinusoidă ju
căuș# viratele zidirilor lor. Și 
domină culorile tinere ale ce
lor peste 500 de case din ulti
mul . deceniu. Dar metamorfo
zele, esențiale le-as spune. în 

' existența comunei nu acceptă să 
; fie înregistrate dintr-un gest 
fugar, se camuflează între pe
reți si geamuri luminoase. Năs
cocirile de odinioară se întâl
nesc de data aceasta cu un e- 
lement nou care ■ nu le refuză ci, mai degrabă, le luminează 

' sensul. Este vorba de sutele de 
aparate de radio si televizoa
re, sutele de biciclete si moto
ciclete. cifre care glăsuiesc, mai 
adînc decît cuvîntul în sine, despre milionarii din Suvlacul 
de Barcău.- Și totuși ceea ce am spus 
despre acești oameni este prea 
puțin. Prea puțin fiindcă acea 
zonă invizibilă ochiului nu se 
reduce la decorul interior ; sînt 
schimbări ce aparțin în pri
mul rînd conștiinței, sînt 
schimbări ce le-a redat, acea 
putere magică întemeiată în 
sufletul lor — demnitatea — care îi face în continuare să 
se certe cu ei înșiși, să se de
pășească de la o zi la alta. Pen
tru a înțelege acest unghi care 
le schimbă destinele o dată cu 
cel al satului, trebuie să rărnîi 
între gesturile cu cuvintele noi care s-au orînduit în limbajul 
lor, neologisme și noțiuni care 
implică noi valori în lumea sa- 

. tul-ui contemporan.
Dar în geografia acestor 

. locuri satul rămîne un frag
ment doar, o secvență în care 
accentele . urbane sînt de esen
ță. Vorbesc despre satul coo
peratorilor din Suplacul de

Ion IUGA

(Continuare în pag. a Vil-a)

Ui jubileu
al invăiămintului 

economic superior
de prof. dr. docent Marin LUPUrectorul Academiei de Studii Economi ce-Bucureșîi

S-a scurs o jumă
tate de veac de 
cînd, în decembrie 
1918, viața economi
că românească înre
gistra prima promo
ție de economiști cu 
studii superioare ai 
Academiei de înalte 
Studii Comerciale și 
Industriale din Bucu
rești. Evenimentul 
fusese pregătit prin 
întreaga evoluție a 
vieții economice și 
spirituale a țării.

Invățămîntul eco
nomic superior In 
România are o bo
gată tradiție. S-au 
înscris ca momen
te memorabile în a- 
ceastă privință vesti
ta lecție introductivă 
a lui Ion Ghica la 
cursul de economie 
politică, ținută în 
1843 la Academia 
Mihăileană din Iași; 
cursul de economie 
rurală predat în 
1857 de Ion Ionescu 
de la Brad, cursul 
de economie agrară 
predat în 1861 de 
P. S. Aurelian. Un 
aport deosebit pe te
renul disciplinelor e- 
conomice au adus 
de asemenea perso
nalități proeminente 
ale timpului ca N. 
Bălcescu, Mihail Ko- 
gălniceanu, Dionisie 
Pop Marțian, C. Do- 
brogeanu-Gherea, Al. 
D. Xenopol și alți 
intelectuali înaintați, 
care au militat pen-' 
tru un învățămînt e- 
conomic corespun
zător nevoilor țării.

Șirul de școli co
merciale medii care 
au dat economiei 
țării un mare nu
măr de specialiști 
în contabilitate, co
merț și alte dome
nii, a constituit un 
al doilea element 
pregătitor al creă
rii în 1913 și, res
pectiv 1920, la Bucu
rești și Cluj a în- 
vățămîntului econo
mic superior din Ro
mânia. Ambele aca
demii răspundeau u- 
nor cerințe ale dez
voltării economiei 
României și se inte
grau curentului euro
pean de promovare a 
unor instituții de în
vățămînt superior e- 
conomic, care să asi
gure specialiști cu 
profil aplicativ-prac- 
tic.

Desigur, structu
ra învățămîntului e- 
conomic, conținutul 
său — ca, de altfel, 
ale întregului învă
țămînt din perioada 
regimului burghezo- 
moșieresc din țara 
noastră — nu s-au 
putut sustrage am
prentei puse de con
cepția de viață a 
burgheziei, interese
lor de clasă ale a- 
cesteia, consecințe
lor care rezultau din 
aceasta. Pe de altă 
parte, organizarea sa 
ridica greutăți mari 
în călea studenților 
proveniți din rîndul 
muncitorimii și țără
nimii, provocate de 
taxele școlare mari.

numărul extrem d» 
redus de cămine și 
cantine, ceea ce fă
cea ca - proporția 
fiilor de oameni al 
muncii care absol
veau anual studiile 
să fie-' destul de 
mică. De asemenea, 
însăși slaba dezvol
tare economică a 
țării făcea ca nu
mărul celor care își 
găseau un loc în 
producție să fie des
tul de redus. Cu 
toate aceste racile, 
care-și aveau, de 
fapt, originea în 
baza economică a 
societății capitaliste, 
învățămîntul econo
mic superior a reu
șit să pregătească 
pînă la Eliberare 
peste 6 000 de ab
solvenți, dintre care 
un număr însemnat 
lucrează în econo
mia socialistă.

După 23 August 
1944 s-au creat con
diții și pentru așeza
rea învățămîntului e- 
conomic pe baze ști
ințifice, s-au funda
mentat premisele u- 
nor schimbări esen
țiale atît în structu
ra, cît mai ales în 
conținutul, în con
cepția de bază a 
organizării acestui 
învățămînt. Planu
rile de învățămînt, 
programele de stu
dii, procesul. în
suși de învățămînt

(Continuare 
în pag. a IV-a)

sporire a
industriale?

în ultimii ani, în județul Neamț, s-au construit numeroase obiective și capacități noi de producție, utili- zîndu-se un volum însemnat de investiții. Numai în perioada 1965— 1968, valoarea fondurilor fixe a crescut cu 21,6 la sută. Dar, concomitent cu sporirea cantitativă a fondurilor fixe s-a întărit și preocuparea organelor și organizațiilor de partid și a conducerilor de întreprinderi pentru utilizarea cît mai eficientă a capacităților de producție existente. Semnificativ este faptul că acum. Ia sfîrșitul anului, din valoarea fondurilor fixe existente în unitățile economice ale județului, doar 1,4 la sută sînt inactive.Datele referitoare la evoluția utilizării noilor obiective industriale și a capacităților de producție evidențiază în mod convingător grija pentru fructificarea investițiilor statului, iar rezultatele obținute se desprind cu pregnanță din dinamica producției globale. în 1965, la 1 000 lei fonduri fixe revenea o producție globală de 816 lei. iar anul acesta valoarea ei a crescut la 1 039 lei. Rolul principal în acest domeniu l-a avut creșterea indicilor de utilizare intensivă și extensivă a mijloacelor tehnice. La Uzina de țevi Roman, de exemplu, prin mărirea indicelui extensiv de utilizare a laminorului de 16 țoii — cu aproape 5 la sută — s-a obținut un spor anual de producție de circa 14 mii tone țevi, depășin- du -se astfel substanțial capacitatea proiectată. Și la Uzina de fibre și fira sintetice Săvinești — secția fibre melană — tot pe calea măririi indicelui de utilizare intensivă s-a realizat, anul acesta, un spor de producție zilnică de 1,63 tone față de anul trecut, ceea ce a permis depășirea capacității proiectate cu 353 tone. Rezultate pozitive s-au obținut și în economia forestieră, unde prin mecanizarea unor operațiuni tehnologice, de pildă, la întreprinderea forestieră Tîrgu Neamț indicele de utilizare intensivă a crescut pe oră cu aproape 20 la sută în ultimii trei ani.Cum este ușor de înțeles, o eficiență ridicată a avut-o șl folosirea mai judicioasă a suprafețelor construite, prin reorganizarea fluxurilor. tehnologice proiectate și adoptarea d« soluții proprii, perfecționate. La întreprinderea mecanică din Piatra Neamț, de pildă, s-au amplasat în flux continuu operațiunile do sudare a tronsoanelor instalațiilor de irigații prin aspersiune — utilizîndu-se mașinile și utilajele prevăzute de proiect, dar care au 2ost dotate cu dispozitive mecanice^

ing. loan ANGELESCU secretar al Comitetului județean Neam} al P.C.R.
buiau realizate — corespunzător prevederilor planului cincinal — In anul 1969.

semiautomate — ceea ce a determinat ca producția la aceste sortimente să crească cu 41 la sută în acest an. La Uzina de fibre, și fire sintetice Săvinești, în urma montării instalației de polimerizare cord și a unor mașini textile în spațiile existente, s-a economisit un volum de investiții de peste 22 milioane lei.Toate aceste măsuri au asigurat ca, pe ansamblul județului, nivelul actual al producției globale industriale să se ridice la cifrele ce tre

La inițierea măsurilor amintite, comisia economică județeană de partid a antrenat un număr însemnat de ingineri, economiști și specialiști, în- drumîndu-i spre elaborarea unor studii privind utilizarea eficientă a capacităților și suprafețelor de producție. S-a urmărit, în mod deosebit, determinarea variantei optime de creștere a producției, care să asigure obținerea unor indici superiori în folosirea mijloacelor tehnice, acoperirea disponibilităților pentru executarea u- nor colaborări cu alte întreprinderi, introducerea în circuitul economic
(Continuare în pag. a IlI-a)
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OMUL
FAȚĂ IN FAȚĂ 

cu el Însuși...
® „La rece" despre căl
dura umană © „Cel care 
vrea să nu supere pe 
nimeni" ® Dincolo de 
banca acuzaților ® A- 
ranjamentul...
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Societatea 
în fafa 

„EXPLOZIEI 

INFORMA

ȚIONALE"

Răspund la ancheta

Julie Christie, Irina Petrescu, Francine Dumas, Magd alena Filipaș, Kalinka, Zofia Posmysx, Sidonia Drăgu- 
sanu, Catherine Valabregue, Monika Nordin, Georg ota Horodincă, Helvi Sipila, Zoe Dumifrescu-Buiu- 
lenga, Mary Hornaday, Adele Hauwel, Gabriela Melinescu, Maria Manoliu-Manea, Yvonne Freier, Ano Po-
-anu, Catherine Valabregue,
Jenga, C , 
pescu, Nevenka Petrici, Marieta Nicolae

O constelație feminina in paginile

• Ce se înțelege tizi prin 
„emancipare feminină" î • 
Ce prejudecăji vi se par mai 
persistente între bărbați ? o 
Co noutăți aduce viața mo
dernă în condiția femeii ? • 
Femeia în profesie și în fa
milie : „tabu"-uri care cad și 
„tabu"-uri care rămîn. • O 
întrebare incomodă : ați pu
tea primi dispoziții do Ia un 
șof-iemeie ? o Drumuri noi In 
afirmarea spiritualității și fru
museții feminine.

Șl CE PIERDE

DREPTUL 
ca întruchipare 

a ideii de 
disciplină socială

Opinii dr. Dumitru I, MAZILU

Jus adque Justiția trebuie să constituie temelia tuturor soluțiilor noastre— susținea Papinian cu aproape două milenii în urmă. Drept și dreptate, prin drept spre dreptate ; astfel trebuie să se meargă în toate împrejurările concrete, dreptul trebuind să călăuzească rezolvarea corectă a tuturor cauzelor, să fie măsura. celui mai. înalt grad de justiție a raporturilor umane — afirma marele gînditor și patriot Nicolae Bălcescu. Legea — instrument de promovare a ordinii de drept — este o formă sintetică de exori- mare a idealului de disciplină socială, de corectitudine în viața umană concretă, este trăsătura de superioritate a omului față de celelalte viețuitoare, este posibilitatea pe care gindirea sa în continuă mișcare și căutare a găsit-o pentru „a da — așa cum preciza Mihail Kogălnicea- nu — o mai bună rînduială tuturor lucrurilor". Prin drept — ca o totalitate a legilor emise într-o etapă sau alta — forțele cele mai avansate ale umanității au,tins întotdeauna să obțină o rînduială mai dreaptă a societății.Socialismul cuprinde potențial toate premisele de echitate și justiție în conținutul și în formele de realizare a dreptului. Acest instrument de o mare eficacitate în dezvoltarea socială devine o realitate concretă în cadrul democratic de organizare și înfăptuire a justiției noastre. în socialism, echitatea și justiția Încetează a mai fi deziderate abstracte, idealuri către care oamenii tind, dar nu le pot atinge ; ele intră în viața cotidiană a tuturor cetățenilor, iar a- ceastă realitate este un criteriu e- sențial care îl deosebește de alte orînduiri sociale, dînd noi dimensiuni umanismului profund al relațiilor prezente și viitoare dintre noi toți. Niciodată legea, dreptul, ca un mănunchi al normelor statornicite în zilele noastre, nu și-au propus alte scopuri decît dreapta orînduire a lucrurilor, corecta rezolvare a tuturor diferendelor ivite între oameni, excluderea inechității, împărțirea dreptății și justiției. Nici- cîrid mai mult ca astăzi, cunoscuta formulă romană „acolo să fie pe

deapsa unde este vina" nu a avut condiții mai bune de aplicare. Pentru că raportul stat-cetățean, socie- tate-individ a fost purificat de toate reziduurile. Și dacă poporul — sub steagul partidului — a făcut din echitate și justiție un program de luptă, singura modalitate de reglementare a raporturilor umane, de ce dreptul n-ar trebui să înscrie, în definirea sa, aceste cerințe supreme ale realității zilelor noastre ? Să folosim deci și această cale pentru a-i face pe toți să înțeleagă — și în primul rînd pe oamenii de lege, mai ales pe cei chemați să o interpreteze și să o aplice — că dreptul are, în conținutul său, ca cci mai esențial element component, împărțirea dreptății, înfăptuirea justiției.In toate acțiunile, partidul, ne-a imprimat ideea strădaniei de a asigura concordanța dintre precepte și realități, eliminarea oricăror nepotriviri, îndepărtarea tuturor elementelor străine, depășirea piedicilor și greutăților, chemîn- du-ne să dăm tributul de ener-
(Continuare în pag. a Il-a)

După 
publicarea 

planului 
Mansholt
REACȚII LA PARIS, 

ROMA, BONN

Prezentat la recenta sesiune d* 
la Bruxelles a Pieței comune cu 
intenția de a atenua contradicțiile 
dintre „cei șase” generate de difi
cultățile „armonizării’ intereselor 
lor agrare, planul Mansholt a 
stîrnit multiple și furtunoase reac
ții In capitalele țărilor interesate. 
Intr-adevăr, deosebit de ambițios 
prin proporțiile sale, planul pteve- . 
da reducerea masivă în decurs de 
10 ani (1970—1980) a populației a-';;:. 
gricole (care ar urma să se înju- . 
mătățească de la 10 milioane la 
5 milioane), a suprafețelor cultiva
te (care vor trebui să scadă cu 5. 
milioane ha), precum și constitui- 
rea de mari unități agrare de tip 
capitalist, ceea ce presupune, 
neapărat, lichidarea a cîtorva mi
lioane de mici ferme existente în 
momentul de față.

Politica comunitară a „Europei 
verzi’ poartă în mod inevitabil 
pecetea unor contradicții greu de-.’» 
împăcat, urmare directă a „inte
grării' agrare. Acele țări membre •*' 
ale Pieței comune, care sînt pro- •• 
ducătoare de mărfuri agricole, do
resc să le vîndă pe piața C.E.H,

(Continuare în pag. a VII-a|

T e I e g r a m ă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar General al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
în numele popoarelor Iugoslaviei, al Comitetului Central al Uniunii 

Comuniștilor din Iugoslavia și în numele meu personal, vă adresez dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliu- 
lui de Stat al Republicii Socialiste România și poporului român mulțu
miri cordiale pentru felicitările transmise cu ocazia sărbătorii naționale, 

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre țările și partidele noastre vor continua 
să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră personal. 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și poporului frate român cele mai 
bune urări de fericire și noi succese în construirea socialismului.

IOSIP BROZ TITQ i
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I

FAPTUL

DIVERS
Rentabil OPINIEI PUBLICE
schimb!Mergînd de la Cluj spre Reghin, cale de cîțiva kilometri, Călătorul vede o pădure de căpițe de fîn și otavă, de coceni de porumb nerecoltați sau recoltați, aparți- nînd cooperativei agricole de producție din Apahida. Mare parte din fîn a și putrezit. în a- celași timp, aflăm de la președintele cooperativei că animalele duc lipsă de furaje. (Anul trecut s-au cheltuit peste 100 000 lei pentru a completa balanța furajeră !). Orice s-ar spune, apahidenii sînt originali. în timp ce furajele lor putrezesc pe cîmp, conducerea cooperativei se pregătește să cumpere furaje de la alții. Dacă tin cu tot dinadinsul să ia cîte ceva de la alții, de ce adică n-ar lua... spirit gospodăresc 7 O dată cumpărat, își scoate singur banii.
L-ati

9

întâlnit ? (apro-Are statură mijlocie (aproximativ 1,65 m). Vîrsta 32 api. Ten negricios, sprîncene negre și groase, ochi căprui sau negri, holbați, privire speriată, cu o cicatrice pe figură. Posedă două buletine de identitate furate pe numele Onofrei Iosif, seria N nr. 227 946. și Radu Vasile, seria H nr. 310 212. ambele eliberate de militia Bicaz. îl cheamă So- fran Ilie și este căutat de procuratura județeană Neamț pentru infracțiuni foarte grave. Obișnuiește să călătorească fraudulos pe calea ferată, doarme în sălile de așteptare. Trage în special la cabanele forestiere. Cine îl cunoaște sau știe ceva în legătură cu el este rugat să anunțe organele de miliție.
Nu se înțeleg
XSLeo»

Ministerul Industriei Ușoare a I proiectat, pentru sezonul frigu- , ros, un tip de cismulite de damă cu carîmbii din ștofă. Foarte la modă și, ca atare, mult solicitate. Recomandăm însă cititoarelor să ■ nu se grăbească la magazine. în căutarea lor. deoarece, (e sigur) nu le vor găsi. Motivul ? Propunerile înaintate de sus-numitul minister, cu destul timp în urmă, se află încă în discuția comisiei pentru stabilirea preturilor. Speranțe ? Poate, dar spre primăvară. Si dacă pînă la anul se schimbă moda — atunci precis că magazinele vor fi pline cu acest sortiment Spirit comercial, nu glumă !
„Nota,
vă rog“...Și, prompt, ospătarul Marin Călugăreanu ((restaurantul ,,Nord-Hotel“-București) s-a prezentat la masă. „Ati consumat atît și atît. Asta face (a murmurat cîteva cifre neînțelese), asta face 905 lei și 90 de bani". La insistentele consumatorilor, zece la număr (se adunaseră pentru o aniversare) și în prezenta șefului de sală, Damian Mihăilă. se face verificarea notei. Rezultatul ? Era încărcată cu nu mai puțin de 188 lei și 75 de bani 1 Este adevărat, clienții n-au fost prejudicial. Au plătit cît se cuvenea. Dar ospătarul ? Și-a primit... plata 7 Ar fi pe drept.
Escrocherie
sau
abandon?Deși pare neverosimilă, povestea e întru totul adevărată. în 1966, Stelian Năstase din București (str. Dobrici 8). s-a căsătorit și și-a adus soția, cu acte în regulă. în spațiul său locativ. Cînd soția era gravidă, soțul a dispărut Miliția l-a descoperit la Timișoara. Probabil de teamă să nu fie judecat pentru abandon familial, a revenit în familie. Dar nu pentru multă vreme. Cînd copilul avea numai 15 zile, tatăl a dispărut iar. Redescoperit, tot la Timișoara, acesta își găzduiește familia la o cunoștință și pleacă la București. Aici „cedează" unui frate (Demostene Năstase) locuința repartizată de stat lui și familiei sale, iar el se transferă la T.A.P.L. Timișoara și își stabilește domiciliul la o altă adresă. De atunci. Stanca Năstase nu mai are nici soț, nici domiciliu. Se mută cu copilul în brațe din casă în casă. Problema spațiului necesar mamei și copilului e în atenția consiliului popular respectiv. Se ridică însă întrebarea : ceea ce a făcut Stelian Năstase e escrocherie sau abandon? N-o fi și una și alta 7 legea Dar, oricum l-ar spune, trebuie să acționeze.

Rubrica redactata de
Ștefan 2IDARITA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților<u • 
„Scînteii"

Mii de fapte întîlnite în realitatea cotidiană reliefează ponderea cres- cîndă a opiniei publice în ansamblul vieții noastre sociale. Așa cum — la scara întregii națiuni — partidul, conducerea sa folosesc consultarea largă a opiniei maselor ca o metodă curentă și fertilă, organio integrată procesului neîntrerupt de elaborare a unei politici științific fundamentate, la fel fiecare organizație de partid. Ia orice nivel ar acționa, are îndatorirea să cunoască temeinic părerile. punctele de vedere, atitudinile oamenilor spre a-și orienta și desfășura activitatea în funcție de necesitățile reale ale vieții. Totodată, investigarea opiniei publice se cere însoțită. într-un proces dialectic, de o muncă asiduă pentru educarea și formarea ei în așa fel îneît să reacționeze prompt și eficient fată de multiplele și variatele probleme pe care le ridică viata cotidiană a colectivelor.Ce se întreprinde în mod curent de către organizațiile de partid pentru a „lua pulsul" opiniei publice ? Cum sînt valorificate indiciile o- ferite de feluritele sondaje ? Cum acționează comuniștii pentru formarea opiniei publice, pentru crearea în sînul colectivului a unul climat efervescent, străbătut de curenții de înaltă frecvență ai exigenței și inițiativei creatoare 7...în decursul acestui an, Comitetul municipal de partid București a realizat, cu sprijinul unor largi colective de sociologi și activiști, un șir de sondaje de opinii, mai ales pe teme legate de desfășurarea propagandei de partid. Ne-am adresat tovarășului Vasile Priceputu, șeful secției de propagandă și agitație a Comitetului municipal, rugîndu-1 să ne împărtășească părerile sale cu privire la rezultatele sondajelor, la felul cum sînt fructificate acestea în activitatea practică de partid.— După părerea mea — ne-a spus interlocutorul nostru — principalul efect al unei asemenea explorări este crearea premiselor pentru înlăturarea subiectivismului și arbitrarului din aprecierea anumitor stări de lucruri sau forme de activitate. Ani de-a rîndul, de pildă, noi ne-am bizuit aproape total în organizarea învățămîntului de partid pe o formă care se impusese ca suverană absolută : cercul. Discuțiile cu caracter adesea abstract — academic din cercuri păreau dacă nu unica formă posibilă, cel puțin aceea care corespundea cel mai bine nevoilor de cuprindere sistematică a temelor. Ancheta de opinie întreprinsă în rîndu- rile unui mare număr de cursant! și propagandiști ne-a demonstrat că oamenii pun astăzi pe primul plan nu bucherismul prăfuit, nu însușirea mecanică a unor formule, predate în același mod. uneori, în aceiași termeni. de-a lungul anilor, ci dialogul Viu între propagandist și auditori, schimbul de întrebări și răspunsuri, accentuîndu-se latura informativă a propagandei și, prin aceasta, puterea ei de înrîurire. Ei vor ca prin intermediul diferitelor forme ale propagandei să afle mereu ceva nou despre politica externă a partidului și statului nostru, despre situația internațională. despre locul României în arena mondială, iar pe planul politicii interne despre cauzele care determină declanșarea anumitor acțiuni, luarea anumitor hotărîri, adoptarea anumitor legi, despre noile forme și metode de conducere a economiei. despre problemele eticii noi în contextul dezvoltării societății noastre.— S-au adoptat de-acum unele măsuri pe temeiul constatărilor rezultate din acest prim sondaj 7— Fără îndoială. S-ar putea spune că organizarea noului an în învătă- mîntul de partid pe Capitală reflectă în bună măsură concluziile pe care comitetul municipal le-a tras de pe urma sondajului de opinie. în primul rînd. s-a redus simțitor numărul cercurilor, iar din cele rămase fac parte fie tovarăși care n-au mai fost cuprinși vreodată în formele învătă- mîntului de partid, fie cei interesat! efectiv în studierea unei anume sfere de probleme. în schimb, o largă dezvoltare au căpătat ciclurile de conferințe. lectoratele de întrebări și răspunsuri. simpozioanele și dezbaterile teoretice (mai ales în rîndurile intelectualității). Dar unul dintre cele mai de seamă rezultate ale primului sondaj a fost faptul că s-a purces la... un al doilea...— Reacție în lanț, cum s-ar spune I Cărei teme îi este consacrată această nouă investigație 7— E vorba de problema esențială care s-a degajat din prima anchetă de opinie: munca organizațiilor de partid din Capitală pentru informarea oamenilor muncii în legătură cu politica internă și externă a partidului și statului nostru. S-au analizat prin observație directă numeroase tipuri și forme de activități pe linie de partid și pe linia organizațiilor obștești; s-a folosit metoda interviului direct cu un „eșantionaj" alcătuit după toate criteriile științifice ale sociologiei concrete și cuprinzînd a- proape o mie de persoane din toate domeniile de activitate, printre care peste trei sute de membri ai birourilor de partid. Rezultatele sondajului sînt în prezent analizate, confruntate, generalizate, urmînd să constituie o- biect de discuție în proxima ședință a biroului comitetului municipal de partid în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare.Precum se vede, în activitatea organizației de partid a Capitalei investigația de opinie tinde să ocupe locul si ponderea ce i se cuvine, ca un mijloo eficace de detectare a ne-

în vederea executării lucrărilor de construcție a viitorului pasaj denivelat Otopeni, (traversarea liniei C.F.R. Centură de către București- Ploiești), 17 decembrie 1968 închis circulația pe tuala șosea. Accesul autovehiculelor în ambele sensuri se va face pe două variante laterale construite în acest scop. La trecerea arte- 
s-a ac-

mecanice, în final să semibarierc Pentru asi-
relor de ocolire peste calea ferată s-au instalat bariere urmind ca se monteze automate.gurarea securității circulației se va circula pe cele două variante laterale numai în sens unic, potrivit semnificației indicatoarelor de circulație instalate. Totodată, înainte de intrarea. în zona lucrărilor,

cesităților și cerințelor impuse de viață.Stînd de vorbă cu un mare număr de activiști din diferite orașe ale tării ne-am dat seama că în practica cotidiană a multor organizații de partid se simte mereu mai acut nevoia ca nu numai pe plan general, dar și în aprecierea situațiilor concrete, cu caracter local, să-și facă tot mai mult loc atitudinea științifică, cercetarea obiectivă.— Desigur, atunci cînd ai la în- demînă posibilitățile și forțele necesare. ancheta de opinie, realizată pe baza unor chestionare riguros întocmite. reprezintă un mijloc care se impune de la sine — ne spune tovarășul loan Foriș, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Satu Mare. Să nu uităm însă că de asemenea posibilități și forte dispun în prezent mai ales organizațiile de partid din orașele mari, îndeosebi din centrele universitare. Ce putem face
PE AGENDA

MUNCII
DE PARTID

însă noi, într-un centru muncitoresc destul de important, dar fără cadre de sociologi sau psihologi care să realizeze un sondaj de oaiecari proporții ? Cred că nici noi nu trebuie să stăm cu brațele încrucișate, așteptînd să ne pice totul de-a gata. Putem folosi în mai mare măsură cadrele locale. Dar chiar în afară de organizarea unor anchete sau sondaje există unele posibilități, restrînse ce e drept, îndeosebi la organizațiile de partid din întreprinderi și instituții, de a se consulta operativ cu membrii colectivului, de a afla punctele de vedere ale oamenilor asupra unor probleme concrete de mare urgență. O experiență bună a dobîndit în această privință organizația de partid de la uzinele „Unio“. Recent, de pildă, comitetul de partid din uzină a cerut părerea unui mare număr de strungari vîrstnici și tineri în legătură cu carențele în pregătirea noilor absolvenți ai unor școli profesionale. Din numeroasele idei și propuneri formulate cu acest prilej,, s-a. cristalizat o inițiativă care a început să se aplice cu un destul de larg răsunet: tin concurs dotat cu premii pentru tinerii strungari, ..olimpiada strungarului".— Principalul e însă ca propunerile și sugestiile ce se fac cu prilejul unor asemenea consultări să fie realmente luate în seamă și valorificate: altfel totul capătă un aspect formal și însuși sensul ideii de „opinie publică" apare deformat.— Aceasta e o cerință esențială. Și mai e ceva, nu mai puțin important : caracterul stimulativ și formativ al unor asemenea sondaje sau consultări. S-a constatat, de exemplu, că însăși punerea omului în fața problemei, însăși solicitarea de a-și spune părerea despre un anumit fenomen îndeamnă ia o reevaluare, uneori decisivă, a propriei atitudini.Una dintre problemele cele mai acute, mai dificile ale organizațiilor de partid care activează în întreprinderile noi este aceea a formării și sudării colectivului muncitoresc, alcătuit de multe ori din elemente eterogene, strînse la un loc nu prin „afinități elective", cum se spune în sociometrie. Poate fi de vreun folos în această activitate investigația de opinie ?— Nu încape nici o îndoială, noi simțim din plin aceasta — ne răspunde inginerul loan Mănucu, membru în comitetul de partid al Combinatului siderurgic din Galați. La noi există destule, organizații de bază a căror biografie nu numără mai mult de un an sau doi : la furnale, la oțelărie.rerea mea. la începutul oricărei activități de închegare a unui colectiv ar trebui să se afle un asemenea sondaj, ce ne-ar releva aspecte inedite pe care adesea le ignorăm, ale mentalității oamenilor, ale modului cum concep ei munca, relațiile interper- sonale. stilul de conducere. Numai cunoscînd întreaga complexitate a acestor relații, atitudini, păreri, puncte de vedere, dar mai ales motivarea lor intimă, decurgînd din personalitatea oamenilor, din tradițiile colectivului de unde provin, putem găsi căile și formele de activitate cele mai potrivite, putem închega cu adevărat colective viguroase.— Firește — a ținut să adauge tovarășul Iordan Surugiu, secretarul comitetului de partid de la secția furnale a combinatului — nimic nu ne împiedică să cunoaștem unele aspecte ale opiniei publice a colectivului. Oamenii se exprimă, e drept, cu tot mai mare sinceritate, tot mai deschis, mai curajos în ședințe și adunări, reflectînd atmosfera instaurată în întregul nostru partid după Congresul al IX-lea; după părerea mea, un test sugestiv de opinie a fost însăși alegerea noilor birouri și comitete de partid. Cred că mulți oameni puși în fata unui chestionar bine chibzuit, aduși în situația de a medita cu răspundere asupra unor probleme realmente vitale ale muncii 

După pă-

au fost instituite restricții de viteză în scopul prevenirii accidentelor.în condițiile mai grele de circulație din timpul iernii, se atrage atenția conducătorilor de vehicule să respecte întocmai regulile de circulație în zona respectivă. în scopul asigurării fluenței traficului și evitării accidentelor.

METODICĂ MĂGURĂ CODLEI"
o emblemă
de prestigiu

Pe marginea unor scrisori
primite la redacfie

NEGLIJENȚEL

lor, ar găsi, neîndoielnic, ce să spună și sînt sigur că ar spune lucruri interesante, care ne-ar furniza nouă înșine un fructuos material de reflecție și ne-ar releva unele probleme spinoase la care poate nici nu ne gîndim.— O condiție esențială a unei autentice consultări a opiniei publice — își împărtășește părerea tovarășul Gheorghe Baroga, secretar al Comitetului județean de partid Galați — este de a i se pune în față probleme reale, care solicită soluții inedite. Altfel riscăm să aflăm banalități, lucruri de toți și de mult știute; cui ar folosi așa ceva 7 Ar fi o irosire de forțe fără sens. Și încă un lucru important: să nu ne ferim de aspectele dificile, uneori dezagreabile. Un gînditor spunea, pe bună dreptate, că nicăieri interesul adevărului nu e mai mult negat ca acolo unde se refuză a se vedea realitatea vieții în toată duritatea ei. Ca să poți conduce științific, trebuie să știi să privești în fată adevărul, asta ne învață mereu conducerea partidului.Mulți dintre interlocutorii noștri au evidențiat faptul că, în condițiile orînduirii noastre, opinia publică nu are numai un rol apreciativ, de exprimare a unor poziții și atitudini, ci se manifestă și ca o forță activă, de influențare directă a gîndirii, activității și comportamentelor umane. Cum se poate utiliza mai eficient a- ceastă forță în viața socială 7— Pentru ca opinia publică să acționeze prompt în toate împrejurările, să-și materializeze sentimentele și atitudinile în adevărate curente de opinie în favoarea unei anumite stări de lucruri sau împotriva alteia, este neapărat necesar să fie operativ informată despre tot ce se întîmplă în colectiv, despre toate măsurile ce se iau la nivelul conducerii și. mai ales, despre motivele care le-au generat — susține tovarășul Alexandru Pătrașcu, membru în comitetul de partid de la Institutul politehnic din Galați. Nimic nu influențează mai pozitiv opinia colectivului — faptele o dovedesc I — decît informarea promptă cu privire la problemele cele mai simple, ca șî la cele mai spinoase. în felul acesta se închide canalul interpretărilor posibile, se risipește „haloul" de indefinit și inexplicabil ce însoțește unele decizii care, în fond, răspund unor necesități reale. A informa înseamnă a educa opinia publică — iată, după părerea mea, un adevăr axiomatic și, totodată, unica posibilitate reală de a folosi această pîrghie cu maximum de randament politic și etic.Din toată această investigație de opinie asupra... opiniei publice s-a desprins o certitudine care reprezintă, totodată, și o trăsătură relevantă a activității desfășurate în organizațiile de partid : problemele explorării și formării opiniei publice se înscriu cu tot mai mare insistență pe agenda actualității în munca lor cotidiană, ca o coordonată importantă a unei activități cu adevărat științifice, orientată spre rezolvarea problemelor stringente ale realității.
Victor BÎRLADEANU

In toate anotimpurile
ÎNGHEȚATĂ

Afirmația unora că „înghețata 
se consumă în exclusivitate vara" 
s-a dovedit a fi o prejudecată. în
ghețata este și o mare producă
toare de calorii, de energie. Nu
mai 100 gr de înghețată ajută la 
crearea în organismul uman a 
circa 200 de calorii. Tot atîtea 
calorii rezultă și din consumul a 
197 gr de lapte sau 74 gr de car
ne de bovine, 8 gr de ouă și 44 
gr de pîine. înghețata are un con
ținut bogat de proteine, zaharuri 
și grăsimi. Conținutul important 
de vitamine (A și D) șl de săruri 
organice (în special calciu și fos-

(Urmare din pag. I)gie și capacitate spre realizarea a- cestui deziderat major. Pentru că ce este legea care se aplică împotriva sensului prevederilor ei. ce este norma juridică transformată într-un fetiș. sau interpretată arbitrar, urmare a_ atribuirii unor sensuri și finalități care nu i s-au dat niciodată 7 Legea noastră este severă, pedepsind cu asprime pe cei vinovati. pe ade- vărații vinovati. Așa înțelege societatea noastră să se apere de toti cei care-i aduc sau încearcă să-i aducă vreo atingere. Dar severitatea și asprimea pedepsei se îndreaptă către cel vinovat, către făptuitor, și în nici un caz către alții. Deoarece nimeni nu are a răspunde pentru fapta altuia. Urmările măsurii de coerciți- une. oricît de aspră ar fi ea. sînt exclusiv personale — fapt înscris la loc de cinste în noua noastră legislație procesual-penală. Noi nu aprobăm pe infractor și nu acceptăm faptele antisociale comise de el ; dar facem totul pentru ca — pedepsindu-1 potrivit gravității faptei comise — să-1 ajutăm să se îndrepte, să devină un element util societății. Și dacă ne preocupăm în acest fel de cel vinovat, cu atît mai mult — în virtutea cerințelor de echitate și justiție — trebuie să o facem cu familia, cu rudele sale. Și să facem aceasta cu credința că nu menținem mediul infracțiunii. ci-1 restrîngem și-I lichidăm treptat, prin mijloace în măsură a releva profundul umanism al actului nostru de justiție.A dăinuit multă vreme. în accepțiunea noțiunii de drept, ideea că adevărul trebuie stabilit în fiecare speță concretă, ceea ce a dus. în unele cazuri, la soluții inechitabile, neconforme adevărului. Viata a dovedit că nici un organ de stat nu trebuie să fie pus să stabilească adevărul. ci numai să-1 afle. Pentru că dacă el există într-un caz concret, nu mai trebuie stabilit, deoarece o fi

Sufrageria P.A.L. Complex, dormitorul „Molda". bucătăria Poiana, diversele garnituri stil, bufete, birouri, biblioteci ș.a. de la Măgura Codleî sînt solicitate pe piața externă. Emblema IPROFIL Măgura Codlei a pătruns o dată cu produsele pe care le reprezintă în multe țări ale lumii. între care U.R.S.S., Suedia. Norvegia, Danemarca. Austria. Italia, R. F. a Germaniei. S.U.A. Eleganta, rezistenta, functionabilitatea și mai ales măiestria cu care sînt executate le fac competitive pe plata mondială.IPROFIL Măgura Codlei, echipată cu utilaje modeme, cunoaște perfecționări necontenite și tine pasul cu noile cuceriri ale tehnicii actuale.în scopul satisfaceri! cerințelor interne, la Măgura Codlei se realizează și o diversitate de piese de mobilier care se desfac prin magazinele specializate. Ne referim la mesele si măsuțele Lămîița și la fotoliul pat M.C. 2 din lemn de nuc, cu finisai tip luciu oglindă. De asemenea. la Măgura Codlei se produc și diverse articole de sport, caroserii auto, scule de tîmplărie.

Luna cadourilor"
in magazine

Baticurile „Select", într-o 
diversitate dp modele șl cu
lori, trec cu succes exame
nul exigent al cumpărătorilor. 
In aceste zile magazinele spe
cializate desfac o gamă va
riată de articole de galante
rie pentru femei ca 
bărbați. Iată cîteva 
care ar putea fi, 
oferite celor dragi:
mănuși, cămăși „Lux" șt „Vi- 
cova", pălării, fular», din mă
tase naturală și în amestec de 
lînă; poșete, genți. Pentru 
orice vîrstă se poate alege un 
cadou util, binevenit

și pentru 
articol» 

eventual, 
baticuri.

for), strict necesare în perioada de 
creștete, mărește valoarea nutri
tivă a înghețatei. Iată de ce spe
cialiștii recomandă să se recurgă 
în toate anotimpurile, în alimen
tația rațională a copiilor, adoles
cenților, convalescenților, precum 
și în general a adulților, și la un 
consum de înghețată, dat fiind și 
gradul de asimilare a acesteia de 
către organism, fiecare component 
fiind ușor și complet digestibiL 
Înghețata, în toate anotimpurile, 
fortifică organismul, complelînd 
alimentația cu un desert gustos.

DE
semenea cerință a împins la măsuri ce nu s-au justificat în nici un fel. generînd ilegalități. Tocmai de a- ceea noua legislație procesual-penală obligă la aflarea adevărului, oferind toate mijloacele necesare pentru a- ceasta. Este un element în plus în înțelegerea actului de echitate și justiție, pe care este chemat să-1 înfăptuiască dreptul.Legea noastră, prin esența el echitabilă, își propane să servească omului de lege în pronunțarea unor soluții conforme gradului atins în realizarea justiției în etapa pe care o parcurge tara. Desigur, se formulează exigențe, se cer strădanii în îmbunătățirea continuă a raporturilor dintre noi toti. membri al a- cestei societăți. Dar legea — cu toate exigentele ei — nu a tins niciodată și nu a putut să tindă mai mult ca astăzi la soluții profund umane, conforme cazului concret, care nu s-a suprapus niciodată cu unul precedent sau cu altul ulterior. Si totuși, mi-a fost dat să cunosc tributul ac-

MĂRUNTE
provoacă

necazuri
Nu spunem nici o 

noutate atunci cînd 
afirmăm că. prin e- 
forturile materiale 
ale statului, s-au 
construit. în ultimii 
ani, aproape în fiecare oraș sau centru 
muncitoresc, pe lin
gă alte edificii — 
industriale. social- 
culturale — cartiere 
noi de locuințe, u- 
nele dintre ele a- 
devărate orășele. 
Vrem doar să relie
făm că pe fundalul 
acestor realizări re
marcabile se fac vi
zibile, pe alocuri, 
așa-zisele „mici ne
glijențe" sau 
misiuni" — cu 
percusiuni 
mari

„O- re- 
foarte 

ale edililor 
unor orașe, neajun
suri care provoacă 
noilor locatari neca
zuri de tot soiul. 

„In noul cartier 
„Berceni-Sud" din 
București — ne in
formează Z. Petrescu — locuiesc peste 
30 000 de persoane. 
Dar pentru atîția 
oameni, la care se 
mai adaugă și cei 
mai bine de 2 500 de 
muncitori construc
tori, stau la dispozi
ție doar două com
plexe comerciale, 
număr cu totul și cu 
totul insuficient. Ce
le trei centre de 
pîine deservesc, fie
care zilnic, peste
10 000 de locuitori. 
Intr-una din zile am 
numărat, la centrul 
de pîine din comple
xul alimentar nr. 1, 
peste 100 de persoa
ne care stăteau la 
rînd ; cam tot atîtea 
erau înșiruite și la 
celelalte raioane ale 
complexului. Acestor 
neajunsuri serioase, 
provocate de numă
rul insuficient al u- 
nităților comerciale,
11 se adaugă cele 
generate de lipsa de 
vînzători (un singur 
vînzător deservește zilnic circa 4 000 de 
persoane !), de fluc
tuația lor (la com
plexul nr. 2 s au pe
rindat 
peste 30 
tori) și, mai cu seamă, de slaba aprovizionare a unităților. Responsabilul 
complexului nr. 2, 
Mircea Munteanu. se 
plîngea deunăzi că 
notele de comandă 
pe care le face că
tre depozitul I.C.R.A.. 
București sînt ono
rate cu foarte mari 
întîrzieri. Bunăoară, 
în ziua de 2 de
cembrie a comandat 
unele cantități de 
zahăr cubic, zahăr 
vanilat, gris, orez, 
sare, muștar ș. a., 
dar aceste produse 
de strictă necesitate 
nu i-au fost trimise 
nici după o săptă
mână, deși termenul 
legal de livrare 
de numai 24 de 
de la lansarea 
menzii. Alteori.

merciale a munici
piului București, ne-a 
asigurat că va lua 
urgente măsuri pen
tru mai buna apro
vizionare a cartieru
lui. Poftiți, vă ru
găm, tovarășe di
rector, să priviți 
cum s-au „rezolvat" 
aceste probleme I 
Poftiți, tovarăși de 
la Consiliul popular 
al municipiului să 
vedeți lipsa de igie
nă din magazine, 
gropile și noroaiele 
din cartier, nenumă
ratele grămezi 
moloz și gunoaie 
sate în urma lor 
constructori I

Starea de lucruri 
din cartierul „Ber- 
ceni-Sud" este, fără 
doar și poate, into
lerabilă și reclamă 
măsuri urgente din 
partea gospodarilor 
municipiului. Nu e- 
xistă și nu pot e- 
xista scuze pentru 
astfel de neglijențe.

Anomalii de acest 
gen se fac simțite și 
în cartierul „Jiului- 
Scînteia". „N-avem 
spații comerciale" — zic tovarășii de la 
Consiliul popular al 
sectorului 8. Oare 7

de lă- de

anul acesta 
de vinză-

este 
ore 
co- 

fur-

v

tului inuman al conduitei rigide a unui om de lege, primul chemat să pătrundă și să înțeleagă cele mai intime nuanțe ale faptelor și simtă- mintelor omenești, resorturile și mo- bilurile care le-au pus în mișcare, pentru a purcede la o soluție dreaptă, rod al cerinței legii și aplicării ei creatoare. Mamă despărțită de 7 ani de sot. cu doi copii în întreținere, ce- rînd mărirea pensiei alimentare în raport cu veniturile suplimentare ale părintelui copiilor, este refuzată în satisfacerea solicitării ei pe motivul lipsei probelor pentru aceste venituri. cu toate că instanța ar fi putut dispune obținerea lor. Soluție seacă, rece, lipsită de orice înțelegere umană. Un om căruia 1 s-a închis o portită pe care — în spiritul legii — a încercat s-o deschidă, dar în numele căreia i s-a invocat imposibilitatea înfăptuirii actului de echitate care lipsea. La prima vedere, un fapt obișnuit. Pentru că zeci de spețe trec prin fata unui complet 
da judecată. Justifică oare aceasta

V

mari„Sînt luni de zile de 
cînd în cartier stă 
nefolosit spațiul (din 
cadrul complexului 
comercial) în care a 
funcționat I.A.L. — ne scrie I. Dumitru. 
Cu toate acestea, ni
meni nu s-a îngrijit 
să deschidă acolo fie 
un magazin „Gostat", 
fie o unitate de le
gume și fructe, fie un magazin de fie
rărie și chimicale, 
fie un centru „Nu
fărul" de primire a 
rufelor la spălat și a 
hainelor la curățat 
— unități de care 
cartierul are strin
gentă nevoie".

Deficiențe de or
din edllitar-gospodă- 
resc se resimt și în 
alte cartiere noi ale 
Capitalei (,'jrumul 
Taberei", f„Titan", 
„Floreasca"), ca și din alte localități. In 
cartierul Gheorghi- 
eni din Cluj, în care 
locuiesc acum peste 
25 000 de oameni, nu 
există nici o farma
cie. iar întreg car
tierul este deservit 
de un singur com
plex comercial (Gh. Benga) ; la Oradea, 
noile blocuri Al. A2 și A3 din „Splaiul 
Crișanei" sînt lipsite 
de apă și căldură su
ficientă (N. Mihăes- cu); la Pitești, în car
tierul Nord, unde au 
fost date în folosin
ță. de luni de zile, 
peste 1 000 de apar
tamente. nu există nici un spațiu co
mercial (Gh. Ungureanul; la o seamă 
de blocuri de pe 
strada Stefan cel 
Mare din Mangalia, 
date în folosință cu 

Ălbul'et. di- ani în urmă, n-a fost

Dar 
făgăduieli so- 

au rămas doar 
goale. Cu a- 
prilej, tov.

nizorii trimit can
tități extrem de 
mici de produse, fa
ță de cele coman
date".

In cartier se dau 
mereu în folosință 
blocuri, se mută sute 
și sute de locatari, 
dar unitățile comer
ciale rămîn ace
leași... foarte puține. 
„N-avem spații co
merciale" — moti
vează cu candoare 
tovarășii de la con
siliile populare ale 
sectorului 5 și mu
nicipiului București. 
Bine, bine, dar a- 
bia acum v-ați adus 
aminte de acest lu
cru ? Nu era nece
sar oare ca, încă de la început. de la 
proiectare, să fie a- 
sigurate spații co
merciale suficiente 
pentru miile, pentru 
zecile de mii de lo
catari care aveau să 
se mute în cartier 7 
Nu trebuiau corelate așa cum se cuvine 
lucrările de con
strucție a blocurilor 
cu cele de asigurare 
a spatiilor comercia
le necesare 7 Cu 
luni în urmă, tn ca
drul unei ședințe, ni 
s-au dat, de către 
cei răspunzători de 
gospodărirea și a- 
provizionarea car
tierului. asigurări 
ferme că situația a- 
provizionării și a 
deservirii cetățenilor 
se va îmbunătăți 
prin mutarea maga
zinului „Dioda", care 
ocupă un mare spațiu comercial, 
aceste 
lemne 
vorbe 
celași 
Toma ___ ____...
rectorul Direcției co- soluționată nici pînă

prevăzut? 
amenajate 
acum în căile de 

! blocuri

acum problema as
faltării căilor de ac
ces (ing. loan Stole- ru); alimenta- ,ă cu 
apă a unor olocuri 
noi din cartierul 
Ploiești Sud-Vest se 
face încă defectuos, 
apartamentele de la 
etajele superioare fi
ind lipsite. în unele 
perioade, de apă. 
„Proiectul de ali
mentare cu apă a 
cartierului n-a pre
văzut o stație de hi
dro f oare" — moti
vează edilii orașului. 
De ce n-a ; N-au fost i nici pînă 
întregime 
acces la (Ion Geangu).

Atragem atenția 
factorilor în drept 
— din păcate, insensi
bili la unele critici — 

că astfel de neglijen
te. socotite simple omisiuni, provoacă 
noilor locatari neca
zuri. îi împiedică să 
se bucure din plin 
de avantajele unor 
locuințe noi. confor
tabile. pe care statul 
le-a pus la dispozi
ția oamenilor muncii.

Alexandru STROE

actul de indiferentă, rigiditatea, atitudinea șablonardă în solutionarea unui caz concret 7 Evident că nu ! Nu este cerința legii și nici spiritul general al normelor noastre de drept. Avem înalte răspunderi, o misiune de mare cinste, de o deosebită încredere. Tocmai de aceea trebuie să facem totul pentru a fi la înălțimea lor.Nu o dată ne-a fost dat, în ultimul timp, să auzim aprecieri directe la adresa climatului de justiție și echitate promovat în România pe cele mai diverse căi. în primul rînd pe calea legii, a normelor dreptului. Iar dacă dreptul are o asemenea misiune nobilă, dacă finalitatea sa o constituie echitatea și justiția, de ce n-am include în definiția sa aceste elemente de conținut? în multe din cursurile noastre universitare se mențin încă definiții cu caracter aproximativ nor- mativist, sustinîndu-se că dreptul este o totalitate de norme. Socotim că viata, practica noastră socială, măsurile politice și juridice adoptate în anii construcției socialismului, dezvăluirea neajunsurilor trecutului, critica severă a tuturor celor ce se abat de la lege, asigurarea unui climat de adevărată legalitate — totul pledează pentru reflectarea acestor realități și în noțiunea științifică a dreptului, care în nici un caz nu poate face abstracție de ele. Astfel, ar urma să înțelegem dreptul — în baza evidentei practicii raporturilor noastre umane — nu ca o totalitate oarecare de reguli de conduită, ci ca un asemenea ansamblu de norme, instituite sau sancționate de către stat, ale căror sensuri si finalități majore le constituie echitatea și justiția. Ar fi o modalitate de contribuție specifică învățămîntului la educarea generațiilor actuale și viitoare de juriști în spiritul unor deziderate de adîncă profunzime umană, care au devenit în România realități cotidiene.
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DE LA UN TRIMESTRU ajuți efectiv,
ÎNDEPLINITLA ALTUL-TERMENE PLANUL

FANTOMATICE PENTRU ANUAL

MICILE INVESTIȚII
Colectivele a numeroase Întreprinderi din întreaga țară au îndeplinit în ultimele zile prevederile planului de stat anul in curs. pe

Pe lista investițiilor productive din acest an ale județului Prahova figurează, în prim plan, obiective grandioase, de mare însemnătate industrială — printre care Rafinăria Brazi sau Combinatul petrochimic din Ploiești. Există însă și un număr mare de obiective mici (ele reprezintă circa 50 la sută din șantierele deschise), dar care ținînd seama de însemnătatea lor nominală în dezvoltarea economiei județului și în îndeplinirea sarcinilor din planul de stat trebuie realizate cu aceeași înaltă conștiinciozitate. Teoretic, așa stau lucrurile și toți factorii responsabili din județ sînt de părere că investițiile mai mici nu trebuie privite ca o „cenușăreasă". în practică, însă, vorbele și intențiile nu mai au acoperire. Dacă pe) șantierele mari, ținute în permanență sub observație, treburile merg mulțumitor, la investițiile mici se remarcă serioase rămîneri în urmă. La ora actuală, din 109 beneficiari, circa 50 au realizări sub procentul de 75 la sută din prevederile planului anual, cu toate că majoritatea investițiilor au o valoare ce nu depășește 10 milioane lei fiecare. Ca urmare, ca și în anii tre- cuți, lucrările pe șantierele mici au fost neglijate, unele din ele aflîn- du-se în real pericol de a nu fi terminate pînă la sfîrșitul trimestrului IV din anul curent.Unul din beneficiarii principali ai acestor mici lucrări de investiții, ing. Gerhard Stiirm, de la Institutul petrochimic Ploiești, ne-a spus-o deschis :— Nu putem să dăm vina pe constructori. De această dată I.S.C.M. Brazi și-a făcut datoria. Intîrzierea în realizarea acestor lucrări se datorează în întregime nouă, beneficiarilor și în special forului tutelar. Documentația s-a predat constructorului prin septembrie, deci foarte tîrziu. De ce? IPROCHIM Bucu-. . proiectantul lucrărilor, la începutul acestui an a înaintat spre aprobare ministerului tutelar proiectul lucrărilor : stația pilot, atelierul mecanic și alte obiective. Ministerul nu a fost de acord cu valoarea investiți;*’ -și a cerut restructurarea proieș ilui. S-a prezentat un alt proie'ci>. dar nici de data aceasta el nu a fost admis și s-a indicat să se facă altul. Așa s-a ajuns să contractăm abia în septembrie lucrarea, gă- sindu-ne astăzi în situația precaiă de a nu termina ceea ce ne-am propus și de a nu ști cînd anume se va putea da în funcțiune stația pilot.— Dar, în calitate de beneficiar, 
dv. nu ați cerut sprijinul conducerii ministerului ?— L-am cerut, însă fără rezultat... Ministerul tutelar a tărăgănat soluționarea problemelor.O situație similară țișat și directorul Ploiești — tov. Ion tă întreprindere, la tutelare, a pregătit 1967 documentația pentru construcția unor depozite de ambalaj. La sfîrșitul anului, însă, forul de resort s-a răzgîndit șl a comunicat întreprinderii că nu-i mai repartizează nici un leu investiție. După îndelungi tratative, s-a hotărît totuși ca, în ianuarie a.c., să i se atribuie întreprinderii o sumă infimă de bani, mai pentru „agățarea" lucrării în planul de investiții, că s-au nesocotit normele în vigoare, care combat astfel de practici, dar — în pofida oricărei rațiuni economice — s-a dezlănțuit o „furtună" de formalități greoaie, birocratice, contractîndu-se lucrarea cu mare întârziere. Acum, în loc de depozite se văd doar... zidurile lor, fără acoperiș, nefinisate, supuse intemperiilor și deteriorării.Cauzele rămînerilor în urmă la micile investiții se datorează și practicii dc a eșalona la întâmplare, fără nici un fel de spirit de prevedere, finanțarea acestor lucrări în timpul anului, pentru ca la finele lui—în lunile noiembrie și decembrie — să se dea fonduri la discreție care, pur și simplu, nu mai pot fi utilizate rațional și materializate pe șantiere. Așa s-au petrecut faptele la Uzina mecanică de material rulant-Ploiești. Forul tutelar din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini s-a declarat de acord să se execute o lucrare absolut necesară de încălzire în hala de vagoane a uzinei. Dar, după cum ne spunea ing. Gheorghe Bîtvoi. „pînă la 30 octombrie nu s-au alocat decît 30 000 lei. Ce puteam face cu această infimă sumă ? Abia de curînd am primit 250 000 lei și ni s-a ordonat să terminăm lucrarea. Dar cum, bătând din palme ?...“.Se afirma, mai înainte, că I.S.C.M. Brazi este un constructor serios, că nu admite nici un neajuns care ar influența realizarea planului la micile investiții. De Ia organele Băncii de Investiții am aflat, însă, că Fabrica de mucava Scăeni nu și-a îndeplinit pînă acum planul de con- strucții-montaj la aceste mici lucrări decît în mai din structii ; execuția citați de j

nu vor să le contracteze șl dacă totuși fac acest lucru fixează îndeobște termene de livrare în trimestrul IV. E un fel de a zice trimestrul IV, căci de fapt acest termen înseamnă 31 decembrie. De aceea și lista investițiilor rămase în urmă la lucrările de montaj este lungă. Institutul de proiectări foraj-extracție pentru o bună parte din utilajele tehnologice n-a primit nici măcar repartiție, iar pentru altele n-a găsit furnizori. Cazul nu este singular, fiindcă întreprinderea de industrializare a cărnii Ploiești, Moara Prahova, Trustul de panificație, „Flacăra" și alte unități se află într-o situație asemănătoare, urmînd să primească ceva utilaje în ultimele zile ale acestui an.— Este o situație care nu mai poate fi tolerată, opina ing. Aurel Diaconu, activist al Comitetului județean Prahova al P.C.R. Acest fantomatic „.termen de livrare în trimestrul X" trebuie înlocuit cu precizări clare, care să specifice luna, chiar și ziua primirii utilajelor pe șantiere, în cazul încălcării îndatoririlor să se aplice furnizorilor sancțiuni exemplare — de care să nu fie scutiți nici unii funcționari ai ministerelor care tratează cu indiferență problema micilor investiții.Unii beneficiari depun mari eforturi pentru a se descurca în „ițele" imperfecțiunilor contractuale, pentru a evita orice deficiență în mersul investițiilor mărunte. Dar cum sînt finalizate aceste eforturi ? In ultima vreme, Comitetul județean Prahova al P.C.R. a analizat de mai multe ori stadiul realizării investițiilor mici. La sfîrșitul lunii iulie a.c. a avut loc chiar o ședință de birou unde s-au dezbătut aceste probleme și

s-au prevăzut măsuri concrete. Dar, fie că acestea n-au fost aplicate cu consecvență, fie că ele n-au mers la „țintă", fapt este că ulterior numărul obiectivelor cu grave restanțe față de plan a crescut de la 42 la data de 30 iunie a.c., la 51 — la începutul lunii decembrie. Se vede clar că nu numai analizele sînt necesare pentru a redresa situația precară a acestor investiții ci, în primul rînd, intervențiile energice la fața locului, capabile să mobilizeze colectivele de constructori și comitetele de partid din întreprinderi și de pe șantiere în recuperarea rămînerilor în urmă.în acest sens, directorul Sucursalei Prahova a Băncii de Investiții, Nico- lae Rusnac, făcea o propunere : „La acordarea stimulentelor materiale anuale colectivelor de întreprinderi, dar mai ales cadrelor de conducere, să se țină seama nu numai de îndeplinirea .....................ci și de tiții.• Dar, valoare derată și de către forurile tutelare ale întreprinderilor : direcții generale, ministere. Aici — cel puțin din anul viitor — să nu mai existe departajarea arbitrară între șantierele mici și mari, fiindcă toate consumă banii statului. Trebuie să se înțeleagă foarte bine că lucrările mai reduse ca valoare sînt numeroase, că pe economia națională însumează multe fonduri, că aceeași economie națională contează pe realizarea în termen și la parametrii proiectați a noilor obiective productive.

indicatorilor de producție, realizarea planului de inves-importanța lucrărilor cu mică trebuie să fie reconsi-

Constantin CĂPRARU corespondentul „Scînteii'
rești.

ne-a înfă- de la I.R.V.A. Tăbîrcă. Aceas- cererea direcției încă din august

nu-Nu numai

i proporție infimă, toc- cauză că șantierul 3 con- al I.S.C.M. Brazi a început la dezvoltarea unor capa- producție cu o întîrziere de 3 luni. Conducerea I.S.C.M. Brazi n-a dat importantă acestui obiectiv și grav este că nimeni nu i-a făcut vreun reproș. Asemenea „treceri cu vederea" ale neajunsurilor nu sînt de natură să înlăture atitudinea de ignorare a micilor lucrări de investiții.Adeseori, chiar și furnizorii de utilaje ocoleso comenzile de agregate și instalații destinate acestor investiții de valori mai reduse, în practică, ei

Un număr de 16 unități@dustriale și economice în- din județul Bacău — printre care întreprinderile forestiere, întreprinderile comunale, Uniunea județeană a cooperativelor de consum, stația C.F.R. Bacău, Antrepozitul frigorlfer ș.a. — au raportat îndeplinirea planului pe anul în curs înainte de termen. Astfdl, la principalul indicator — producția-marfă vîndută șl încasată, s-a înregistrat o depășire de peste 174 milioane lei. Colectivele acestor întreprinderi au livrat peste sarcinile planificate 6 500 tone benzine, 2 400 tone sodă caustică, 400 tone fenol, restea rășinoase, mobilă în valoare de 3,7 milioane lei, un însemnat volum de tricotaje, țesături, confecții, încălțăminte și alte produse. Industria județeană a obținut beneficii suplimentare în valoare de aproape 80 milioane lei.

1 600 mo che-

Una dintre cele mai impor- @ tante unități ale industriei chimice. Uzina de fire și fibre sintetice din Săvinești și-a realizat, cu 15 zile mai devreme, planul de producție pe anul în curs. Ca urmare a realizării, peste prevederi, a 200 tone fibre melană și a unor importante cantități de relon și mase plastice, chimiștii din Săvinești au reușit să obțină la producția globală și marfă vîndută și încasată un spor de circa 30 milioane lei.Concomitent cu această mare unitate și alte întreprinderi din județul Neamț și-au realizat sarcinile de plan pe anul in curs. Specialiștii preconizează că în perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul trimestrului industria județului Neamț va realiza un spor de producție globală de peste 390 milioane lei, în raport cu anul trecut. De asemenea planul livrărilor la export va înregistra Un excedent cifrat la 61 milioane lei. De semnalat, că două treimi din actuala creștere a producției se obține pe seama creșterii productivității muncii.Pînă la 17 decembrie, colec- ^tivele de muncă a 10 întreprinderi industriale din județul Hunedoara au îndeplinit planul anual de producție. Printre acestea se numără și fabrica de blănuri „Vidra" din Orăștie, care a produs și livrat unităților comerciale din țară peste prevederile planului la zi însemnate cantități de produse, în același timp întreprinderea a furnizat la export, peste sarcinile stabilite, produse în valoare de 1 100 000 lei șl a realizat aproape 1 000 000 lei economii șl beneficii suplimentare.

COMBINATUL CHIMIC RM. VÎLCEA — obiectiv esențial al industriei mice. Instalațiile de înalt nivel tehnic conferă investițiilor o eficiență chi-, economică în continuă creștere — (în fotografie : reactorul, instalația ae cristalizare a sării, fabrica de oxoalcooli, unul din turnurile de răcire) Foto : Agerpres

Colectivul fabricii de ciment @ „Temelia" din Brașov a îndeplinit planul anual la producția globală și marfă, înainte de termen. Conform calculelor estimative, pînă la sfîrșitul anului fabrica va da peste plan o producție în valoare de peste 3 000 000 Iei.

Rezolvarea competentă, cu operativitate a multiplelor sarcini pe care le ridică consolidarea econo- mico-organizatorică a cooperativelor agricole presupune, între altele, deplasarea centrului de greutate al activității uniunilor cooperatiste spre aceste u- nități, contactul nemijlocit al lucrătorilor uniunilor cu cooperatorii. Pe această cale pot fi depistate operativ deficientele care se mai semnalează, ajutate prompt consiliile de conducere în rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică activitatea practică, de zi cu zi, precum și cea de perspectivă. în ce măsură este respectată această de eficientă tea de teren conducerea mai ales a _______________săi ? în ce măsură problemele abordate de aceștia răspund cerințelor reale ale unităților respective 7Din constatările făcute la cooperativele agricole din Cîlnic, Șona și Sîncel, reiese, ca o trăsătură comună, că accentul principal al activității cadrelor respective este pus pe urmărirea problemelor de ordin financiar- gestionar. a celor privind organizarea evidenței contabile. Concludent în a- această privință este răspunsul tovarășei Viorica Popa, inginer agronom la cooperativa agricolă de producție Șona, la întrebarea : în ce constă sprijinul pe care-1 primiți din partea activiștilor uniunii județene ?„Anul acesta cooperativa noastră a primit destule vizite de acest fel — ni se spunea. Mai ales tov. Vel- țan, instructorul teritorial al uniunii vine destul de des pe la noi. Cît privește sprijinul acordat cred că în a- ceastă privință cele mai multe relații vi le poate da șeful contabil. El a avut mai multe legături cu Cei veniți de la Alba Iulia".Trebuie să precizăm un lucru. Cooperativa agricolă de producție din Șona este una dintre cele mai puternice unități agricole din județul Alba. Folosind terminologia consacrată ea nu constituie, „un sector greu". Cel care vine aici nu are „probleme deosebite". Așa se explică de ce inginera nu a reținut decît vizitele făcute la contabilitate.Dacă pentru cooperatorii din Șona, contactul cu activiștii uniunii județene are mai mult un caracter de informare reciprocă a- supra mersului diferitelor lucrări, pentru alții, care lucrează în unitățile mai slabe, el îmbracă mult mai concrete absolut necesar.Cooperativa Sîncel este o unitate mare, care cuprinde 4 sate : cel, Pănade, Petrisat Iclod. Mari sînt și blemele care se ridică Sectarul zootehnic este slab dezvoltat, se resimte foarte serios lipsa unor îngrijitori pricepuți, permanenți. Campania de toamnă s-a prelungit pînă în decembrie. Activiștii uniunii ar avea, deci, serios de lucru. Totuși, inginerul agronom al cooperativei, Petru Rulan, se arăta de Ia început sceptic în privința sprijinului pe care l-ar putea primi din partea uniunii județene : „Nu ne putem plînge că cei de la uniune n-au fost pe la noi — ne relata el. Eficiența cestor deplasări aproape

estecerință ? Cît este activita- a cadrelor din uniunilor și instructorilor

aspecte și esteagricolă
Sîn- 

Și

(Urmare din pag. I)a utilajelor care stăteau și evitarea trecerii altor mașini și instalații în inactivitate. Din centralizarea studiilor întreprinse au rezultat nu numai măsurile de care am amintit, dar și unele efecte ce se vor obține în viitor : un spor de producție evaluat la 225 milioane lei, din care numai la întreprinderile metalurgice din municipiile Piatra Neamț și Roman, peste 132 milioane lei.Analiza de care aminteam a mai reliefat, însă, că în unele întreprinderi mai persistă anumite neajunsuri în domeniul utilizării raționale a capacităților și suprafețelor de producție. Și aceasta rezultă chiar din evidenta și calculul gradului de utilizare a timpului de funcționare a mijloacelor tehnice. Astfel, se pune accentul pe coeficientul extensiv, ignorîndu-se condițiile optime proiectate de folosire a capacităților de producție, adică indicii intensivi și randamentul orar al mașinilor și utilajelor. Consecințele a- cestui mod de a privi lucrurile se văd din cîteva exemple. La instalația de sinteză a acrilonitrilului de la Uzina de fibre și fire sintetice Săvinești, deși indicele de utilizare extensivă a atins o valoare ridicată, totuși capacitatea proiectată nu a fost realizată cu 4,27 tone zilnic. Un decalaj asemănător s-a constatat și la Fabrica de ciment din Bicaz, la cuptoarele de clinker 1—6, unde productivitatea orară s-a micșorat în cursul ultimilor trei ani, valoarea ei fiind mai mică anul acesta cu 0,5 tone fată de cea proiectată. Productivitatea muncii a scăzut și la întreprinderea forestieră Piatra Neamț, la debitarea cherestelei de fag.Starea de lucruri prezentată nu poate fi considerată satisfăcătoare, mai ales dacă ținem seama că în u- nele întreprinderi, la utilajele conducătoare se constată o creștere lentă, ddar de cîteva procente, chiar la indicii de folosire ''extensivă. Fap-

tul acesta atestă că există importante disponibilități de capacitate nefructificate. La Întreprinderea mecanică din Roman, la liniile tehnologice de prelucrare a chiulaselor, cuzineților și cilindrilor, coeficienții de utilizare extensivă ating actualmente valori în jur de 63 la sută, ceea ce denotă că ușor poate fi realizată o producție cu cel puțin 30 la sută mal

nu se observă însă. în definitiv nici nu le putem pretinde mai mult. Cum poți să afli situația exactă dintr-o unitate, s-o citind cîteva rapoarte și punînd 5—6 întrebări ?".Aceste aprecieri conduc la o concluzie care merită să fie reținută : activiștii uniunii vin în unități, stau aici cîteva zile și... pleacă cu delegațiile semnate. „Urmele" pe care le lasă în cooperativă deplasările respective sînt însă des-

nosc de mult, ceea — mai tîrziu decît Necazul este ori. ei se să aducă la cunoștința cooperatorilor „constatările" respective, fără a le sugera nici o soluție pentru remedierea lor, fără a pune u- mărul. concret, la redresarea situației.„în primăvară, în aprilie — ne furniza un exemplu tov. Vasile Bărbuș — am plantat cartofi pe un teren

Vorba a- bine mai niciodată l că, adese- mulțumesc

noștri au in munca aceasta o

Funcția instructorului
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se reduce

tul de șterse. Desigur, nimeni nu poate pretinde ca simpla prezentă, în campania de toamnă, la Sîn- cel, a unor activiști ai uniunii să facă minuni, să ducă la strîngerea rapidă a porumbului de pe cîmp. „Minunile" se puteau înregistra numai dacă cei care au. trecut prin cooperativă și-ar fi dat seama de lipsurile organizatorice care generează asemenea tntîr- zieri, ar fi acționat energic, prompt, împreună cu consiliu] de conducere șl cooperatorii, pentru înlăturarea lor. Or, practic ei nu prea au făcut acest lucru, Lipsa de prevedere în ce privește depozitarea produselor agricole este caracteristică de vreme îndelungată în această cooperativă. Sigur, este mai ușor să stai pe un scaun în birou și să verifici scriptele contabile. Dar de celelalte probleme cine să se ocupe 7La Cîlnic, președintele cooperativei agricole de producție, tovarășul Vasile Bărbuș, ne spunea: instructorul teritorial al uniunii județene. Petrache Staicu, vine în unitate. Uneori însă el adună consiliul de conducere sau pe președinte. inginerul agronom, contabilul șef și. eventual, cîțiva brigadieri și spune : „tovarăși, ce ați făcut pînă acum ? Asta aveți de făcut de aici înainte. Trebuie să mobilizăm toți oamenii pentru terminarea la timp a campaniei agricole 1" Și cu asta instructorul consideră că și-a terminat misiunea. Dacă ulterior treaba nu va ieși ca lumea el se va spăla pe mîini. Doar le-a atras atenția, din capul locului, asupra sarcinilor ce le stau în față. Desigur, acest stil de muncă nu are nici o eficientă.De multe ori instructorii veniți pe teren pentru îndrumare constată pe care

mai uscat. Pregătisem locul dinainte. Cînd seceta a început să-și arate colții ne-am dat seama că dacă am fi amplasat cartofii în lunca Secașului ar fi fost foarte bine. Am regretat cu toții această lipsă de prevedere. Treaba asta a aflat-o și tovarășul Staicu, instructorul teritorial. Două ore ne-a tot criticat, deși practic nu mai era nimic de făcut. în această situație la ce ne-a mai folosit „ajutorul" său ?“Situațiile prezentate ilustrează, în bună măsură, între ce limite se desfășoară activitatea de teren a activiștilor uniunii județene cooperatiste. Deși nu pot fi generalizate, ele ridică un serios semn de întrebare în legătură cu eficienta și competența cu care sînt îndrumate' unele cooperative agricole.Am discutat aceste lucruri și cu tov. Matei Su- ciu. vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Alba, care ne spunea :— Accentul principal al activității instructorilor cade pe îndrumare. Ei au sta-

bilite, de către uniune, cuantumul zilelor de îndrumare și al celor do control.— Nu punem în discuție cît de realistă este această împărțire. Fapt este însă că în cooperative prezenta lor nu se face simțită decît în problemele financiar-ges- tionare. Cum explicați a- cest lucru ?— Instructorii activat înainte de control. Pefac cu mai multă competentă.Nu poate fl desigur subapreciată importanta reviziilor contabile, ca puternică pîrghie de întărire a disciplinei financiare, de asigurare a apărării averii obștești. Nefiresc este însă faptul că acest lucru se face în detrimentul muncii de îndrumare pe probleme privind activitatea economică și organizatorică a cooperativelor. Este vorba aici și de un anume imobilism din partea uniunii județene. care acceptă acest lucru chiar și în situații cu totul deosebite. Asemenea situații au fost în toamna acestui an, cînd condițiile meteorologice impuneau o organizare exemplară a campaniei agricole, deci sprijinul efectiv, al activiștilor uniunii peratiste, ca să nu vorbim de specialiștii recției agricole. Așa explică, bunăoară, că în vîrf de unii din instructorii teritoriali în loc să meargă pe teren stăteau în sediu, e- 1 fectuînd revizia contabilă.Apoi, din cauza unei greșite orientări din partea uniunii județene torii teritoriali au bilizați în cîte o Ca urmare, unele rative au beneficiat sprijin efectiv din instructorului, iar deși aveau mai multă nevoie, au fost lăsate în sea- ; ma altor activiști: erau străini de> respectivă.în concluzie, se firma că munca ren a multora dintre activiștii uniunii județene se rezumă la simpla constatare a faptelor sau la transmiterea indicațiilor sosite de la centru. Activistul care pleacă pe teren trebuie să ajute efectiv consiliul de conducere al cooperativei în rezolvarea problemelor ce . îl preocupă pe oameni. Misiunea lui poate fi socotită îndeplinită cînd acestea au încetat de a mai fi... probleme, agricole tinuu.

exemplară agricole, i calificat coo- mai di- se faptul campanie
instruc- fost mo- unitate. coope- de un partea altele,

care unitateapoate a- de te-

cînd cooperativele progresează con-
Ștefancorespondentul „ScînteiiDINICA

Produse la exportîntreprinderile din Brăila au livrat anul acesta la export mărfuri a căror valoare depășește cu 38 milioane prevederile planului anual. Astfel, uzina de utilaj greu „Progresul" a livrat anul acesta 120 rulouri compresoare și 63 excavatoare. Iar șantierul naval mai multe complete de navigație fluvială pentru R.A.U. și șlepuri de 1 700 tone pentru U.R.S.S. Dc asemenea, combinatul de celuloză și hîrtie și cel de fibre artificiale au livrat pentru export 32 000 tone de celuloză din stuf, 12 000 tone hîrtie, 16 000 tone carton duplex-triplex, 1730 tone celofibră și peste 6 000 tone sulfat de sodiu, iar fabrica de confecții produse în valoare de aproape 100 milioane lei. (Agerpres)lucruricooperatorii le cu-(Agerpres)

că, pe an-a întregii capacități productive, acest sens, de mare însemnătate este asigurarea cu cadre, calificate pentru exploatarea acestor mijloace tehnice, organizîndu-se cursuri de calificare pentru meseriile de strungari, frezori, rectificatori, turnători, de care se duce lipsă actualmente în multe întreprinderi. Pe alocuri s-au făcut unii pași — la întreprinderile

Precizam mai înainte samblul industriei județului, ponderea utilajelor inactive nu este mult prea mare. Totuși, ea nici nu poate fi ignorată sau minimalizată. La sfîrșitul semestrului I din acest an, valoarea imobilizărilor de mijloace tehnice se ridica la 49,6 milioane lei, concretizate într-un număr de 530 de utilaje și agregate inactive.

FOLOSIM LA MAXIMUM RESURSELE
DE SPORIRE A PRODUCȚIEI INDUSTRIALE?

mare. De fapt, rezervele sînt mai mari, întrucît în valoarea coeficientului amintit se cuprinde și durata consumată cu producerea... rebuturilor și efectuarea remanierilor. Se vede clar că, pînă acum, prin studiile de organizare superioară a producției și a muncii — în unele întreprinderi din ramurile metalurgică, chimică și forestieră — nu s-a reușit să se elimine toate focarele de irosire a timpului de lucru și nici să crească indicii de folosire a capacității tehnice în cadrul schimburilor existente, sau prin mărirea coeficientului de schimburi.Este de cea mai mare stringență ca în aceste întreprinderi organele și organizațiile de partid să îndrume mai eficient și să controleze modul in care comitetele de direcție se preocupă de încărcarea instalațiilor, mașinilor și utilajelor și propun forurilor lor tutelare măsuri în vederea atragerii în circuitul producției

mecanice Roman și Piatra Neamț — dar nu la nivelul cerințelor impuse de producția anului viitor sau a perioadelor următoare. Unele ministere, în planurile lor de perspectivă, nu au avut în vedere întotdeauna imprimarea unui ritm corespunzător de creștere a producției la nivelul capacităților disponibile și asigurarea cadrelor calificate, care să deservească cu randament superior aceste mașini, utilaje și instalații. Nici acum nu este tîrziu ca întreprinderile interesate și forurile de resort să întreprindă studii și măsuri hotărîte pentru utilizarea completă și cît mai productivă a tuturor capacităților e- xistente — cale importantă de reducere a volumului de investiții. Accentul se cere pus pe ridicarea permanentă a calificării și specializării cadrelor, domeniu în care se manifestă rămîneri in urmă, dar și nebănuite rezerve de creștere a productivității muncii.

din care 75,1 la sută reprezintă mașini-unelte și instalații de lucru. Dar, cele mai multe le dețin Uzina de țevi Roman și Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești. Linia de calibrat la rece proiectată de Institutul de proiectări laminoare pentru Uzina de țevi Roman și trenurile de role aferente stau neutilizate încă de la punerea în exploatare a uzinei, iar instalația de zincare a țevilor nu funcționează de peste trei ani, Este limpede că inactivitatea acestor mijloace tehnice, în care statul a investit bani grei, se datorează insuficientei fundamentări tehnico-economice a lucrărilor de investiții, care a condus la procurarea acestora fără a corespunde nevoilor producției. Așa s-au petrecut faptele în cazul achiziționării calandrului de satinat hîrtie și a mașinii de prefăcut bobine, pentru fabrica de hîrtie și celuloză „Reconstrucția" din Piatra Neamț, a instalației de electroliză a

apei de la Uzina de fibre și fire sintetice Săvinești, folosită doar temporar. Performanțele tehnice reduse sau anumitele deficiențe de fabricație constituie, de asemenea, principala cauză pentru care mașina de alezat orizontal de la Uzina de țevi Roman și excavatorul pe șenile tip M.C. de la fabrica de cărămizi „Zorile Noi" din Piatra Neamț stau inactive de foarte mult timp. Iar schimbările intervenite în tehnologiile de fabricație și procesele de modernizare au determinat neutilizarea unui volum de utilaje de circa 600 000 lei numai la secția relon II a Uzinei. de fibre și fire sintetice Săvinești. Mai amintim că formarea așa-numitului „stoc de rezervă" pentru înlocuirea în caz de avarii și pentru producția de viitor, practicată de unele unități economice, a dus la majorarea volumului fondurilor fixe inactive cu peste lei la Uzina de țevi cu 3 045 000 lei la Uzina fire sintetice Săvinești.Uneori, pentru a scăpa de aceste imobilizări, întreprinderile — evitând controlul organelor și organizațiilor de partid — au recurs și mai recurg cu ușurință la casarea unor mașini, utilaje șl instalații, fără a face o analiză amănunțită asupra posibilităților de introducere a acestora în circuitul economic. Ministerele și alte organe economice centrale, care cunosc aceste situații, nu au acționat cu pune capăt tîta timp zat posibilitățile acestor mijloace tive — în unitățile drul aceluiași minister sau din alte ministere trugerea materiale utilajele, pective nu pot fi folosite în întregime, piesele de schimb și subansam- blele nedeteriorate trebuie să fie întrebuințate, să completeze alte mijloace tehnice. în acest sens ar fi in-

17 milioane Roman și de fibre și

hotărîre acestei cît pentru a practici. A- s-au epui- utilizare . a inac- ca-nude tehnice din— nimic nu justifică dis- prin casare a fondurilor ale statului. Chiar dacă mașinile și instalațiile res-

dicat ca parametrii și caracteristicii» tehnice ale acestor utilaje, precum și modul lor de funcționare să fie comunicate întreprinderilor și ministerelor interesate, institutelor de cercetări și proiectări, pentru a găsi soluția folosirii lor în cadrul noilor capacități de producție ce se dau în funcțiune, sau în reorganizarea fluturilor tehnologice.ridică o întrebare: mai trebuie să trea- a se revizui sistemulSe mai cît timp că pentru de redistribuire a mijloacelor tehnico inactive, în așa fel îneît acesta să permită o circulație rapidă, operativă a mașinilor, utilajelor și instalațiilor spre întreprinderile și locurile unde realmente este nevoie de ele ? Metodologia de aprobări și procedee folosită în prezent este atît de ineficientă și birocratică îneît, de multe ori, cei ce solicită o mașină sau o instalație devenită disponibilă în altă parte, renunță la achiziționarea ei. în schimb, se pare că formalitățile de casare sînt mult mai simple și operante...Relația intensiv-extensiv în utilizarea capacităților de producție nu mai poate fi tratată fără măsuri bine gîndite, care să întărească răspunderea întreprinderilor, a forurilor lor de resort și a specialiștilor. în acest sens, acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii oferă un cadru propice intervenției comitetelor de direcție, a factorilor de răspundere și specialiștilor strîns legați de locurile unde funcționează mașinile șl utilajele, pentru creșterea randamentului lor în exploatare. Esta acum momentul ca organele și organizațiile de partid, ministerele și comitetele de direcție să-și pună cu cea mai mare responsabilitate problema utilizării cît mai complete a capacităților și suprafețelor de producție, fiindcă nimănui nu-i este permis să subvenționeze cheltuieli din fondurile statului care nu aduc beneficii, să mai treacă cu vederea daunele inactivității potențialului tehnic de care dispune economia națională.
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'smmwm BBSSEBBKBEBSBInventarierea științifică și publicarea sistematică a patrimoniului bunurilor culturale ale Republicii Socialiste România, o- perație de larg interes cultural șl național se impune cu tot mai multă stringență. Premisele realizării acestei ample lucrări au fost puse de Nicolae Odobescu, care are contribuția unui înaintaș în alcătuirea primului repertoriu al monumentelor vechi din Argeș și Vîlcea, și N. Iorga, care își publica treptat rezultatele cercetărilor în Buletinul Monumentelor Istorice. Acestea au fost prime etape în vederea constituirii acelor corpusuri de documente, cuprinzînd materiale cît mai complete pentru cunoașterea patrimoniului artistic, materiale pe care să se înalte viitoare sin" teze, viitoarele lucrări științifice în domeniul istoriei artei si arhitecturii.Există un prețios material documentar strîns de cercetătorii Institutului de Istorie a Artei, ai Direcției Monumentelor Istorice, ai diferitelor muzee și instituții de artă, de numeroși specialiști din domeniul artei românești. Se fac eforturi pentru reînființarea vechiului Buletin al Monumentelor Istorice care împreună cu o revistă a Monumentelor să constituie factori dinamici de informație, să contribuie la alcătuirea repertoriilor științifice, a cataloagelor tematice pe mari colecții și pe teme. Se impune tot mai imperios necesitatea trecerii de la repertoriile parțiale, de la cataloagele muzeale la realizarea unui inventar științific pe județe, regiuni al întregului patrimoniu artistic național. Se cere de asemenea alcătuirea unor repertorii care să includă toate obiectele și operele cu valoare muzeistică, monumente mobile sau imobile, mărturii materiale ale dezvoltării societății noastre, ale înfloririi culturii și artei naționale și universale din colecțiile publice sau particulare, intrate sau nu în circuitul muzeistic. înscrise sau nu în evidentele oficiale.De aceea, este deosebit de prețioasă hotărîrea pe care a luat-o Direcția Mu- ' zeelor și Monumentelor din cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă împreună cu Institutul de Istoria Artei al Academiei, care au inițiat publicarea, la începutul anului 1969. a tuturor operelor de pictură și sculptură (secolele XIX—XX) din toate muzeele noastre iar împreună cu Muzeul de Arheologie din Cluj editarea unui inventar al lapidariei romane.„Publicarea și inventarierea științifică a patrimoniului științific național — ne spunea criticul și istoricul de artă Mircea Popescu, director adjunct al Institutului de Istorie a Artei al Academiei — este o operație care a devenit foarte urgentă. Ceea ce s-a făcut valoros pînă acum e incomplet. Există încă numeroase monumente de artă neînregistrate științific. La baza unei acțiuni științifice de păstrare, restaurare și valorificare a monumentelor noastre de artă trebuie să stea un catalog cît mai complet, rea-

lizat cu mijloacele cele mai moderne, pentru că altfel orice acțiune de conservare riscă să aibă un caracter de improvizație. Toate disciplinele în care se lucrează cu adevărat științific au la bază corpusuri de documente. In istoria artei sîntem încă foarte în urmă cu asemenea material documentar. Nu avem nici bibliografii, nici cataloage sistematice. In ceea ce ne privește am început întreaga acțiune de la colecțiile publice, muzeale și institutele de cercetare. De altfel, fișele de lucrări sînt

turilor pe care le fac disparat diferitele instituții, o centralizare a lor fie în cadrul secției de documenta- regiuni, este de fapt ter- re a U.A.P., fie la Institutul de Istorie a Artei al Academiei sau la Direcția Artelor Plastice din C.S.C.A., centralizare ce ar nresupune prezența unui fișier si a unei fototeci cît mai complete".Referindu-se la aceeași mare inițiativă a inventarierii patrimoniului artistic național. Radu Florescu, director adjunct în Direcția Muzeelor si Monumentelor din C.S.C.A., a precizat :

torice prin colaboratorii de specialitate, împreună cu D.S.A.P.C.-urile fostelor Comedie muzicală
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O operă

importantă

și urgentă:

Catalogul

patrimoniului

național
de artă

alcătuite, adunate și sperăm că un prim corpus cu- prinzînd material documentar va putea să apară pe la începutul anului 1969. Cred că ar trebui întreprinsă, de asemenea, cu sprijinul C.S.C.A. și al consiliilor populare, o acțiune de inventariere a o- perelor de artă aflate în gestiunea diferitelor instituții. pentru a căror decorare au fost repartizate o serie de lucrări ale clasicilor picturii noastre, ca și ale artei contemporane, Efortul de a organiza unele expoziții retrospective sau chiar recenta expoziție organizată în cinstea conferinței pe țară a U.A.P. au demonstrat cît de insuficient este cunoscută această parte a patrimoniului național de artă. In materie de artă contemporană și mai ales în privința documentării artistice cred că ar trebui să se realizeze o coordonare a efor-
SIMPOZION

în Sala mică a Palatului a avut loc marți seara 
un simpozion închinat centenarului nașterii pic
torului Stefan Luchian, organizat de Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste România.

In fața unei numeroase asistențe, criticii de 
artă Mircea Popescu, Octav Barbossa, Adrian 
Petringenaru, Iulian Mereuță și M. H. Maxy, di
rectorul Muzeului de Artă, au vorbit despre viața 
ți opera marelui artist român.

Ca un omagiu adus memoriei pictorului, scrii
torii Nina Cassian, Radu Boureanu, Vlaicu Bârna 
și Paul Anghel au citit din operele proprii.

în încheiere a rulat filmul „Ștefan Luchian", 
realizare a studioului cinematografic „Al. Sahia".

(Agerpres)

„Catalogul general al muzeelor e o acțiune relativ nouă care presupune o u- nificare a formularisticii evidenței, legată de modernizarea întregului sistem, de o riguroasă clasificare pe genuri și asamblarea într-un catalog general. în privința inventarierii monumentelor de artă din întreaga țară aș menționa două etape premergătoare acestei inițiative. Mă refer pe de o parte la recensământul de sector din 1953 pe baza căruia s-a stabilit lista de monumente cuprinzînd elemente destul de sumare, întrucît multe monumente nu au fost înregistrate iar altele au fost înregistrate fără să aibă calitățile artistice corespunzătoare. Și o a doua etapă începută în 1959, cînd Direcția Monumentelor Istorice a făcut o inventariere a monumentelor pe baza unor chestionare tip. Există si aici un inconvenient. pentru că nu au putut fi cuprinse toate monumentele ; de exemplu, o parte a monumentelor de arheologie (cele care nu erau săpate în întregime, sau numai parțial descoperite) nu au fost înregistrate. De asemenea, uneori în inventarierea care s-a făcut nu au fost cuprinse obiectele de valoare istorică sau artistică din interiorul monumentului. Astfel încît, plecînd de la inventarele existente, ne propunem să începem o muncă exhaustivă".Pentru a afla amănunte asupra stadiului în care se află inventarierea monumentelor de artă și arhitectură ne-am adresat Direcției Monumentelor Istorice. Arhitectul Laurențiu Vasilescu, șeful grupei de studii și avizare, ne-a spus: „Inventarierea făcută de Direcția Monumentelor Ts-

minată și nu rămîne decît publicarea acestui repertoriu grupat pe județe. Noua listă cuprinde circa 6 000 de monumente ; față de vechea listă, numai în domeniul arhitecturii au fost incluse aproape 1 000 de noi monumente. De exemplu, bisericile de lemn din Moldova Plăvălari).Transilvania (Bălan, Ohaba, Persani) sau monumente de lîngă Brașov (Cernal, Bariu, Satul Lung) de o incontestabilă valoare istorică și artistică erau necunoscute. De asemenea, au fost incluse în cercetările noastre numeroase centre istorice integrale, pe lîngă monumentele care fac parte din centru ca și unele rezervații arheologice. Desigur nu toate monumentele au fost integral cercetate dar avem un bogat material documentar aflat sub formă de fișe cuprinzînd datele esențiale pentru fiecare monument".Deschiderea unei ample acțiuni de evidență a monumentelor de cultură populară și de conservare „in situ" a acestora, fie i- zolat fie în grupări, ca și stăruitoarea preocupare pe linia consolidării și perfecționării rețelei existente de muzee etnografice și de artă populară favorizează salvarea și valorificarea unui bogat patrimoniu de vestigii ale culturii noastre populare. Subliniind importanța deosebită pe care o are catalogul științific al unei colecții de artă populară ca instrument de documentare, ca și a catalogului pe genuri de creație sau categorii de obiecte ca etape premergătoare ale alcătuirii catalogului general al patrimoniului național de artă populară, N. Ungu- reanu, inspector general în Direcția Muzeelor și Monumentelor din C.S.C.A., a subliniat: „Există unități muzeale care încă nu au o evidență, sau nu o au terminată. Există de asemenea muzee ce țin de organele locale și care nu se bucură de sprijinul cuvenit, în cadrul acestor muzee există, firește, fișe de evidență pentru fiecare obiect, dar nu poate fi vorba de o ordonare științifică. Aș menționa printre asemenea muzee pe cele din Urlați, Rm. Sărat, Tg-Jiu, Huși, Sighet. Se pune tot mai acut problema trecerii la o cercetare generală în fiecare zonă folclorică, la prezența unor comisii de specialiști în fiecare arie de interes etnografic și mai ales conceperea unui plan de acțiune în vederea salvării unor monumente de arhitectură populară pe cale de dispariție. Cred că ar fi bine ca filialele muzeelor de profil să treacă la conservarea si punerea în valoare a unor fenomene etnografice rare cum ar fi grupul de mori de la Topleț sau Rudăria care ar deveni atît punct de interes științific cît și turistic. In privința arhitecturii satului există de asemenea la Călinești, Să- pînța, Giulești (Maramureș) ulițe a căror conservare și întreținere, desigur în contextul dezvoltării actuale a satelor, ar trebui studiate de specialiști ai muzeelor de artă populară".Desigur, ar fi de dorit ca fiecare mare zonă etnografică să aibă un muzeu reprezentativ de etnografie și artă populară, muzeu atît pavilionar cît și în aer liber. Se înregistrează un fenomen îmbucurător accelerare a ritmului de înființare a muzeelor tești. Este, o cale, poate cea mai bună, de a salva o parte a patrimoniului mobil al artei populare.Inventarierea și publicarea patrimoniului artistic național este desigur o acțiune vastă, pentru a cărei reușită trebuie coroborate toate eforturile necesare, în spiritul prețuirii și respectului unanim pentru monumentul istoric și de artă.

(Urmare din pag. I)

8-au orientat în di
recția creării unei 
școli superioare care 
să pregătească e- 
conomiști capabili să 
rezolve problemele 
caracteristice con
strucției socialiste. La 
baza învățămîntului 
a fost pusă concep
ția științifică marxist- 
ieninistă.

Datorită condiții
lor create de parti
dul și statul nostru, 
învățămîntul econo
mic superior a dat, 
între 1949—1959, e- 
conomiet și culturii 
un număr aproape 
dublu de absol
venți față de în
treaga perioadă de 
la înființare și 
la 23 August 
După îndelungi 
dii, cercetări și 
fruntări largi de opi
nii ale cadrelor di
dactice și specialiș
tilor din producție, 
în toamna anului 
1967 s-a creat o 
structură mult îmbu
nătățită a învățămîn
tului economic cores
punzătoare cerințelor 
actuale, moderne, 
stadiului de viguroa
să dezvoltare econo
mică a tării, neces’- 
tătilor de perspectivă 
ale României socia

liste. In locul ce
lor trei facultăți, cu 
un conținut eterogen, 
au fost înființate — 
la Academia de Stu
dii Economice din 
București — 6 facul
tăți cu profile omo
gene și s-a lărgit

pregătirea unor spe
cialiști cu profil larg; 
In pregătirea absol
venților economiști, 
alături de discipline
le economice — ge
nerale și de profil — 
tși găsesc locul cu
venit predarea me-

(Mînăstioara, biserici din 35

Cînd am asistat la primul specta
col cu „Sfîrșitul pămîntului' de 
Victor Eftimiu la Teatrul Bulandra 
am fost deodată frapat de o ano
malie. Prin ce mecanism bizar a 
fost posibil să treacă aproape un 
trimestru de la inaugurarea se
zonului teatral, fără ca în Capi
tală să se fi reprezentat măcar un 
singur spectacol nou cu o piesă 
românească (între timp a mai 
avut loc numai premiera „Mește
rului Manole") — și acesta, mai 
ales, într-un moment în care nu 
lipsesc lucrări interesante—? Suge
răm, deocamdată, acest feno
men ca subiect de meditație di
rectorilor de teatre și altor foruri 
interesate.

Dar să ne întoarcem la „Sfîrși- 
tul pămîntului'. O farsă „fără pre
tenții* — cum se spune — la 
adresa avariției și a adepților spi
ritismului, într-un cadru și cu un 
limbaj specific autohton. E o lu
crare de început, prevestind în- 
tr-un fel caracterul direct și comu
nicativ care avea să facă popu
laritatea largă a comediilor lui 
Eftimiu. în comparație cu alte piese 
din opera bogată și diversă a au
torului — din care se puteau 
alege atîtea drame sau comedii re
prezentative pentru scrisul său — 
ridurile așternute de vreme se 
simt aici mai puternic. Oprindu-se 
asupra „Sfîrșitului pămîntului', tea
trul a fost totuși sensibil la faptul 
că textul ar rezista cu greu jumă
tății de veac pe care o numără, și 
a avut ideea de a-i da o tentă 
mai apropiată gustului actual, tran- 
sformîndu-1 în comedie muzicală.

Melodiile agreabile, armonioase, 
compuse do Elly Roman, au con
stituit o premisă favorabilă. în 
spectacol apar actori cu experiență 
și degajare scenică (Mimi Enă- 
ceanu), cu haz și cu priză la public 
(Mihai Mereuță — deși aci abu
zează de 
licitînd) ; 
înzestrat, 
vitate de 
o tînără actriță cu vivacitatea și 
varietatea de resurse a Elenei Ca-

această calitate, supra- 
apare un tînăr atît de 
cu plastică și expresi- 
mim, ca Florian Pitiș;

ragiu, capabilă să treacă firesc 
de la refrenul liric la dansul exu
berant, înzestrîndu-și personajul cu 
iiorul discret al ingenuei și tot
odată cu strălucirea temperamen
tală a „stelei" comice ; iar parte
nerul ei, George Stilu, cu o ținută 
frumoasă în falnic ofițer de cava
lerie, a avut îndeosebi o intrare 
amuzantă.

Dar desigur, momentele de bună 
dispoziție din sală, pe care muzica 
și talentul unor actori le-au creat, 
n-au putut ascunde nici baza firavă 
de la care s-a plecat, nici lipsa 
de omogenitate a ansamblului. 
Mărturisesc că pe unii interpreți 
i-am văzut jucînd ioarte rar sau 
deloc, și nu mă pot pronunța asu
pra posibilităților lor în genere, și 
în special asupra înclinației lor 
pentru un gen atît de dificil și 
complex cum este comedia muzi
cală. Cert este că în spectacol 
disonanțele s-au resimțit adesea. 
Deși efortul depus a fost evident 
(poate chiar prea evident), regi
zoarea Zoe Anghel-Stanca n-a ob
ținut verva și antrenul pe care le-a 
realizat în alte cazuri (țin minte, 
în acest sens, un reușit „Sonet 
pentru o păpușă* la Studioul Ca- 
sandra). Să fie si din pricina asa- 
numitelor „concesii* în alcătuirea 
distribuției ? Si oare de ce tre
buie făcute atîtea concesii, pînă și 
în teatrele cele mai prestigioase, 
— concesii repertoriale, concesii 
de distribuție, concesii tehnice și 
artistice — iată un alt subiect de 
meditație, subiect la care, în trea
căt fie zis, stăm și tot medităm cam 
de multișor...

Pe de altă parte, genul abordat 
ar fi cerut o strălucire plastică pe 
care decorul, și mai ales costu
mele Iui George Steiănescu, n-au 
avut-o, o fantezie coregraiică mult 
mai bogată decît aceea adusă de 
Bojidar Petrov. Că avem nevoie de 
spectacole vesele, care să împli
nească dorința publicului de a 
rîde, e incontestabil. Că le putem 
face mai bine, o dovedesc chiar 
unii factori potențiali din „Sfîrșitul 
pămîntului'.

Andrei BĂLEANU

cinema

CENTRAL — 8,30 | 11 ;

desă-

Marina PREUTU

și organizarea știin
țifică a întreprinderi
lor ș.a. au menirea 
să înarmeze pe eco
nomist cu cele mai 
noi mijloace și me
tode de investigație, 
afirmate pe plan 
mondial în decursul

pînă 
1944. 
stu- 

con-

ARMONIE TENSIUNE

0 Becket: PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 
20,30.
0 Profesioniștii : REPUBLICA — 9 ; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 : 21,30. FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MO
DERN — 9,30 : 12 : 14,30 ; 17 : 19,15 ;
21.45.
e Astă seară mă distrez ; LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 :
20.45, BUCUREȘTI — 8.30 ; 11 ; 13,30 : 
16 : 18,30 ; 21.
e Made in Italy: CAPITOL — 8 ;
11.30 ; 13,45 : 16 ; 18.30 ; 20,45, MELO
DIA — 9 ;.................-
20.45.
0 Noaptea :
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Columna (ambele serii) : LUMINA
— 9—16,45 în continuare ; 19,45, FE
ROVIAR — 9—15,30 în continuare ;
18.45, EXCELSIOR — 10 ; 13,15 ; 16,30;
19.45, GLORIA — 9 ; 12,15 ; 15,30 ; 18.45; 
TOMIS — 10—16,30 în continuare :
19.45.
0 Treizeci de ani de veselie : CINE
MATECA (bilete la casă) : 10 : 12.30. 
0 Heroina : DOINA — 11,30 : 13,45 : 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
0 6 iulie : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
• Ziua in care vin peștii ; GRIVITA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.45 ; 18,15 ; 20,45,
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Veșnicul întîrzlat: ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,15 : 17,45 : 20. 
0 Hombre : DACIA — 8.15—16,30 tn 
continuare ; 18,45 ; 21.
0 Viva Marla : BUZEȘTI—15,30 ; 20.30. 
« Judoka, agent secret: BUCEGI — 
9; 11,15: 13.30 ; 16; 18,15 ; 20.30, VIC
TORIA — 8,45 ; 10.45 : 12.45 ; 14.45 : 
16,45 ; 18.45 ; 20,45.
0 Superantomat.nl : UNIREA
0 Lustragiul : UNIREA 1 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 : 20.

L — 15.30.
18 : 20.30.

• Ultimul voievod : LIRA — 18.
• Tarzan, omul-maimuță : LIRA —
15.30 ; 20.
• Căderea imperiului roman : GIU- 
LESTI — 15,30 ; 19.
a Samuraiul : COTROCENI — 15,30 ; 
20.30, VOLGA — 9,30—16.15 în conti
nuare : 18,30 ; 20,15.
Q Eu te-am iubit: COTROCENI — 18.
• Anna Karenina : MIORIȚA — 9 : 
11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15.
• Șapte oameni de aur t MOȘILOR
— 15,30 ; 20,30.
• Colivie pentru doi : MOȘILOR — 18. 
0 Mărturisirile unui domn cu cameră 
mobilată : POPULAR — 15,30 ; 20,30.
■ Gustul mierli : POPULAR — 18.
0 Tudor (ambele serii) : MUNCA —
13.30 ; 18,30.
o Fete în uniformă i FLACĂRA —
15.30 ; 20,30.
• Hoțul de piersici : FLACĂRA — 18.
• Prințesa : ARTA — 9—15.45 în con
tinuare ; 18 : 20,15.
■ Operațiunea San Gennaro : VITAN
— 15,30 ; 20,15.
e Vară capricioasă : VITAN — 18.
0 Planeta maimuțelor : RAHOVA — 
15,30 ; 20,30.
0 Să nu ne despărțim : RAHOVA
— 18.
0 Marysla și Napoleon : PROGRESUL
— 15,30 ; 20,30.
0 Aventurierii : PROGRESUL — 18. 
0 Held! : COSMOS — 16 : 18 ; 20.
e Pentru cîțiva dolari în plus șl Un 
dolar găurit : VIITORUL —16.
0 Tandrețe : VIITORUL — 20,30.
o Piramida zeului Soare : CRIN- 
GAȘI — 15.30 : 18 : 20,15.
0 Marianna, agentul 0555 : PACEA
— 15,45 : 18 ; 20,15.
0 Suflete tari (ambele serii) : FE
RENTARI — 15.30 ; 19.
a Parisul vesel : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.

fost transformate tn 
proiecte economice 
de an șl s-a extins 
practica activității în 
laboratoarele econo
mice care funcțio
nează pe lîngă cate
drele de profil.

Progreselor realiza

studenții și 
noastre di- 
inclusiv prin 
dare în

t V

profilul de speciali
zare prin înființarea 
secțiilor de Ciberneti
că economică și Me
canizarea calculului 
economic. Pe lingă 
facultățile economice 
ce funcționează în 
cadrul Universități
lor din Cluj, Iași 
și Craiova a fost 
înființată o Facul
tate economică și 
la Timișoara. Planu
rile de învățămînt au 
fost elaborate vizînd

todelor matematice 
modeme, a cunoștin
țelor tehnologice din 
domeniul specializă
rii și unele cursuri cu 
caracter umanist. 
Discipline noi intro
duse în planurile de 
învățămînt, ca ciber
netica economică, 
calculul economic, 
cercetări operaționa
le, programări mate
matice, sociologia e- 
conomîcă, psihologia 
socială, conducerea

revoluției tehnico- 
științiiice contempo
rane, șă-i formeze și 
să-i dezvolte perso
nalitatea științifică. 
Perfecționarea în 
perspectivă a' conți
nutului învățămîntului 
este asigurată și prin 
îmbunătățirea rapor
tului dintre pregăti
rea teoretică și cea 
practică, prin lărgi
rea activităților a- 
plicative. Vechile se- 
minarii speciale au

le în perfecționarea 
structurii organizato
rice și a conținutului 
învățămîntului eco
nomic superior li se 
adaugă și creșterea 
substanțială a cifrei 
de școlarizare. în a- 
nul universitar 1968— 
1969, numai la Aca
demia de Studii E- 
conomice din Bucu
rești învață aproape 
7 000 de studenți la 
cursurile de zi, a- 
proape 300 la cursu-

rile serale și peste 
5 200 la învățămîntul 
fără frecvență. Nu 
putem să nu amintim 
condițiile materiale 
tot mai bune de care 
dispun 
cadrele 
dactice, 
recenta
losință a unui 
corp de clădire 
zestrată cu săli 
curs și laboratoare 
utilate cu mijloace 
moderne.

A 50-a aniversare 
de la absolvirea 
primei promoții de e- 
conomiști cu 
superioare 
învățămîntul 
rior economic 
țara noastră în plin 
proces de dezvoltare 
și modernizare. Con- 
tinuînd tradițiile pro
gresiste ale școlii su
perioare economice 
românești, îmbogăți
te cu experiența a- 
cumulată în anii con
strucției socialiste, 
studiind și însușin
du-și critic tot ceea 
ce este nou pe plan 
mondial, învățămîn
tul superior econo
mic din țara noastră 
pășește hotărît spre 
noi realizări, potrivit 
cerințelor dezvoltării 
economice complexe 
și Tapide ale Româ
niei socialiste.

Unul din cele mai frumoase gesturi literare pe care le cunosc este cel pe care îl făcea acum cîteva decenii Ion Pillat în fragmentul de „mărturisiri" inclus ca postfață într-o antologie a versurilor sale. Acolo, cu deplină franchețe, luciditate și demnitate el trasa o autobiografie spirituală în care dezvoltarea sa apărea atît ca o creștere proprie, cît și ca o lentă și organică asimilare de influențe poetice din literatura română și din alte literaturi. Mi se pare pilduitoare nobila modestie a unuia din poeții și intelectualii de frunte ai culturii noastre, care nu s-a sfiit să se înfățișeze drept un rod al tradiției, drept un continuator pentru care poezia e mai întîi o mare răspundere și o mare obligație : a fi la înălțimea înaintașilor.Poate că dintre poeții contemporani, cel mai îndreptățit să urmeze o astfel de pildă ar gustin Doinaș, și el un lății, adînc împlîntat mână și parențelor rii multor Doinaș nu poet clasic, ____ ____pășească linear de Ia simplu la complicat, în realitate, materialul aperceptiv de la care a pornit pare să fi fost orice altceva decît simplu. Cu alte cuvinte, natura poetică inițială a lui Doinaș este o fantezie bogată și mustoasă, luxuriantă, cu încrengături stufoase. Punctul de la care pornește este fertilitatea. Cuvinte multe diferite și frumoase, îi stau la dispoziție ; din ele se constituie ușor imagini extinse, strălucitoare, asupra cărora ochiul se oprește cu lăcomie („Erau acolo : animale, rodii, / inele scoase de sub vechi custorii, 
pocale, scuturi, tunici cu fir / grîui 
roman în vase egiptene, / oglinzi și 
scolopendre cu antene, / sandale, să
bii, nasturi de safir" sau „La Polul 
Nord, aproape de osia furtunii, / printre arbuști de sticlă ce-ajung 
doar la genunchi, pe care ard albas
tre poleiurile lunii / ca niște mușchi de fosfor pejiecare trunchi, / și unde urși de bură nestingherit se plimbă / prin mari licheni și ferigi ca prin- 
tr-un labirint"...). în aceste condiții, poezia ar putea deveni lesne o rostogolire de imagini, de viziuni, de formule. Dar lucrul acesta nu se în- tîmplă : poetul simte primejdia și își ia măsuri de apărare.Primul efort al lui Doinaș, întîl- nit încă din poemele timpurii, este acela de a fi un bun meșteșugar. O substanță barocă atît de bogată în detalii nu poate găsi calea comunicării decît dacă este prelucrată și strunită de cineva care cunoaște secretele meseriei. Pentru ca poezia să fie și mai articulată, mai vertebrată. Doinaș simte nevoia firului epic, a situației dramatice, a ritmului ceremonial — toate acestea întărind organizarea și ținuta poeziei. De aici, recursul la baladă și mit. la elementul de cultură. Regulile prozodice sînt mînuite calm și sigur, imaginile au de obicei consecvență interioară, („...astăzi ne des
părțim / cum s-au despărțit apele 
pe uscat / ... Nu peste mult tu vei 
fi „azurul din mări, / eu voi fi pă- 
mîntul cu toate păcatele. / ...Nimeni 
nu va ști că sîntem tot atît de a- 
proape / și că scara, sufletul meu, I 
ca țărmul care se modelează din 
ape, / în forma uitată a trupului 
său..."); uneori putem chiar vorbi de subtilități care îl transformă pe meșter în virtuos, îi îngăduie să se joace cu acele porunci pe care singur și le-a dat și să le încalce. Acest efort ține de formă, și nu trebuie să-i exagerăm însemnătatea : în ciuda meșteșugului său poeziile lui Doinaș sînt departe de a fi exemple de de- săvîrșire formală. Cu tot efortul poetului, el nu reușește decît foarte, foarte rar să creeze cristale perfecte așa cum năzuiește. Lutul pe care îl modelat impe-

a lumii, și în critici, este un care să
ți Ștefan Au- poet al lucidi- în cultura ro- în ciuda a- ciuda păre-
Însemnări pe mar

GINEA POEZIEI LUI

ȘTEFAN AUGUSTIN

DOINAȘ

lucrează nu se lasă cabil.Tocmai de aceea, este al doilea efort care pornește nu din_____ ....__ _ci din adîncurile ideii poetice. în foiala nesupusă a mulțimii de detalii și imagini pătrunde, gravă și maiestuoasă, Ideea (dragostea, dreptatea, înțelepciunea, trecerea timpului .... numără printre marile teme tratate). Doinaș crede într-un univers amplu, inepuizabil, dar dominat pînă la ur-

mai important al lui Doinaș, direcția formei.
se

11,00 — Curs de limba franceză (reluarea lecției de luni).
11.30 — Curs de limba engleză (reluarea lecției de marți).
12.00 - T. V. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Cibernetică". Calcu- 

iatoarele electronice in conducerea proceselor industriale (reluare).
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex T V.
17,35 — TV. pentru specialiști. Ciclul „Medicină" : „Distrofiile sugarului".
18,05 — Curs de limba germană (lecția a 35-a).
18.30 — Club XX — emisiune pentru tineret.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Publicitate.
19.45 — Avanpremiera.
20.00 — Transfocator. „,412 întrebări". O anchetă a Televiziunii în rîndurile 

tineretului, cu participarea unor sociologi — experți din străinătate.
20,40 — Telecinemateca : „Ultimul furios" — film artistic cu Paul Muni.
22,20 — Ecran literar. în cuprins : Ex-libris ; Manuscrisele lui V. Voicu- 

lescu — film ; Interviu cu poetul belgian Alexis Berger.
22.45 — Arii din opere Interpretate de Lela Cincti, Dorothea Palade, Nicolae

Florei, Dionlsle Konya.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

mă de armonie. Poemele sale sînt menite să dezvăluie cum îndărătul aparențelor dezordonate, fantastice, uneori de neînțeles, acționează legi poate tainice, dar mărețe și neînduplecate, legile Frumosului, Binelui și Adevărului („Plutarc ne 
spune jalnica poveste / Murind De- 
metrios în kersonez. / Un sol 
cernit aduse trista veste. / Iar 
Xenofantos, cunoscînd aceste / Pornind cu flota din Peloponez / ... Și 
Xenofantos, flautist de seămă ! Ciu
ta la proră, preamărind ne zei, / 
Cîntare de durere și de teamă. / Iar 
vîslele cu vîrful de aramă / duceau 
în mare tânguirea ei / Căci lovitu
rile cădeau in valuri / în ritmul grav 
al imnului duios, / iar valurile sus- 
pinînd la maluri / loveau nostalgic 
marile chimvaluri / vibrînd de un 
sunet o rfic, unduios. / / Zeița mării 
se-ntrecea cu focul / purtînd acest 
erou macedonean / spre liniștea în care-și află locul / ambiția, durerea și norocul / stîrnite-n viață tragic, 
an de an"). Actul poetic este investit la Doinaș cu o mare cinste : aceea de a oglindi sintetic (într-o coajă de nucă) toată ordinea universului. După cum fantezia poetică organizează imaginile în jurul ei, tot astfel fenomenele disparate și accidentale din univers sînt cîrmuite de mari și eterne legi. Dintr-o astfel de viziune filozofică cuprinzătoare poezia nu poate fi niciodată un joc gratuit; obiectul ei îl constituie esențele universului, gravele 'probleme ale destinului omenesc, conif’.wntările noastre cu noi înșine șl 'ctf lumea care ne înconjoară.Dar concepția aceasta a armoniză
rii pe care o putem deduce din poezia lui Doinaș nu se reduce de fel la un optimism superficial și siropos, ea nu presupune o lume lipsită de tragism și de contradicții. Am spune chiar dimpotrivă : armonia nu poate fi decît un rezultat al tensiunii. A- colo unde nu există opoziție, nu există de fapt armonie, ci numai uniformitate. Armonia se clădește pe contradicții dialectice. Doinaș apare conștient de acest a- devăr și în consecință nu poate evita zonele mai chinuite, mai dureroase ale sufletului omenesc și ale lumii. Mai cu seamă în Seminția lui Lao- 
koon facem cunoștință cu îndoiala, cu teama, cu suferința, cu ironia neagră, cu dezamăgirea care sălășluiesc și ele în oameni și cu care în fond fiecare din noi trebuie să lupte 
„Necontenit, pe cîmpuri, în firide, / pe străzi, în codri, în altar, în pat, / și zi și noapte, cineva ucide / Am 
fost de față ? Ochiul înholbat / se 
tulbură și neagă. Mina neagră / c-a 
fost complice. Unde-am fost, atunci? 
/ O pată grea, de sînge, trece-ntrea- 
gă / pe fruntea tuturor,, din tați în 
prunci. / Eu am văzut și gestul, și căderea / Am auzit și strigătul. A- 
poi, / cuțitul, picurând, mi-a f'țat ve
derea. / Dar l-am văzut. Și": 'iu că 
e-ntre noi". Frumosul nu 1 xclude îngrijorarea, ci se clădește pe ea; abia cel care a trecut cu adevărat prin suferință are dreptul să ne vorbească de seninătate. O seninătate dobîndită fără luptă e falsă și goală. De aici poetul simte că are îndreptățirea să se înalte pe culmile optimismului social, slăvind libertatea, clipele înalte ale patriei, munca oamenilor, pacea: „Amețîtă-n vultur, fu- 
rioasă-n zimbru / Si dormind cu-a 
treia frunte sub Carpați, / am pur
tat în carnea cu miros de cimbru / 
granița, minciunii, apa fără timbru, t 
vrajba călătoare zi de zi-ntre frați 
/ ... Coborîți, deci, astăzi, fraților, cu pasul / jos la rîul Milcov, rana mea 
din somn, / s-auziți cum apa-si po
trivește glasul / pe silaba voastră 
limpede,* în ceasul / cînd se-nscău- 
nează-ntîiul nostru domn" sau, despre libertate, „tu, abur sfînt și as
pru, ca fecioara / pe-al cărei păr, ca pe o harfă-n vînt. / popoarele, 
schimbând în sunet țara, / scot cel mai grav acord de pe pământ / ... / O. soră a luminii, fii stăpîna / a- 
cestor plaiuri de lei, unde-mereu / 
hrănită de părinții mei cu mîna I ai răscolit cu plug de lemn țărîna / ce mîntuie de-alean poporul meuCred că este important ca, pe lîngă buni poeți ai tradiției, pe lîngă buni poeți înnoitori, să avem și poeți care să ilustreze viu cum tradiția și inovația se pot nu numai împleti, ci se pot chiar identifica. Modernă este nu debandada imagistică sau sentimentală. ci poezia care însușindu-și toată complexitatea lumi! în care trăim o restituie sub forma unui întreg coerent, supus controlului rațiunii și frumosului. Ea caută mereu să deslușească în lucruri sensul filozofic, care să le dea măsura adevăratei lor adîncimi și greutăți. De aceea poezia lui Doinaș mi se pare modernă în înțelesul cel mai deplin al cuvîntului. Ea ne arată că pentru a fi actual trebuie mai întîi să fii durabil și să construiești în perspectiva marilor probleme ale omului, eterne și actuale totodată.

19,30 ;

Virgil NEMOIANU

SEARĂ
studii 

găsește 
supe- 

din
CULTURALĂ
JAPONEZĂ

• Filarmonica de stat „George Enescu" (la Sala mică a Palatului) : Seară 
de cvintete cu clarinet — 20.
• Opera Română : Seară de balet Gershwin — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Secretul Iui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Becket 
(sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
® Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu) : 
Un tramvai numit dorință ; (sala din str. Alex. Sahia) : Melodie varșo- 
viană — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Cînd luna e albastră — 19,30 ; 
(sala Studio) : Femei singure — 20.
0 Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" Mușchetarii măgăriei sale — 15,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Iledda Gabler — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șoricelul și păpușa — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam șl Eva la revistă — 20.
■ Circul de stat : Circul „Aeros" (R.D.G.) — 16 : 19.30.

Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, marți după-amiază, la sala I.R.R.C.S. din strada Mihail Emi- nescu, o seară culturală japoneză.După cuvîntul de deschidere, rostit de Costică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Nicolae Dragoș, redactor- șef al ziarului „Scinteia tineretului" a împărtășit impresii dintr-o recentă călătorie efectuată în Japonia.A urmat un recital de poezie niponă în lectura unor cunoscut! actori bucureșteni și un program de filme documentare.La manifestare au luat parte funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Artă, ziariști, un numeros fost prezenți membri ai Japoniei la București. Cultură șl public. Au ambasadei(Agerpres)

Superantomat.nl
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„LA RECE"
DESPRE 
CĂLDURA 
UMANĂ

Prof. dr. docent Vasile PAVELCU

„Eu exist — spune un filozof — în prezența unei priviri". Afirmației lui Descartes : „gîndesc. deci e- xist", J. P. Sartre îi substituie aserțiunea : „sînt văzut. deci exist". A exista, deci, nu înseamnă a fi prezent numai pentru sine, ci a fi realitate si pentru alții.Această existență în alții nu este o metaforă, o pură idee și conștiință că cineva se gîndeșta ■ 4a tine ; ea ne apare- cu o semnificație mult mai a- dîncă. Ceea ce ne interesează este: Cum se gîndește altul la mine ? Care este atitudinea lui față de mine ? Nu este suficient. deci, să exiști tn conștiința altuia ; se cere convingerea că existenta ta este acceptată, dorită și a- preciată de colectivitatea căreia îi apartii. Fericirea omului nu este posibilă în orice relații umane, ci în anumite raporturi cu semenii. De aceea ne apare ca mai justă reflecția unui alt filozof, care afirmă : „Eu nu exist decît în măsura în care exist pentru alții; la limită, a exista înseamnă a iubi".Ea dezvăluie, la o analiză mai adîncă. esența echilibrului psihic și moral al personalității. cheia integrării individulni în societate, „secretul" artei Ș's a trăi. Simpatia. . ifectiunea. iubirea ^'prezintă forța centrifugă a personalității care se dăruiește și forța centripetă a partenerului care absoarbe. într-m contact sufletesc, hrana afectivă oferită de un altul, hrană care înseamnă acceptare, prețuire, cooperare, solidaritate. înseamnă substanță care alimentează sentimentul stabilității și echilibrului. este puntea spre conștiința de „noi". Astfel, prin intermediul prețuirii altora se făurește sentimentul autoprețuirii; prin contact cu altul, cu colectivitatea te apropii de tine însuti.Dialogul uman afectiv este supus unui ritm dinamic neîncetat: expansiune-con-tractie. integrare-eli- minare. atracție-res- pingere, simpatie-anti- patie, siguranță-nesi- gurantă. dăruire-clau- strare. încredere-sus- piciune. intimitate-de- tașare. anropiere-în- străinare.Care sînt forțele care determină acest ritm, asigurînd dezvoltarea normală a procesului de integrare a individului în grupul social ?

Fenomenul cuprinde Întreaga dezvoltare a personalității si este prea complex. Mă voi limita la semnalarea cîtorva etape esențiale și necesare ale maturizării afective și e- chilibrării psihice a individului, ale integrării acestuia într-o colectivitate umană. Asemenea integrare reprezintă momente de succes, la început cu ajutorul, susținerea și încurajarea altora. (Eșecul, cînd nu te întărește și otelește. te coboară în ochii altora și în propriii tăi ochi: te descurajează, viciind relațiile cu alții. Cînd nu te simți culpabil, dai vina pe altul, angajîndu-te în- tr-un cerc vicios din care cu greu te poți elibera).Se știe că nașterea unui copil este și începutul educației a- cestuia. Se cunoaște importanta afecțiunii materne asupra dezvoltării psihice si fizice a noului născut. Afecțiunea maternă este oxigenul psihic al copilului. In contact cu mama, în fuziunea afectivă cu gestul de tandrețe al acesteia, copilul își găsește sprijinul necesar, încrederea și sentimentul dinamogenic al securității și echilibrului. Copiii lipsiți de afecțiune, în această fază preverbală a vieții lor, rămîn vulnerabili, atît organic cît și psihic, în tot cursul vieții lor. De aceea, simpla îngrijire fizică a copilului nu este suficientă. Dezvoltarea afectivă a omului este un proces necontenit și deschis, de apropiere și depărtare, de căutare a unui sprijin, cînd în alții, cînd numai în sine.Viata în familie oferă o nouă treaptă de maturizare șl diferențiere afectivă, prin nota de respect față de autoritatea paternă si dragoste față de frați și surori Este faza integrării în grupul familial. faza zîmbetului familial. O familie dezintegrată, lipsită de afecțiune și încredere în copil, este traumatizantă pentru copil și-l face să privească societatea cu teamă, neîncredere și suspiciune. Primele reacții de nea- daptare. justificate de conștiința de a fi frustrat, se nasc în asemenea climat de dezechilibru, tensiune si conflicte familiale.Primii ani de viață școlară, noul context de relații sociale favorizează transferul si transformarea sentimentului filial în sentimentul de respect față de profesor, al sentimentelor familiale

în prietenie față de colegi. în noul climat al coeziunii de grup se conturează și se lărgește viziunea elevului asupra societății. în perioada de 9—12 ani. sentimentul colectivi- vității devine deosebit de intens. Strîngerea de mînă prietenească este semn de sănătate morală. Este faza simpatiei colegiale. De notat că, în unele cazuri nefericite, răceala, convulsiile și furtunile familiale declanșează mecanismele de apărare ale copilului, ca evadare din căminul familial asfixiant șl a- terizarea într-un anturaj dubios. Este primul simptom grav de dezintegrare socială a copilului, simptom care trebuie să ne preocupe în mod deosebit spre a-1 sustrage influențelor nocive, spre a preveni acte antisociale.Adolescența este faza afirmării de sine, a autonomiei și independentei. Ochii adolescentului se deschid mari spre valorile sociale și spre viitorul său rol profesional. Prima lui iubire este căutarea unei fuziuni integrale a personalității sale cu o altă ființă. de realizare a u- nui „noi" în care se oglindesc toate aspirațiile și năzuințele tî- nărului. Experiențele afective anterioare și climatul favorabil de dinainte constituie premise ale integrării normale a tânărului în profesiune și în societate. Sentimentul de solidaritate si de coeziune profesională, de încredere și respect în cadrul noului statut profesional exprimă gradul său de echilibru psihic și de sănătate morală.Astfel, ne ridicăm de la afecțiunea cuplului copil-mamă spre conștiința socială a adultului, ca om și cetățean al epocii si al patriei sale. Ritm necontenit de maturizare, de atașare și detașare, fixare și desprindere, identificare și diferențiere... Fixarea într-o fază îngreuiază trecerea spre treapta următoare. Educația asigură flexibilitatea, mobilitatea si suplețea a- fectivă necesară : cu atît mai mult, cu cît transformările ambiantei sînt mai adinei si mai rapide, așa cum se întâmplă în contextul progresului alert al societății noastre. în acest scop ființa umană are nevoie de a respira oxigenul nfcctiv. în doze bine măsurate și la timpul potrivit.

Cine nu știe cît de important este, în munca școlară, catalogul ? Instrucțiunile înseși, tipărite citeț pe coperta tuturor cataloagelor din tară, spun limpede : „Catalogul este un document de stat. De completarea lui răspunde dirigintele (învățătorul) clasei... Toate notările se fac citeț, corect și numai cu cerneală. Este interzisă folosirea tocului cu pastă sau a creionului".Parcurgem. împreună cu directorul liceului din Bechet, Damaschin Tă- ranu, cîteva cataloage. Pretutindeni ștersături vizibile. Iată o notă de 5 (la elevul Dumitru Vladu) devenită, probabil peste noapte, (sub condeiul prof. Alex. Tănase) o notă de 8. Ce „miracol" să se fi consumat în intervalul dintre cele două note suprapuse, ce salt autentic să fi înregistrat bagajul de cunoștințe al elevului citat și al altora aflati în aceeași situație cu el ? Și de ce atunci „retu- șarea" unei note puse definitiv, în loc de punerea altei note, pe merit?— Tovarășe director, știați că unii profesori din școala dv. obișnuiesc să procedeze astfel ?— Le-am atras atenția de o mie de ori — ridică din umeri, dezarmat, interlocutorul nostru.— Acuratețea cataloagelor — iar în ultimă instanță această acuratețe reflectă maxima obiectivitate și seriozitate a cadrului didactic care a pus nota — ține de dv„ cade în răspunderea directorului școlii. Presu- punînd că. realmente, v-ati luptat cu obiceiul ăsta condamnabil, ce măsuri ați luat, pe parcursul a doi ani școlari, în vederea înlăturării lui ?Tov. Damaschin Tăranu ne expli

erup, scoțînd la iveală nu numai adevărul gol-golut. ci mai mult decît atît, și zgura care s-a tot adunat în arderea închisă, surdă, a conflictelor înăbușite oricum, cu orice preț.O dovedesc și alte fapte : Zaharia Glăvan (tatăl unei eleve) păstrează încă din vară o chitanță, pe care din cînd în cînd o scoate din buzunar și-o privește nedumerit: suma înscrisă negru pe alb e de 75,20 lei, însă el a plătit 188 lei pentru plecarea fetei în tabără. De ce i s-a eliberat. de către școală, o chitanță de o valoare mai mică ? Au intrat banii în buzunarul cuiva ? Al școlii ? A- tunci de ce era nevoie de o asemenea chitanță „inexactă" ? Cercetăm documentele și ne ciocnim, din nou, de încălcarea normelor legale privind atît distribuirea biletelor de tabără, cît și manipularea unor fonduri. Pînă la proba contrarie, nimeni nu și-a însușit vreun leu din banii încasați și depuși în termen, dar cîte „portițe" pentru abuz n-au fost oare deschise cu acest prilej ?Indicația era precisă și echitabilă : contribuția părinților va fi în raport strict cu veniturile lor. Direcțiunea liceului din Bechet (ah 1 tot „cumse- cădenia") a socotit însă că e mai potrivit să se stabilească o contribuție „medie" de 188 lei pentru toți părinții. indiferent de venitul lor. Astfel iarăși n-a mai fost nimeni supărat : că unul plătește mai mult, altul mai puțin. în schimb, cei care au plătit mai mult — iar în chitanță apare mai puțin — au căzut pe gîn- duri și-i privesc, cu o suspiciune justificată, pe cei care au manipulat biletele și fondurile respective.

„Cel care vrea 
să nu supere 
pe nimeni"

de Mihai STOIAN

că — cu vizibilă sinceritate — că lui nu-i place să fie prea autoritar, să trăiască în conflict cu colegii pe care-i are în subordine, că s-a orientat întotdeauna după ideea că omul nu trebuie să-și facă dușmani, să reclame și să fie reclamat. Principii salutare, dar în practică ele au dus la un stil de muncă — așa cum se va vedea și mai departe — deficitar, întemeiat pe ideea: nu supăra pe nimeni șl nu vei fi nici tu supărat.Căci o slăbiciune, manifestată de conducătorul unei instituții, atrage — inevitabil — pe alta. Descoperim, nu fără uimire, că doi elevi din clasa a IV-a. M. Marinescu și I. Dinu, amînați la sfîrșitul anului la cite două materii, au fost înscriși în catalogul clasei următoare, a V-a. drept „promovați", la 15 septembrie a.c., deși au dat examenele de amînare abia la... 28 octombrie. Directorul încearcă să lămurească :— învățătoarea lor s-a transferat într-altă comună, fără să le rezolve situația în termen. Credeți-mă c-am trimis eu după ea. să vină Ia Bechet, am instituit special o comisie...— Dacă, din cauza prof. Ecaterina Moise, situația celor doi elevi a rămas neîncheiată pînă și după începerea anului școlar următor, nu considerați c-ar fi fost potrivit să sesizați Inspectoratul școlar județean, pentru că nu mai era în subordi- nea dv. ?— N-am făcut-o !— De ce ?Tăcere. Tăcere grea, capabilă să spună mai mult decît oricîte cuvinte, începem să descifrăm mai exact felul de-a fi al directorului din Bechet, teama sa — nejustificată — de „conflicte" deschise, rezolvate la lumina zilei. în conformitate cu legile și instrucțiunile. în schimb, nerezolvînd conflictele în mod principial, acestea continuă să mocnească, acuzațiile circulă în surdină, sapă și — după cum se va vedea mai încolo —

(La o jumătate de an după încheierea operațiunilor de difuzare a biletelor. găsim chitanțierul la secretarul liceului. în loc să fie depus la contabilitate. și — atenție ! — nepurtînd, așa cum este absolut obligatoriu din punct de vedere legal, ștampila școlii și semnătura contabilului ; șef).— Am vrut să le plasăm pe toate, mai ales că ni s-a atras atenția să nu restituim nici unul (directorul omite să amintească însă că li s-a mai atras atenția să renunțe definitiv la sistemul „mediilor" de contribuții).— Dar chestiunea cu chitanțele, cu chitanțierul nevizat ?— La contabilitate nu mă pricep...— De controlat măcar ati controlat ?Ei din nou ni se dezvăluie o trăsătură a stilului de muncă al interlocutorului nostru : el ni-1 laudă pe secretarul scolii, „om de nădejde", cît și pe contabilul-sef, „foarte priceput". ocolind răspunsul legat de întrebarea precisă ce i-a fost pusă. O repetăm.— Nu. asta n-am controlat.E posibil ca directorul liceului din Bechet să-și fi spus că un conducător de instituție nu trebuie să-și do- bîndească autoritatea prin rigiditate, prin duritate, prin hotărîri luate si încheiate cu o bătaie de pumn în masă. Este firesc să vrei să nu su- _ peri pe nimeni, să vrei să nu fii nedrept în vreo împrejurare, să nu faci șicane si procese de intenție altora, dar asta nu înseamnă să renunți definitiv la critică, să tolerezi abaterile. în numele unei iluzorii armonii. Armonie care — o dovedește cazul analizat — e clădită pe o temelie șubredă, de vreme ce se întemeiază pe compromisuri, pe tolerarea unor nereguli. „Să trăim în înțelegere. să n-avem neplăceri. să scăpăm de reclamatii. de acuzații reciproce".Si astfel „Omul-care-vrea-să-nu- supere-pe-nimeni" recepționează —

ca pe un bumerang — consecințele propriului său mod de a acționa... Soții Victoria și Octavian Ștefănescu, amîndoi profesori la liceul din Bechet. se „luptă", de-o bucată de vreme, cu directorul Damaschin Tăranu. O seamă dintre sesizările lor adresate forurilor superioare — făcute separat — sînt pe deplin întemeiate. Dar, cercetînd cu minuțiozitate ultima sesizare a prof. Victoria Ștefănescu, am constatat că o serie întreagă de afirmații sînt inexacte.Ușurința cu care au fost ele așternute pe hîrtie și semnate, reprezintă un argument în plus în favoarea părerii noastre că o atmosferă împă- ciuitoristă, în care problemele de muncă nu sînt analizate deschis. în colectiv, cu principialitate, se aseamănă unui bulgăre de zăpadă lăsat să cadă pe o pantă înzăpezită : pînă jos. neoprit la timp, micul bulgăre va fi în stare să îngroape și un om. Căci nu-i puțin lucru să afirmi categoric despre propriul tău director de școală : „s-a premiat (dînsul și soția) de 3 ori. iar pe tov. V. Stefă- nescu — niciodată", cînd adevărul este altul : pe sine, directorul Tăranu nu s-a premiat niciodată, deoarece propunerile pentru premierea sa le face și le-a făcut inspectoratul școlar județean ; soția sa. în decursul a doi ani școlari, a fost -premiată de două ori. fiind învățătoare ; în loc de „niciodată", tovarășa V. Ștefănescu a fost premiată o dată, iar soțul ei — ca să fim echitabili — de două ori în aceeași perioadă. Inexactă este și afirmația gravă potrivit căreia „tov. Tăranu induce în eroare forurile superioare, dînd situații eronate în legătură cu școlarizarea".— Am verificat și afirmația aceasta și ea nu corespunde deloc adevărului — ne îngăduim să-i a- tragem atentia prof. V. Ștefănescu.— Lucrul ăsta l-am știut mai puțin exact.— Dar n-ați precizat că-1 știți „mai puțin exact".Cît privește celelalte sesizări, întemeiate, Inspectorul școlar județean Dolj a luat anumite măsuri : după un număr de 4 (patru) inspecții la fața locului, a hotărît să-1 sancționeze pe directorul Damaschin Țăranu cu MUSTRARE „pentru lipsă de tact în relațiile cu cadrele didactice ale școlii și pentru superficialitatea dovedită în conducerea unor activități din școala respectivă". Decizia de sancționare poartă data de 25 noiembrie 1968; la 9 decembrie a.c„ cînd am fost la Bechet, directorul liceului nu știa încă nimic despre sancțiune^ Ne întrebăm însă, fiind convinși că, în Sfîrșit, decizia a ajuns la Bechet: ce efect realmente pozitiv și ce ajutor reprezintă doar sancționarea scriptică a tov. D. Țăranu? Este ea suficientă pentru ca. în mod miraculos, toate neajunsurile să fie înlăturate cu siguranță, astfel îneît disciplina, autoritatea și justețea să fie repuse integral în drepturile lor legitime în acest colectiv ? N-ar fi fost mai indicat ca Inspectoratul școlar județean Dolj (care, în paranteză fie spus, știa de mult că treburile nu merg perfect Ia Bechet, că directorul este un „om cumsecade. însă cam moale"), să convoace consiliul profesoral. în plenul său, și să pună în discuție, deschis și principial, modul în care i se asigură tov. Damaschin Tăranu autoritatea reală ca și climatul de „îngăduință" reciprocă, de cocoloșire a unor abateri. în numele „colegialității" ?De asemenea, organizația de partid din liceu (secretar : prof. Liviu Bu- jorică) ar fi putut acționa hotărît pentru înlăturarea situației înfățișate mai sus. cu atît mai mult cu cît secretarul de partid este, în același timp, și directorul adjunct al școlii. O analiză constructivă va fi în măsură să înlăture atmosfera călduță, dizolvantă, și să instaureze în școală spiritul exigentei si responsabilității fată de activitatea desfășurată de cadrele didactice....Și lată cum. confirmînd paradoxurile vieții. „Omul-care-vrea-să-nu- supere-pe-nimeni“ a ajuns să supere pe toată lumea si... pe el însuși 1

Reflectare idilică...
(Desen de GOPO)

Dincolo 
de banca 
acuzaților

Gică și Marioara și-au dat întîlnire la bufetul „Ciocîrlia”, vis-a-vis de Tribunal, cu o oră înainte de proces. Adică la unșpe urmează să aibă loc înfățișarea, iar întîlnit la zece.Primul care a intrat în local și două halbe a fost Gică, însoțit de prietenă pe care a cunoscut-o în cursa de persoane 4 003, între Crivina șl Buftea. Din moment ce relațiile dintre ei au devenit brusc serioase și' din moment ce și ea are intenții cu el. Gică a invitat-o și pe dînsa să ia parte la divorțul lui de Marioara, ca să cunoască adevărul. Și care era adevărul dintre el și Marioara ? După un an de fericire și înțelegere, s-a întâmplat că într-o zi ei au hotărît. civilizat și elegant, să se despartă și să-și caute fiecare rostul unde o putea.Marioara n-a venit nici ea singură la „Ciocîrlia". ci însoțită de prietenul ei Gelu, pe care îl cunoscuse cu două săptămîni în urmă la piață, în timp ce cumpăra zarzavat pentru supă. Gelu, tînăr, blond, cu ochi albaștri și buletin de București, i-a spus că are intenții serioase și că dorește să ia parte neapărat la înfățișarea ei cu fostul soț, pentru ca să-i cunoască cu acest prilej caracterul și felul ei de a fi în familie.Cei doi soți și-au recomandat reciproc prietenul și respectiv prietena, după care au trecut la discutarea unor probleme tehnice privind înfățișarea de la ora unsprezece.— Dragă, îi spuse Gică Marioarei, tu pu- ne-mă în clar cu intențiile tale, ca să știu ce vrei, că eu vreau să mă căsătoresc cu fata asta, pe care o iubesc foarte zile, și spune-mi dacă vrei să cer.— Păi dar. bineînțeles că răspunse Marioara. altfel nici nu veneam la înfățișare, spuneam că nu am bărbat de lăsat și pierdeai procesul. Am și eu intenții

ei s-aua cerut Geta, o

mult de zece divorțezi sin-sigur. Gîcule.

cu Gelu și atunci ce rost are să ne punem unul altuia de-a curmezișul ?Cei doi observatori, adică Gelu și Geta, beau bere în tăcere și ascultă cu adînc respect discuția dintre cei doi soți.— Dragă Marioara, atunci uite. ce trebuie să facem noi repede, că acuma vine și dom’
un șervețel de pe masă și începe să puncteze ce-i dictează Marioara.— Gică, adu-ți aminte de seara aia cînd ai venit tu grizat și cu un snop de crizanteme în brațe, iar eu ți-am zis că iar ai prăfuit salarul, bețivule și nenorocitule, iar tu mi-ai dat cu crizantemele în cap. In loc

schiță de Ion BĂIEȘU

avocat: să aranjăm cu motivele. Că dacă n-avem motive, pierdem procesu’...— Ce motive, Gicule, că tu știi foarte bine că într-o zi ți-a venit ție de te-ai plictisit de căsătorie și-ai zis eu ți-am zis „du-te și dus ai fost !— Păi asta zic șiam plecat fără motiv trebuie să zicem ce motive serioase avem ca să divorțăm.Soții se înfierbîntă. Gică scoate pixul, ia
să-ți redau libertatea, și cu-a brînzii zece"eu că tocmai fiindcă

de crizanteme zic acolo că mi-ai dat cu un par.— Foarte bine, zice Gică, și notează pe șervețel : „lovit cu parul în cap". Ăsta e motiv serios și se ia în considerație. Acum să fac și eu rost de un motiv de bază. Mai ții tu minte atunci cînd te-ai dus două zile la Bolintinu la parastasul lui unchi-tu Geor- gică Păduretu ? Zic la tribunal că ai părăsit două zile domiciliul și-ai fugit la Geor- gică Păduretu.

— Auzi, și mal e ceva Gică — zice Marioara care s-a interesat înainte de a veni aici cum e cu motivele — vezi să nu observe ei că sîntem în relații, că pierdem înfățișarea.— Lasă, Marioară, insultă-mă tu cu ceva, zi-mi cum îmi ziceai zilnic acasă și le dau eu un spectacol de scandal de ne evacuează pînă-n piață ! Uite c-a venit și dom’ avocat. Avocatul se așază, cere o halbă, o soarbe, mai cere una, o soarbe, apoi își desface servieta în care încap cincisprezece kilograme de hîrtii si drame omenești în curs de rezolvare.— Și, motive aveți ?— Avem — răspunde Gică, și-i întinde șervețelul pe care notase cu pixul cîteva idei principale.— Bine, zise avocatul sorbind încă o halbă, să încercăm, dar nimic nu e sigur și nu vă promit.— Dom’ avocat, intervine și Marioara, care pînă atunci fusese la locul ei. noi am fi tare grăbiți și am dori să obținem divorțul cît mai repede posibil omenește, fiindcă ne-am atașat și noi fiecare de altă persoană și dorim să ne facem fiecare cîte un cămin liniștit, că de-aia am și venit eu cu logodnicul meu, el cu logodnica lui...Marioara se uită alături și observă că Gelu, logodnicul și prietenul, nu mai era, precum și Geta, speranța și viitorul lui— Bine, dar erau aici, unde s-au întrebă ea scandalizată. Ospătar !Ospătarul vine și dă amănunte : cele persoane au ieșit pe furiș și au plecat de braț.— Doriți condica de reclamatii ? întreabă el serviabil.— Hai să mergem, spune avocatul adu- nînd hîrtiile și îndesîndu-le în servietă, haideți că începe înfățișarea. Dacă ati mai avea încă un motiv, aș merge la sigur.

Gică. dus ?două

lnaintînd ca un bolid, vagonul 
nr. 28 n-a mai oprit, spre stupefacția 
călătorilor care așteptau in stația 
Cazărmi. Oamenii s-au consolat însă 
la gîndul că următorul tramvai nu 
va mai fi așa de „grăbit" și-și va 
respecta intinerarul. Cine putea bă
nui ce se petrece la pupitrul de 
comandă ? Derulînd filmul traseului 
parcurs de vagonul nr. 28 vom avea 
proporțiile unei întîmplări drama
tice, petrecute nu de mult la Galați, 
care a costat vieți omenești. Să re
constituim.

La un moment dat, tramvaiul con
dus de Corina Panfile a refuzat să 
mai răspundă comenzilor precipitate 
ale manipulantei — conștientă de 
gravitatea pericolului ce se contura. 
Tramvaiul a sărit de pe șine. Socul 
produs prin deraiere a proiectat va
gonul departe de linie, răstumîn- 
du-l.

Expertiza tehnică, efectuată de o 
comisie formată din specialiști, con
chide că „sistemele de frînare, starea 
căii de rulare și topografia traseului 
puteau permite evitarea accidentului 
în condițiile respectării indicațiilor 
tehnice și a normelor de exploatare 
și de circulație". O concluzie înteme
iată pe diverse probe întreprinse cu 
vagoane similare, dotate identic ; 
concluzia a căpătat valoare juridică, 
fiind argumentul incontestabil pen
tru stabilirea culpei penale a ma
nipulantei Corina Panfile. In același 
timp, o posibilă acoperire „tehnică" 
pentru cei care s-au ocupat de re
crutarea, examinarea și repartizarea 
manipulantei. Pentru că, oricum, așa 
cum au susținut și mulți dintre in
terlocutorii noștri din Galați, o pre
cizare a răspunderilor se impune.

— Evenimentul produs nu poate 
și nu trebuie privit numai prin pris
ma culpei respective — e de părere 
locotenent-colonelul Dumitru Pa- raschiv, șeful miliției municipale 
Galați. Aria răspunderii este mult 
mai întinsă decît pare la prima ve
dere. Mă gîndesc în primul rînd la 
cei care s-au ocupat de pregătirea 
tehnică a vătmăniței. Ei n-au nici 
o vină ?

Ne deplasăm la întreprinderea de 
transporturi auto. Stăm de vorbă cu 
cîțiva dintre cei care au făcut parte 
din comisia de examinare a celor ce 
candidau pentru carnetul de. condu
cere.

— Cum sînt recrutați, în general, 
elevii pentru școala de calificare ? 
Si în special cum a fost acceptată 
Corina Panfile ? ne adresăm tovară
șului Zaharia Popazu, șeful servi
ciului personal de la I.T.O.

— Ca și ceilalți, ea a prezentat o 
cerere din care rezulta că, deși în
deplinea criteriul de vîrstă nu avea 
șapte clase elementare — cum prevăd 
instrucțiunile. Dar, pentru că nu se 
găseau candidați cu o asemenea pre
gătire, cererea i-a fost admisă — 
relatează senin interlocutorul.

Mai departe. Cum s-a comportat 
la examen manipulanta în deve
nire ?

— Prima dată, Corina Panfile n-a 
luat examenul la partea mecanică — 
explică inginerul Eugen Vasiliu, șe
ful serviciului tehnic de la I.T.O., care 
a făcut parte din comisia de exa
minare. N-a. cunoscut suficient sis
temele de frînare, principiile de tran
smisie a vagonului și cele ale circui
telor electrice. După șase zile, can
didata a cerut reexaminarea. Și ea 
s-a făcut. De data aceasta, la între
bările precedente a răspuns suficient, 
iar la întrebarea privind, normele de 
securitate — respectiv aparatele de 
protecție împotriva descărcărilor e- 
lectrice — n-a răspuns. Totuși, co
misia a admis-o.

Ascultăm consternați relatările de
zinvolte, neangajante făcute de oa
meni care se situează apriori în a- 
fară de orice implicație, așteptînd 
zadarnic să aflăm un dram de re
proș, un efort de a examina sincer, 
responsabil — măcar acum I — fe
nomenul consumat. Nici un cuvînt 
despre lipsa de exigență și răspun
dere a comisiei, despre superficiali
tatea crasă a celor însărcinați cu pre
gătirea manipulantei. N-a corespuns, 
n-a știut să răspundă, sau n-a răspuns decît suficient sînt împrejurările în 
care i s-a dat startul Corinei Panfile. 
Și oricît ar părea de incredibil, a 
doua zi proaspetei absolvente a 
cursului de calificare cu durata de

trei luni (cu un asemenea „orizont" 
tehnic) i s-a dat să conducă tramva
iul !

Mal departe. Cum au fost supravegheat!, îndrumați proaspeții absol
venți ai cursului de calificare ? Au 
fost asistați în primele lor curse cu 
pasageri pentru a li se verifica pre
gătirea, siguranța cu care acțio
nează ?

— Noi am dat indicația să fie însoțiți cîteva zile de dispeceri sau de 
vatmani cu mai multă vechime dar 
nu știm dacă s-a respectat — ne spune 
cu voce egală inginerul Eugen Va
siliu. ■— N-am fost însoțită nici o zi după absolvirea cursului — afirmi 
Corina Panfile.— Acest lucru s-a făcut în tim
pul școlarizării — încearcă o justi
ficare directorul întreprinderii, Constantin Costică. Corina Panfile 
avea la bord peste 500 ore de con
ducere efectuate într-o lună și jumă
tate cît s-a scurs de la absolvire și pînă la producerea accidentului.Cum au fost însă efectuate aceste 
ore și în ce împrejurări ? Spre edi
ficare stăm de vorbă cu Corina 
Panfile. O femeie tînără, de un calm 
deconcertant — ne privește absent, 
în așteptarea întrebărilor. Are 30 de 
ani și înainte de a veni la Galați a fost îngrijitoare la creșa de copii a 
cooperativei agricole de producție Țepu.— De la început am avut necazuri cu vagonul ăsta — ne mărturisește 
ea. Și am cerut să fiu trecută pe alt 
vagon sau să fiu taxatoare.

De această doleanță a Corinei Pan
file are știre și tovarășul Constantin 
Costică, directorul I.T.O. Dar nu i-a 
dat curs, întrucît solicitanta nu înțelesese că-i vorba de același tip 
de vagon, așa îneît — apreciază in
terlocutorul — efortul solicitat ar fi 
fost același. Ne intrigă faptul că ce
rerea în sine n-a ridicat nici un fel 
de întrebare, n-a spus nimic condu
cerii întreprinderii.

Evident, fapta penală a Corinei 
Panfile este indiscutabilă și asupra 
ei rămîne să se pronunțe justiția, 
în același timp însă împrejurările 
favorizante în care s-a produs, lipsa 
de exigență cu care s-a pornit la re
crutarea, pregătirea și examinarea 
manipulantei, absența asistenței teh
nice — atît pe parcurs cît și după 
absolvire — duc la concluzia că accidentul nu e deloc accidental.Ce măsuri au fost luate în între
prindere după producerea lui ? Era 
de așteptat, desigur, o dezbatere te
meinică a cauzelor care au dus la 
tragicul eveniment, urmate de măsuri 
precise, menite să preîntîmpine ast
fel de accidente, să îmbunătățească 
radical sistemul de pregătire a 
manipulanților. Dar în locul unor 
acțiuni concrete, ferme din partea 
conducerii I.T.O., iată .un inexplica
bil... epilog : o decizie prin care toate manipulantele sînt retrogradate, fiind 
transformate ad-hoc — fără a fi în 
prealabil reexaminate — în taxa
toare. O măsură care nu afectează 
nici una din cauzele reale care au 
generat și alimentat, climatul fragilei 
răspunderi și al cărei sens este greu 
de descifrat. La cîteva zile după ac
cident. o nouă abatere este detecta
tă. nu de dispecerii întreprinderii și nu la preluarea schimbului, ci de că
tre miliție: manipulantul Ilie Be- 
rezovschi conducea în stare de ebrie
tate !

— Accidentul petrecut dezvăluia 
un adevărat lanț al lipsei de respon
sabilitate față de procesul de recru
tare și pregătire a cadrelor — este de părere Vasile Crintea, procurorul- 
șef al procuraturii municipale. Fap
tul că expertiza încheiată dă asi
gurări asupra stării tehnice a va
gonului n-ar trebui să liniștească 
conducerea I.T.O., care tinde să se considere scoasă din cauză.

într-o atare situație, organele lo
cale trebuie să determine o analiză 
mai amplă, să stabilească ierarhia răspunderilor, măsuri care să spargă 
crusta indolentei și a superficialității. 
Pentru că nimic nu poate justifica 
lipsa de răspundere și exigență — mai cu seamă într-un domeniu în 
care se vehiculează nu numai valori 
materiale, ci și vieți omenești.

Adela DAViDESCU
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ancheta internațională a „Scânteii"
Oamenii de știință și de cultură, specialiștii din cele mai va

riate domenii se găsesc în iața unui fenomen specific societății 
contemporane: expansiunea surselor de informații. Numeroase 
articole, studii și reuniuni internaționale sînt consacrate implica
țiilor acestui fenomen. Pretutindeni, se caută răspuns la între
barea : va ii omul în stare să prelucreze întreaga avalanșă de 
informații legate de sporirea imensă a cunoștințelor existente azi 
despre cele mai variate domenii, de complexitatea instituțiilor 
moderne, de ritmul dezvoltării economice, tehnico-științifice și 
sociale T

Informatica și cibernetica, teoria limbajelor și teoria siste
melor, psihologia comunicațiilor și logica matematică, sociolo
gia și educația sînt principalele discipline care participă la stu
dierea și ameliorarea modului de utilizare a surselor informațio
nale. Intervențiile specialiștilor cărora ne-am adresat prezintă 
cîteva din măsurile luate în vederea micșorării decalajului din
tre dinamica 
prelucrare a

capacitatea umană de

>>

>>

>>

•■Aî

diferitele interese personale petrecerea timpului liber), consumului de informație, în sistemul care o furnizează.

dezvoltării iniormațiilor și 
acestora. (selectivitate, standardizarea de identificare, reducerea

Prof. dr. Helmuth ARNTZ (R.F.G.) <vicepreședinte al Federației Internaționale AW/WAWA de Documentare

calculatorului electronic devine cel mai prețios auxiliar al docu mentaristului

solicitărilor și comenzilor) și mecanismelor de informare, multidisciplinare, mai ales urmărim să determinăm dintre necesități și sis-

(R. S. Cehoslovacă)Centrul de informare tehnico-științifică și economică — Pragâ

Omenirea nu știe... 
ceea ce de fapt cunoaște

Expresia, curentă astăzi, de „criză a informării", necesită o precizare : nu este vorba de o lipsă de informare, ci de cantitatea enormă de informații care se revarsă asupra noastră din toate părțile, nu numai prin anunțurile de pe panourile de afișaj și ecranele cinematografelor, prin radio și televiziune, ci. înainte de orice, din miile de publicații — cărți, periodice, referate științifice, documente însoțitoare ale brevetelor etc., etc. „Criza" se reflectă în insuficienta posibilităților de prelucrare a acestei „materii prime". Cercetătorul, profesorul, publicistul au nevoie în munca lor nu numai de anumite informații, rezultatul unei activități de documentare prealabile, ci au nevoie de ele gata prelucrate, pentru utilizare, judecat.e după conținut și puse la dispoziție într-o cantitate corespunzătoare, o- ferind toate datele esențiale.Multi se înșeală considerîndu-se... „bine Informați". în domeniul cancerului, de pildă — iar cercetarea oncologică reprezintă doar o ramură a medicinei — apar anual 22 000 de articole, în 54 de limbi. „Criza" informării are deci două aspecte : pe de o parte, cantitatea enormă de informații. iar pe de alta, dificultatea de a dispune la timp de informația utilă, necesară. în timp ce posibilitățile de furnizare a informațiilor bine orientate se îmbunătățesc doar foarte, foarte încet, „materia primă" crește cu viteza unei avalanșe.Cauzele „crizei" actuale sînt multiple, prima și principala fiind, desigur, sporirea numărului celor de la care provin informațiile, lărgirea considerabilă a frontului de cercetare. Astfel, numărul savanților activi din întreaga lume se dublează la fiecare 35 de ani, adică în decursul unei singure generații. Acest proces a făcut ca legătura personală dintre savanți să devină dificilă, adeseori imposibilă. Aici ar trebui, poate, căutată cea de-a doua cauză a „crizei". în cercetarea modernă, „cuvîntul-cheie" a înlocuit în mare măsură numele autorilor și de multe ori nu se mai știe cam pe unde în lume și cine anume activează într-un anumit domeniu. O a treia cauză a „crizei" rezidă în faptul că dezvoltarea diferitelor ramuri ale cunoașterii a dus la apariția unor limbaje care nu mai pot fi universal înțelese. Se creează astfel dificultăți în dezvoltarea unor științe fără granițe bine stabilite — cum sînt energia nucleară și cercetarea spațială — care

Institutul de arhitectură „Ion Mincu°- București

Avantajele
unitar de informație

Paul CARAVIA

sistemului

Societatea contemporană se află astăzi în posesia unui imens tezaur : „informațiile" despre cunoștințele multiple acumulate în decursul istoriei, ca urmare a neîntreruptului proces de cunoaștere și dezvoltare. Ele reprezintă un potențial intelectual care se cere valorificat rațional, ca și celelalte resurse, inclusiv cele naturale, de care dispune omenirea. Resursele informative dețin astăzi un loc bine determinat în sistemul nostru social, datorită calității lor de a se reproduce necontenit — în epoca noastră, chiar după o curbă exponențială — condiționînd întreg ansamblul de acțiuni umane : productive, creatoare, educative etc.Informația este o condiție principală în autogenia cunoștințelor ; se poate afirma că ea a cucerit, odată cu știința, statutul de forță productivă. în consecință, valorificarea resurselor informative a devenit o componentă a dezvoltării societății.Procesul de valorificare pretinde. în primul rînd, organizarea judicioasă și eficientă a surselor informative existente, în vederea folosirii lor de către fiecare solicitant în parte, sau de către colectivități. prin transferul dirijat al cunoștințelor și al documentelor ; în al doilea rînd, planificare și prospectîvare.Crearea unui sistem național de informare științifică se recomandă ca o treaptă calitativ superioară de valorificare a resurselor informative, — mai cu seamă în societatea socialistă în care procesele de producție sînt reglementate pe baza unei politici științifice, unitare și în care principalele interese sociale sînt convergente înființarea și consolidarea unui sistem național se impune. îndeosebi, din două considerente : coordonarea la scară socială a eforturilor de elaborare, acumulare, prelucrare și transfer a „in- formațiilor-cunoștințe" ; asigurarea, prin 

solicită material informativ din partea celor mai diferite discipline.Cu aceasta n-am epuizat enumerarea cauzelor „crizei informării". Nu trebuie trecută cu vederea, desigur nici sporirea numărului de publicații. Apar zilnic cel puțin 500 de articole științifice ceea ce reprezintă cinci volume de mărimea enciclopediilor, la care se adaugă încă circa 1000 de monografii și 1000 de brevete, fără a mai vorbi de referatele științifice interne rămase nepublicate. Creșterea numărului de publicații este oglindită și de amploarea pe care au luat-o revistele de referate pe diverse domenii științifice. In 1966 colecția sovietică „Referatîvnîi Jurnal" a publicat 880 000 de referate rezumative din domenii multiple, în timp ce „Chemical Abstracts". în același an. 216 000 — numai din chimie.O altă cauză a „crizei" ține de însăși dezvoltarea științei. în toate disciplinele au fost acceptate, ca bază de informare, anumite categorii de date, într-un volum mai ridicat decît pot suporta publicațiile. In Republica Federală a Germaniei, de pildă, se înregistrează anual 7 000 000 de rapoarte medicale. Să ne închipuim ce efecte salutare ar avea ele, dacă am deține un instrument capabil de a furniza un aspect sinoptic asupra experienței medicale, a legăturilor dintre simptome, factori și medicamente. încercările în acest sens nu au ieșit din faza tatonărilor.în aceste condiții, dată fiind ignorarea informației utile de către specialiști, se poate spune că omenirea de fapt nu știe... ce știe. Este foarte probabil ca. în medie, specialistul să cunoască doar 1 la sută din literatura mondială respectivă în original și încă 4 la sută, sub forma rezumatelor. referatelor etc., ignorînd însă restul de 95 Ia sută. Situația este agravată de faptul că. în ultimii ani. informațiile, în societate ca și în știință, dețin o poziție pe care nu au avut-o niciodată, nu mai reprezintă doar un rezultat „natură secundară" -țiunii ; se susține că racterul unei materii disponibilul în acest mănă, ca valoare, cu petrol sau minereu modului în care informațiile pot deveni accesibile. în care poate fi exploatată Imensa bogăție de documente, publicate sau nu, duce la reflexii asemănătoare cu cele legate de deschiderea lucrărilor de valorificare a unor resurse naturale.

al gîndirii si al informațiile au prime naționale, că domeniu se asea- posesia de cărbune, de fier. Problema

existența și disponibilitatea acestora, a autonomiei în creație și producție, a resurselor proprii de inteligență, cultură și acțiune.în țara noastră au apărut și se dezvoltă rețele tot mai complexe de documentare tehnico-științifică și economică in- stituționalizate (centre, oficii și servicii de informare, biblioteci și publicații specializate). aparținînd diverselor departamente productive, institutelor de cercetare, de învățămînt. educație, cultură. Odată instituit cadrul de activitate, se conturează, sub imperiul nevoilor de informare continuă și diversificată, dezideratul trecerii de la stadiul de rețea la cel de sistem al resurselor informative șl al exploatării lor coordonate. Acest pas marchează evoluția de la o organizare preponderent locală și departamentală, grevată de inerente paralelisme în domeniul achizițiilor al catalogării și indexării, la stadiul de coordonare a eforturilor într-un sistem național, unitar, fundamentat științific și riguros planificat, înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice constituie o premiză importantă în această direcție.Existența sistemului național presupune însă adoptarea unei concepții științifice în organizarea și planificarea activității informaționale, odată cu stimularea cercetărilor în știința informației, ca și a studiilor multidisciplinare. Succesul depinde în mare măsură de reglementarea unică și unitară a acestei activități, în care să fie cuprinse deopotrivă rețelele de biblioteci și cele de documentare. Sub acest aspect, se impune stabilirea unor căi optime pentru dozarea și armonizarea proceselor de centralizare și descentralizare. legate de activitățile principale de informare tehnico-științifică.Asigurarea cadrului material pretinde

posibilităților exis- cerințele variate, cît

Venceslava MORAVCOVA

AMvVAWAW

multi consumatori

Memoria

atît reconsiderarea tente, în raport cu și adoptarea unui program de mecanizare generalizată (mijloace de mică mecanizare) și de automatizare. Sistemul poate fi lărgit prin elaborarea unui plan național de cooperare cu sistemele internaționale de documentare existente sau previzibile (participarea la sistemele de „catalogare prin cooperare", în domenii specializate sau în ansamblu etc.). In acest sens se impune și adoptarea unui program de măsuri privind reproducerea in-

„ Prof. dr. h. c. Manfred von
ARDEN NE (R.D.G.)Ponderea informațiilor științifice a crescut enorm în anii de după primul război mondial. S-a îmbunătățit folosirea lor, dar s-au amplificat și dificultățile legate de creșterea lor cantitativă, de necesitățile prelucrării și de utilizarea lor operativă.De altfel, atît știința, cît și tehnica informației se află încă la început, metodele respective aflîndu-se, într-o permanentă schimbare. Ideea pregătirii de cadre de „inginer! pentru informare" este sprijinită în ultimul timp de către licee și universități, totuși dispunem de un număr încă foarte mic de asemenea specialiști. De aceea, consider că este indicat să trecem cu curaj la organizarea începutului.încă din 1951, în cadrul institutului de cercetări în care lucrez, am folosit informații științifice clasificate și pregătite operativ, necesare studiilor zilnice. Este o muncă ce reclamă spirit de inițiativă, fantezie, silință și răbdare. Din experiență, au rezultat unele cerințe legate de standardizarea semnelor de informare (lanțul cuvintelor caracteristice, normalizate, pentru definirea cuprinsului documentelor) ; grăbirea standardizării modurilor de ordonare a informațiilor (după legăturile logice principale) : grăbirea standardizării în ce privește pregătirea șl prelucrarea informației și a unor complexe de informații, fiind recomandabilă o înmagazinare bidimensională (a documentelor de tipar si a copiilor microfilmate) ; introducerea unor elemente de

B. E. IAKOVLEV (U.R.S.S:)Institutul de informofie științifică

Un auxiliar prodigios în selec
tarea și valorificarea datelor

Cum să regăsim în multitudinea de informații înmagazinate de serviciile de documentare tocmai pe aceea de care este nevoie ? Adeseori trebuie sortate mii și mii de fișe bibliografice. Pentru a face față acestei necesități, s-au imaginat sis-

formațiilor elementelor___________ ____redondanțelor — tipăriri superflue etc.), centralizarea evidenței pentru cercetările nepublicate (rapoarte și referate) etc.De covîrșitoare importanță este și formarea diverselor categorii de specialiști, chemați să deservească sistemul național de informare, după cum trebuie programate și acțiuni unitare privind educarea beneficiarilor în spiritul folosirii raționale a surselor informative și a limbajelor informaționale.

planificare, insistîndu-se îndeosebi asupra domeniilor de cunoștințe ale viitorului etc.Se poate prevedea o nouă perioadă de realizări prin efortul comun al miilor de savanți, specialiști și ingineri informa- ticieni. Un pas hotărîtor trebuie făcut în cadrul școlilor de toate gradele, prin îndrumarea lor către folosirea fluxurilor de informații în așa fel. îneît să nu mai fie necesară o supraîncărcare a memoriei individuale. Printr-o astfel de măsură, perfect aplicabilă în sistemul socialist, se poate trece de la actualele forme de grevare a capacității intelectuale a tinerilor (cu informații redondante — repetate, ne necesare) la un cadru favorabil procesului gîndirii creatoare, folosindu-se informarea în vederea adevăratei cunoașteri. Creierul tinerilor nu poate fi asimilat unui vas ce urmează a fi umplut cu substanța științei. El trebuie să fie înzestrat numai cu principiile rezultate din practica timpului, pentru a putea genera noul.Memoria științifică rămîne, desigur, necesară în cercetare, cît și în creația zilnică, pe care noile profesiuni o reclamă. Folosirea rațională a informației este necesară și în presă, radio, televiziune. In economie și în aparatul de stat de asemenea se impune o. comprimare a informațiilor și a pregătirii rapoartelor, acestea luînd forma unor sisteme de informare eficientă. Funcționarii superiori nu ar mai trebui să studieze nenumărate rapoarte, ci doar tabele care să cuprindă. în scheme și legături logice, ușor de descifrat vizual, informațiile importante, selectate și ordonate riguros.

teme mecanizate de regăsire a Informațiilor.Introducerea mecanizării în serviciul de documentare al unui institut central de cercetare științifică presupune. într-o primă etapă a organizării, determinarea 

aproximativă a volumului de date și informații ce vor trebui prelucrate și stocate, mai cu seamă a acelora legate nemijlocit de profilul institutului (așa-nu- mitele „informații prețioase"). In acest scop, a fost adoptată, pentru calcularea volumului, o „unitate convențională de material informativ" („u.c.m.i."). O revistă de specialitate, de exemplu, echivalează cu 4 unități, o revistă de referate cu 20 „u.c.m.i.". etc. Deoarece ♦crmenul mediu de valabilitate informativă a unui material este de circa 10 ani, se estimează că un institut, cu teme de cercetare multiple, dar foarte specializate, poate ajunge la o acumulare de 170 000—250 000 de unități de informații. Pe această bază, trebuie organizat sistemul de introducere și extragere a informațiilor. De fapt, fiecare „u.c.m.i." se caracterizează printr-un șir de criterii tematice, locale, de durată, de limbă, apartenență ș.a. Un sistem eficient de documentare trebuie să asigure depistarea oricărui material, potrivit oricărui criteriu. Sondajele au arătat că 50 la sută din „informațiile prețioase" necesită în medie 5 criterii tematice, 35 la sută — 8, iar 15 la sută — 20 de criterii. In sistemul vechi de organizare a fondului de documentare, sub formă de cartotecă cu fișe, erau hecesare pentru 250 000 de „u.c.m.i.", nu mai puțin de 2 075 000 fișe, din care doar 12 la sută conțineau „informația originală", restul fiind „fișe de trimitere" pentru aceeași informație, dar pe probleme secundare.
A doua fază o constituie analiza cererilor de informație care se pot referi la un titlu, un autor sau la materialul infor- 

Cercetarea sociologică 
anchetează consumul

Există astăzi foartede informație tehnico-științifică și economică, fiecare dintre ei prezentînd necesități diverse și modificabile în timp. A- ceste necesități pot fi cuprinse în trei mari categorii: activitatea profesională, studiul legat de ridicarea nivelului de calificare și (destindere.Studierea funcție de permite verificarea condițiilor organizatorice și metodice (sisteme de descriere, organizarea a eficientei Prin studii sociologice, raporturile temele de informare, în vederea elaborării unor sisteme cît mai adecvate. în Cehoslovacia, s-a inițiat o cercetare sociologică, îmbrățișînd o perioadă de 4 ani, cu privire la „metodele de determina- ficiari și sistemele de informare pe ramură, re a necesităților în domeniul informa- instituție, regiune, precum și organizarea și structura acestora. Pentru a-și atinge scopul, asemenea anchete se efectuează prin contracte cu societățile si insf tutele științifice interesate. Se folosesc metode stricte de planificare, iar sub aspect sociologic. studiul se întreprinde la fata locului, combinat cu sondaje și anchete statistice. Nu trebuie pierdute din vedere și relațiile subiective dintre consumator și sistemele de informare. Se studiază, de asemenea, modalitățile în care beneficiarul își organizează fondul docu- mentar-informativ, în raport cu profilul său și cu gradul de dispersare în reviste și publicații a datelor și cunoștințelor de specialitate; Ne interesează, deopotrivă, caracterul surselor de informații și gradul de satisfacere a necesităților de informare, gradul de instruire și de folosire rațională a sistemelor și surselor de informare.

re a necesităților în domeniul informației* și „serviciile de informare", cercetare inclusă într-un studiu mai larg asupra „sistemului de informare tehnico- științific și economic".In cadrul studiului sociologic, beneficiarul informației este considerat drept membru al unui grup social-profesional, ceea ce permite și o tipizare relativă a trăsăturilor caracteristice, ținîndu-se seama și de anumite calități individuale. Trebuie avute în vedere, desigur, și nevoile de informare care decurg la un moment dat din interesele unui întreg complex social, economic sau științific și care nu coincid totdeauna cu necesitățile unor părți sau grupuri. De aceea, poate fi socotit drept consumator de informație atît individul izolat, cît și un grup profesional sau un anumit organism.Cunoscînd pe consumatorul de informație și structura intereselor sale, putem

Spre catalogul mondial 
al publicațiilor științifice

L Quincy MUMFORD (S.U.A.)director al Bibliotecii CongresuluiA

Personalul tehnic al bibliotecilor este dificil de recrutat și supus unor permanente fluctuații. în ultimii ani, s-a constatat. că, avînd cunoștințe inevitabil'limitate în domeniul limbilor străine, nu poate asigura o rapidă clasificare și catalogare a publicațiilor care sosesc în număr crescînd și în limbi diferite. Pe de altă parte, se cerea găsirea unei posibilități de coordonare a eforturilor solicitate de aceste operații, efectuate în mai multe instituții, Incit să se evite paralelismele, uneori destul de costisitoare. Biblioteca Congresului a organizat furnizarea regulată a unor fișe tipărite, pentru o bună parte din lucrările primite de celelalte biblioteci, deși cu întîrziere încă. în 1966, în urma consultării cu diverse asociații profesionale ale bibliotecarilor, cooperarea în catalogare a căpătat caracter de lege. S-au primit subvenții importante, pentru achiziționarea. în măsura posibilului, a tuturor documentelor și publicațiilor care apar în oricare țară și care ar putea prezenta interes pentru oamenii de știință ; ca urmare se pot furniza informații catalografice asupra acestor publicații, scurt timp după achiziționare, di- fuzîndu-se și informații bibliografice pe fișe tipărite sau prin alte mijloace.In vederea organizării catalogării centralizate. Biblioteca Congresului a procedat la completarea colecțiilor ei. prin schimburi internaționale. De asemenea, un sondaj a arătat că pot fi utilizate referințele bibliografice naționale din 18 țări, ceea ce acoperă în bună parte necesitățile cercetătorilor americani.Pentru a accelera viteza de înregistrare 
a publicațiilor, am obținut — în urma unui acord cu Franța. Anglia, R.F.G. și Norvegia — posibilitatea de a înregistra. în catalogul nostru centralizat, semnalizările care figurează atît în bibliografiile naționale curente, cît și în bibliografiile specia

mativ. Regăsirea informațiilor înmagazinate solicită desigur, multă muncă și fonduri. Calculele au arătat că circa 20 la sută din aceste cheltuieli sînt neproductive, fiind influențate adeseori de factori subiectivi cu privire la valoarea informativă a materialului, a purtătorului principal de informație. A apărut astfel problema alegerii de utilaj corespunzător pentru efectuarea cît mai exactă și obiectivă a extragerii datelor. In cazul institutului nostru, s-a oscilat între folosirea mașinilor electronice de calcul analitic (cu cartele perforate) sau a calculatorului electronic (cu cartele perforate și bandă magnetică). Analiza comparativă a dovedit superioritatea acestuia din urmă. A- vantajul constă în faptul că „masivul de fișe" este parcurs de către mașină o singură dată, indiferent de numărul criteriilor. Importantă este și economia de timp. Astfel, timpul necesar pentru satisfacerea a 20 de cereri, cu 4—5 criterii. însumează la operația manuală 1722 ore/om ; 140 ore la mașina de calcul analitic, și doar 21 de ore la mașina care folosește atît cartele perforate, cît și bandă magnetică. Desigur, aceasta din urmă costă mai mult dar amortizarea ei este asigurată prin folosirea în multe alte operații precum și în prelucrarea unui volum mereu cres- cind de date informative.Analizele comparative efectuate au condus la concluzia oportunității introducerii automatizării în operațiile de documentare la un institut central de cercetări științifice. întrucît ea asigură o exploatare rațională a informațiilor acumulate și. deci, o eficientă economică ridicată.

preciza și metoda cuvenită, pentru a-i determina necesitățile. Pot fi studiate. în acest scop : sursele de informație și numărul lor ; măsurile ce se impun în selectarea și limitarea difuzării informației; cantitatea optimă de informații pentru diverse categorii de beneficiari și eliminarea surplusului de informații secundare ; corelațiile dintre gradul de instruire al beneficiarului și necesitatea de informație ; factorii sociali și psihologici care influențează contactele dintre consumatori și sursele de informații dintr-un cadru anumit (institut de cercetare, uzină etc.).In ce privește beneficiarii, cercetarea sociologică se referă în special la cei a căror activitate are un caracter creator sau de conducere și organizare. La un nivel mai ridicat al cercetării, se investighează relațiile dintre grupurile de bene- 

lizate ale acelor țări. Participant!! la acord au relevat că adoptarea și aplicarea principiului „catalogării prin cooperare" permite uniformizarea pe plan internațional a descrierii publicațiilor. S-a constatat că, prin transmiterea referințelor bibliografice, înainte de publicarea lucrărilor în țara de origine, se accelerează atît comenzile cît și catalogarea, se ușurează depistarea informațiilor bibliografice suplimentare în țările respective, ca și în străinătate, redueîndu-se, în același timp, costul catalogării în bibliotecile lumii și sporindu-se volumul vînzării publicațiilor.Prima încercare de cooperare s-a făcut în 1966, cu British National Bibliography, ceea ce a permis Bibliotecii Congresului să primească exemplare ale tirajului preliminar al semnalizărilor bibliografice. Pe baza lor, s-au elaborat fișe tipărite ce au fost distribuite tuturor bibliotecilor abonate, stimulîndu-se comenzile. Această experiență-pilot a justificat extinderea legăturilor de acest gen cu diferite țări, creîndu-se birouri speciale de informare. S-a examinat posibilitatea cuprinderii în sistemul de „catalogare prin cooperare" a numeroase state din Europa, Africa și America Latină. Rezultatele operațiunilor de „catalogare prin cooperare" sînt consemnate nu numai în fișele catalogului de la Bibliotecă ci. parțial, și pe bandă magnetică. Urmează să fie tipărit și „Național Union Catalog", care va deveni, cu timpul, un repertoriu al tuturor publicațiilor originale ale oamenilor de știință din orice țară. Se înțelege că un asemenea catalog va fi extrem de util atît bibliotecarilor. cît și specialiștilor din întreaga lume.Pagină realizată de
Teodor CAZACII și Gheorghe BARBU
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La Palatul Marii Adunări Na
ționale continuă să se desfășoare 
lucrările comisiilor permanente în 
legătură cu proiectele de legi 
aflate pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale.

Membrii comisiilor: economico- 
financiare, agricultură și silvicul
tură, cultură și învățămînt, sănă
tate, prevederi și asigurări sociale, 
administrativă și juridică au exa
minat, în zilele de 11—17 decem
brie a.c., secțiunile proiectelor pla
nului de stat și bugetului pe anul 
1969.

Explicațiile cerute de deputați 
au fost date de reprezentanții con
ducerii Comitetului de Stat al Pla-

nificării și ai Ministerului Finan
țelor.

In cadrul unei ședințe comune, 
sub președinția tovarășului Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei econo- 
mico-financiare, membrii acestor 
comisii au ascultat expunerea to
varășului Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, cu privire la proiectul 
planului de stat al economiei na
ționale pe anul 1969, precum și ex
punerea tovarășului Virgil Pîrvu, 
ministrul finanțelor, referitoare la 
proiectul bugetului de stat pe anul 
1969.

Marți seara a plecat spre Vie
na o delegație a Partidului Co
munist Român, formată din to
varășii Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Nicolae Gui- 
nă, membru al C.C. al P.C.R., 
pentru a participa la funeraliile 
lui Johan Koplenig, președintele

(Agerpres)

Cronica zileiDelegația Comitetului orășenesc de partid și a Comitetului Executiv al Sovietului din Moscova, condusă de V. F. Promîslov, membru al C.C. al P.C.U.S., președintele Comitetului Executiv al Sovietului din Moscova, care ne vizitează țara, a depus marți dimineața coroane de flori la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului si a Patriei, pentru Socialism, precum și la Monumentul Eroilor Sovietici.în aceeași zi, membrii delegației sovietice au vizit3t Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, Fabrica de elemente prefabricate pentru construcții din Militari, cartiere de locuințe din Capitală.

Ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Gheorghi Bogdanov, a organizat marți o întîlnire tovărășească cu ocazia vizitei unor scriitori bulgari în țara noastră. Au luat parte reprezentanți ai conducerii Uniunii Scriitorilor, funcționari superiori din M.A.E., oameni de cultură, ziariști.

PEISAJUL
CUTEZANȚEI
(Urmare din pag. I)

Barcău. imaginîndu-mi formele 
lui viitoare, fiindcă mulți din 
tinerii satului astăzi sînt petro
liști în propria lor vatră stră
moșească. De aceea deplasez 
imaginea la poarta satului 
dinspre soare-răsare ; aici nou
tatea se face spectaculoasă a- 
tît arhitectonic cit și pictural 
— miniraionul de blocuri pre
vestește o nouă urbe (deocam
dată nici satul nu-i înregistrat 
pe harta țării), cîmpul ușor on
dulat cu peste 300 de sonde 
spintecînd înălțimile, așază de 
pe acum alături de numele lo
cului atributul care îl pre
schimbă și-i definește structura industrială.Deși extrem de tînără (doar 
patru ani), schela de la Su- 
placul de Barcău a devenit cu
noscută în lumea petroliștilor 
nu prin dimensiunile ei, cît prin 
procedee și soluții inventive, 
prin nov* tea și randamentul 
aplicării '.or la scară indus
trială.

îmi rotesc ochii prin pădu
rea de schele fumurii: par 
singure, uitate în somn, respi- 
rînd greoi din adîncuri. Le pri
vesc cu atenție organizarea în 
panouri și descopăr că sînt a- șezate la coifurile unor pătra
te, avînd fiecare la mijloc. în punctul unde s-ar întîlni cele 
două diagonale imaginare, o 
altă schelă, aparte. Parcă în
tregul cîmp este o imensă ta
blă de șah în care piesele se 
dispută după o strictă lege a 
geometriei. Schela stingheră, a- 
șezată în mijlocul fiecărui pă
trat definește noutatea proce
deului de natură termică. Mai 
precis, țițeiul foarte pîscos, prin 
sistemul clasic recuperabil doar 
10—15 la sută din Zăcămînt, a 
obligat la căutări. Petroliștii 
le-au găsit — combustia subte
rană și injecția cu aburi — și 
de la sonda leneșă, care smul
gea din harta subterană doar 
cîteva tone, s-a ajuns la can
tități de zece ori mai mari. Alte 
sonde, de observație, așezate în 
formă de elipsă devin lanterne 
magice; prin ele se măsoară 
temperatura și conturul de ar
dere a bazinului care-și leapă
dă vîscozitatea și erupe spre 
suprafață. O dată epuizată o 
zonă, suprafața pătratului spo
rește, așezîndu-și pe laturi alte 
opt schele. „Panourile se vor 
extinde, în special în zona ex
ploatată prin sistemul clasic, 
pentru a recupera încă 60—70 
la sută din zăcămînt" — pre
cizează inginerul șef Mircea 
Zamfir.

„Cu atît mai mult cu cît a- 
nul viitor rafinăria nu va fi 
doar o prezență arhitectonică, 
ci va prelucra sute de mii de 
tone", intervine tînărul inginer 
Alexandru Tîrlea.

încerc, după spusele oameni
lor de aici, să derulez secvență 
cu secvență filele acestui șan
tier și revăd pe cei doi fîntî- 
nari care săpau, cu patru ani în urmă, sub arșița cerului o 
fîntînă în plin imaș, la margi
nea satului, pentru cirezile coo
peratorilor. Parcă-i revăd înju- 
rînd de necaz cînd în loc de 
apă dulce fintîna s-a umplut 
cu oglinzi colorate de țiței. „Am 
săpat în zadar, n-am știut găsi 
izvorul"... își spuneau continuu, cu amărăciune în voce. Geolo- ?ii n-au întîrziat să se arate, n cîteva zile au reușit cu e- 
xactitate să stabilească existen
ta unui bazin de țiței, desenîn- 
du-i cu aproximație și harta 
convulsionată de argiloasele ni
sipuri subterane. Apoi liniștea a fost sfărîmată de mașini și schele, de buldozere și macarale. de oameni, al căror nu
măr sporea de la o zi la alta, 
ureîndu-se pe verticale meta
lice ori ascultînd zvîrcolirila 
păm.întului în punctele de fo
rare. Astăzi cei doi fîntînari se 
consideră primii geologi ai sa
tului. nu vorbesc de zădărnicia 
fîntînii săpate de ei. ci îi caută noi sensuri, o îmbogățesc cu 
metafore. Ei ne bună dreptate, în oglinzile ei imaginația poate 
descoperi mișcătoare desene în care. într-un viitor apropiat. 
actualul sat va fi cel mai tî- 
năr oraș De pe acum în ju
rul acestei fîntîni se așază te
meliile O dată cu ele se schim bă și oamenii, peisajul și chiar 
anotimpurile.

★Marți la amiază a părăsit Capitala Ghideon Rafael, director general în Ministerul Afacerilor Externe al Israelului, care, la invitația primului adjunct al ministrului afacerilor externe, George Macovescu, a făcut o vizită în țara noastră. înainte de a părăsi Bucureștiul, oaspetele a făcut o scurtă declarație unui redactor „Agerpres".în timpul vizitei în România — a declarat oaspetele — am fost primit de Excelența Sa premierul Ion Gheorghe Maurer șl am avut convorbiri cu primul adjunct al ministrului afacerilor externe, George Macovescu. în cadrul convorbirilor au fost discutate probleme privind relațiile dintre Israel și România în domeniile politic, economic și cultural. De asemenea, am trecut în revistă aspecte generale ale situației internaționale actuale. Am avut ocazia — a subliniat în încheiere dl. Ghideon Rafael — să fac și o scurtă vizită prin țară. Mărturisesc că am fost deosebit de puternic impresionat de ritmul construcției ce se desfășoară pretutindeni, de vitalitatea creației sociale a poporului român.
★Recent s-au desfășurat la Paris „Zilele de studii internaționale ale gerontologie!", la care au participat specialiști din numeroase țări. Apreciind necesitatea coordonării cercetărilor medicale și sociale legate de îmbătrînirea populației, la această reuniune științifică s-a hotărît constituirea unui comitet international, în conducerea comitetului, alcătuită din zece membri, a fost ales și dr. Alexandru Ciucă, șeful secției de cercetări medico-sociale al Institutului de geriatrie din București.
★Marți a părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie, delegația C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S., condusă de Vladimir Nikolaevici Oriol, adjunct ’ de șef de secție la C.C. al U.T.C.L., care, la invitația C.C. al U.T.C., a făcut o vizită în țara noastră.(Agerpres)

vremea deTimpul probabil pentru zilele19, 20 și 21 decembrie. în țară : vreme relativ umedă. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații locale sub formă de ploaie în jumătatea de vest a tării și sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în rest. Vînt potrivit cu unele intensificări în estul țării la începutul intervalului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, izolat mai coborîte, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade.
V

A P.C.R.
Vizita in II. R. S. S. a unei

HJĂRILE SOCIALISTE
de onoare al Partidului Comunist 
din Austria.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef 
C.C. al P.C.R., de 
partid.
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al femeilor din România
Se recoltează trestia de zahăr

de secție la 
activiști de 

(Agerpres)

0 delegație a C.C. al P.C.R. 
a plecat la Congresul P.S.LU.P.

Marți dimineața a plecat în Ita
lia o delegație a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Vlad 
Constantin, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care va participa 
la lucrările celui de-al II-lea Con
gres al Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare (P.S.I.U.P.).

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Va-

sile Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★

In aceeași zi, delegația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, a sosit la Roma. 
Pe aeroportul 
Vinci" membrii 
întîmpinați de Alessandro Men- 
chinelli, membru al Direcțiunii 
P.S.I.U.P„ precum și de Cornel 
Burtică, ambasadorul României la 
Roma.

„Leonardo da 
delegației au fost

(Agerpres)

întoarcerea de la Budapesta
a tovarășului Gheorghe Rădulescu

Marți dimineața s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Budapesta, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care, împreună cu Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, au participat la lucrările 
celei de-a VIII-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale de co
laborare economică româno-ungară.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, erau prezenți tovarășii Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor insti
tuții centrale economice.

A fost de față Sandor Argyelan, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Ungariei la București.

(Agerpres)

MOSCOVA 17. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite: La invitația Comitetului femeilor sovietice, o delegație a Consiliului național al femeilor din Republica Socialistă România, condusă de Ioana Boga, vicepreședintă a Consiliului, a făcut o vizită în U.R.S.S.Marți seara delegația Consiliului național al femeilor a plecat spre patrie. La gara Kiev delegația a fost salutată de membre ale conducerii Comitetului femeilor sovietice. A fost de față Ion Ciubotaru, însărcinatul cu afaceri a.i. la Moscova și alți membri ai ambasadei.

(Corespondență de la V. Stamate). Oamenii muncii din Cuba se află angrenați în aceste zile în vastul efort pe care îl reclamă campania de recoltare a trestiei de zahăr, principala bogăție a țării. Actuala campanie este socotită ca o repetiție generală la marea „zafra" din anul 1970, cînd Cuba și-a propus să realizeze o producție de 10 milioane tone de zahăr.Spre deosebire de alți ani, cînd în noiembrie și decembrie „zafra" se afla încă la începutul ei, desfășurîn- du-se doar într-o singură provincie,

anul acesta ea a luat un start puternic, cuprinzînd chiar din primele zile trei din cele șase provincii ala țării : Havana, Oriente și Camaguey. în același timp, numărul fabricilor de zahăr intrate treptat în campania de prelucrare a trestiei a ajuns la mai bine de 70 (aproape jumătate djn totalul fabricilor de zahăr existente în țară). Munca se desfășoară pretutindeni sub auspicii bune, iar spiritul emulativ care domnește în colectivele de muncă denotă hotărîrea poporului cuban de a înfăptui obiectivele ce și le-a propus.

Manifestări prilejuite 
de aniversarea 
P.C. din Polonia

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — In 
întreaga Polonie au loc manifes
tări consacrate celei de-a 50-a ani
versări de la crearea Partidului 
Comunist din Polonia și aniversării 
a 20 de ani de la unificarea miș
cării muncitorești poloneze.

La Koszalin a avut loc cu acest 
prilej o sesiune științifică populară 
la care au participat istorici, profe
sori. veterani ai mișcării muncito
rești și reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret Au fost prezentate 
referate consacrate rolului Parti
dului Comunist din Polonia în miș
carea muncitorească din țară și 
rolului .partidului clasei muncitoa
re în instaurarea puterii populare.

La Liublin s-a deschis expozi
ția-„Partidul Comunist din Polonia 
în Voievodatul Liublin în perioada 
1918—1938". In marile întreprinderi 
industriale din Poznan au avut loc 
ședințe festive consacrate aniver
sării creării partidului comunist 
și unificării mișcării muncitorești.

ȘTIRI SPOR
o Crosul internațional de la Erem- bodegem (Belgia), desfășurat într-un decor hibernal la o temperatură de zero grade, a fost cîștigat de belgianul Gaston Roelants. învingătorul a parcurs cei 7 000 m ai traseului în timpul de 23’54”4/10. Locul secund a fost ocupat de compatriotul său Polleunis, iar pe locul trei s-a clasat campionul olimpic în’proba de 5 000 m, tunisianul Mohamed Gam- moudi.• Echipa de fotbal a Bulgariei și-a început turneul în Brazilia, ju- cînd la Curitiba cu selecționata statului Parana. Meciul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 4—4. înprima repriză, fotbaliștii bulgari au jucat excelent reușind la un moment dat să conducă cu 3—1.
e O selecționată masculină de baschet a Cehoslovaciei, care se află în turneu în S.U.A., a jucat la Havre (Montana) cu o reprezentativă a Colegiului din localitate. Baschetba- liștii cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de 102—60.• Cel mai bun fotbalist maghiar pe anul 1968 a fost desemnat Lajos

Unul din numeroasele
ghiduri practice cuprinse în

Almanahul Se intuia %

■

SI

întrebări
.KTIONATE DIN "CHES' 

® EXAMINA®

CARE SÎNT ÎNTREBĂRILE LA CARE SE POTICNESC 
CEL MAI DES CEI CARE DAU EXAMEN PENTRU PERMIS 
DE ȘOFER ? Le găsiți — cu răspunsul exact, dat de 
Direcția circulației din Inspectoratul general al Mi
liției, împreună cu comentarii explicative — în 
ghidul omului bine informat: 
ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1969

Peste cîteva zife, la chioșcuri

Preocupări privind
automatizarea

(Corespondență de la Eugen Io- nescu). — In ultimele zile, la Pra- 
ga s-a desfășurat o conferință na
țională cu tema „Perspectivele și 
premisele automatizării în diverse 
ramuri ale industriei cehoslovace". 
Cele aproape 20 de referate pre
zentate la conferință cuprind concluzii privind aplicarea de pînă a- 
cum a automatizării și posibilită
țile folosirii ei în producție.

în prezent, se intenționează tre
cerea la o fază nouă. în primul 
rînd în energetică, metalurgie și 
chimie, prin crearea unor sisteme 
care au în vedere nu numai auto
matizarea proceselor tehnologice, 
ci, potrivit tendințelor pe plan 
mondial, și găsirea de soluții pen
tru conducerea întreprinderilor, in
clusiv automatizarea administrării și planificării operative și de 
perspectivă. Un asemenea sistem, 
bazat pe aplicarea metodelor ci
bernetice și electronice, a și fost

industrială
realizat la combinatul metalurgie 
„Klement Gotwald" din Ostrava.

în general se acordă o atenție 
deosebită cercetării fundamentale 
și aplicațiilor orientate spre rea
lizarea în următorii șapte ani a u- 
nor sisteme de conducere model în 
diferite ramuri ale industriei.

In cadrul sarcinilor privind au
tomatizarea industrială, se preve
de automatizarea complexă a com
binatului de la Vresova, a combi
natului pentru fabricarea îngrășă
mintelor azotoase artificiale de la 
Sala, a uzinelor de automobile din 
Mlada Boleslav și a viitoarei ra
finării din Kralupy. Se intențio
nează. de asemenea, experimenta
rea unor elemente ale autornirizării în conducerea transportului 
feroviar, aerian și a celui în co
mun din marile orașe, în rețeaua 
comercială și în sfera elaborării 
informațiilor tehnico-științifice și 
economice.

Un nou combinat alimentar

Szucs care joacă în echipa Ferencva- ros, în postul de fundaș. Szucs a totalizat 34 de puncte în cadrul plebiscitului inițiat de gazetarii sportivi din Ungaria. Szucs este în vîrstă de 25 de ani. Anul trecut primul loc revenise lui Florian Albert, care la această ediție a plebiscitului nu a întrunit nici un vot.
• Ieri a început la Moscova tur

neul internațional feminin de handbal. Iată primele rezultate înregistrate : R. D. Germană — Ungaria 13—9 .15— 1016- 11 . . _________întîlnește echipa Ungariei.(6—4) ; Polonia — Bulgaria(4-4) ; U.R.S.S. — România (9—3). Astăzi echipa României
• Maratonul automobilistic Lon- dra-Sydney, care a măsurat 25 000 de km și a durat 23 de zile, s-a încheiat cu victoria neașteptată a echipajului englez Cowan și Coyle, care a pilotat un „Hillman-Hunter". Pe locurile următoare s-au clasat echipajele conduse de Hopkirk (Irlanda) și Vaughan (Australia). Pînă în ultima etapă a cursei pe primul loc se afla echipajul belgian alcătuit din Lucien Bianchi și Jean Claude Ogier. Aceș-

tia însă au suferit un grav accident, ciocnindu-se cu un automobil „Morris", care venea din partea opusă. Accidentul a avut loc cu 20 km înaintea intrării în localitatea Nowran. Ambii piloți belgieni au suferit fracturi, fiind internați la spital.
• In runda a 13-a a turneului in

ternational'de șah „Acropole" de lâ Atena, Victor Ciocîltea a remizat în 19 mutări cu iugoslavul Damianovici. în partida centrală a rundei, Kava- lek a remizat după numai 17 mutări cu Parma. în clasament conduc Ka- valek. (Cehoslovacia) și Boboțov (Bulgaria) cu cîte 9,5 puncte, urmați de Pachman (Cehoslovacia) — 9 puncte, Cirici (Iugoslavia) — 8,5 puncte (1), Parma /Iugoslavia), Tringov (Bulgaria) — 8,5 puncte etc. Victor Ciocîltea ocupă locui 13 cu 4 puncte.
Astăzi pe patinoarul artificial din 

parcul „23 August" au loc două meciuri contînd pentru turul secund al campionatului republican de hochei pe gheață. Cu începere de la ora 16,30 se vor disputa jocul Steaua— Petrol Geologie și în continuare partida Dinamo București—Avîntul Miercurea Ciuc.

Prima etapă a combinatului de prelucrare a cărnii, care a intrat în funcțiune la Ulan Bator, face parte din acțiunea de dezvoltare a industriei ușoare și alimentare prevăzută de cel de-al patrulea plan cincinal al R. P. Mongole. în această întreprindere se poate prelucra anual carnea de la 1 200 000 de

oi, 125 000 vite cornute mari, 30 000 de porci. în cele 14 secții mecanizate — și parțial automatizate — se produc conserve de carne, grăsimi comestibile și industriale și alte produse. Combinatul livrează sute de tone de produse de carne magazinelor din R. P. Mongolă, precum și pentru export.
Construcții

în orașele de provincie
în orașul Miskolc din R. P. Ungară a intrat recent în producție, cu întreaga sa capacitate, o nouă „fabrică de case". Combinatul va produce anual panouri prefabricate din beton pentru 4 200 de apartamente, în orașul Szekesfehervar a fost inaugurată o nouă uzină de plăci de aluminiu cu o producție anuală de 400 000 mp. Produsele acestei întreprinderi vor fi folosite în special în construcția de locuințe, iar o parte considerabilă va fi destinată exportului. La Visonta va intra în curînd în funcțiune o exploatare carboni-

feră la zi, cea mai mare de acest fel din țară. Lucrările de decoper- tare au și fost terminate. în prezent se experimentează excavatoarele și alte agregate pentru extracția cărbunelui.Schelele au devenit astăzi un element caracteristic al orașelor de provincie din R. P. Ungară. După cum se știe, actualul cincinal, urmărind stabilirea unei dezvoltări echilibrate a diferitelor regiuni ale țării, a prevăzut investirea a 50 miliarde forinți pentru construcții capitale în orașele de provincie.
(Urmare din pag. I)

va

Celelalte țâri membre sînt puse în 
situația de a importa cantitâți a- 
preciabile de asemenea produse, 
dar preferă să le cumpere din a- 
iara Pieței comune, fie din pricina 
prețurilor mai scăzute,- fie pentru 
că țările furnizoare sînt, la rîndul 
lor, piețe însemnate de desfacere 
pentru mărfurile industriale ale 
statelor din C.E.E. Soluția In vi
goare pînă acum — și care
continua să fie menținută pînă la 
sfîrșitul anului viitor — impune ca 
importatorii de produse agricole 
din afara C.E.E. să verse în „casa 
comunitară* o anumită sumă, pro
porțională cu mărimea achizițiilor. 
Sumele rezultate sînt folosite pen
tru finanțarea exporturilor țârilor 
care au excedente agrare.

Nemulțumiri generate de aceas
tă politică există în toate țările 
C.E.E. — cele ce plătesc, critică 
mărimea „excesivă* a vărsăminte- 
lor în casa comunitară ; cele ce 
primesc subvenții socotesc că a- 
cestea sînt' prea mici. Nemulțumi
rile cele mai mari sînt în rîndul ca
tegoriilor sociale cele mai direct 
interesate, în primul rînd ale mici
lor producători agricoli. Noul plan 
Mansholt are în vedere, pe de o 
parte, frînarea creșterii producției 
agricole, iar pe de altă parte, des
ființarea unei mari părți din între
prinderile agricole existente Urmă
rind să înlăture unele contradicții, 
noul plan dă naștere altora, mai 
profunde, legate de însăși existen
ța a milioane de producători agri
coli.Publicăm în legătură cu această problemă corespondențe care cuprind reacții la Paris, Roma și Bonn.

întrebarea generală care se 
pune este ce se va întîmpla cu 
milioanele de țărani care vor trebui 
să-și înceapă dramaticul lor exod ? 
Teoretic ar trebui să li se găsească 
noi slujbe în alte sectoare de activi
tate, iar unii dintre ei să fie pen
sionați. A găsi de lucru la o masă 
atît de mare de agricultori depă
șește însă posibilitățile industriale 
și financiare ale Franței și în gene
ral ale „celor șase", consemnează 
presa franceză.

Referindu-se la conținutul planu
lui Mansholt, ziarul „Paris Jour" 
apreciază că el „propune soluții de tehnocrat!, fără a tine seama de problemele politice și umane. Este un plan ce nu pare să corespundă unor preocupări realiste"...

Arătînd că publicarea planului nu 
a făcut plăcere guvernului francez, 
ziarul „France Soir" scrie că

ROMA

Primele ecouri în Italia la „pla
nul Mansholt", recunoscînd necesita
tea ungr măsuri noi care să ur
nească din loc politica agricolă a ță
rilor membre ale C.E.E., ajunsă la 
un „punct critic", comportă totoda
tă o serie de rezerve serioase, mai 
ales în ce privește căile indicate în 
vederea realizării obiectivelor pro
puse. In așteptarea unei poziții ofi
ciale a guvernului și a organizații
lor țărănești direct interesate, sînt 
demne de reținut atitudinile critice 
manifestate în presa italiană. De 
pildă, ziarul „Avânți" atrage aten
ția că planul Mansholt „presupune numeroase intervenții de ordin financiar, atît în ceea ce privește ate-

Mansholt

PARIS
„Soluția radicală" găsită de Mans

holt a fost primită cu multă în
grijorare atît în cercurile agricul
torilor francezi, cît și pe plan mai 
larg.

Aplicarea planului, se consideră la 
Paris, va accentua considerabil dra
ma țărănimii vest-europene, începu
tă, de fapt, mai demult: în 1950 
erau 20 milioane de agricultori în Europa „celor șase". După zece ani, 
numai 15 milioane. In anul viitor 
vor mai rămîne numai 10; alte 5 
milioane ar urma ca pînă în 1980 
tă renunțe la gospodăriile lor.

„motivele de rezervă și de prudență ale guvernului sînt de ordin politic", socotindu-se că nu este mo
mentul să se provoace agitații țără
nești. Ministrul de externe al Fran
ței, Debri, a ținut să marcheze dis
tanțarea față de planul Mansholt, 
subliniind că acesta nu angajează 
cu nimic guvernele respective și 
că, în orice caz, el nu este decît „un element, anexat printre altele, la dosarul reformei Europei verzi".

Reacțiile cele mai categorice pro
vin din partea Adunării permanente 
a camerelor de agricultură 
(A.P.C.A.) și a M.O.D.E.F. (Mișcarea 
pentru apărarea exploatărilor fami
liale din agricultură). Camerele de 
agricultură, care au anunțat in
tenția lor de a organiza la Milano 
o întîlnire la 20 decembrie cu miș
cările asemănătoare din R.F.G., 
Belgia și Italia, au arătat că vor 
acționa pentru ca planul Mansholt 
să fie combătut de toți cei pe îi amenință.

Dezbaterile asupra viitorului 
ropei agricole sînt departe de a fi 
angajate, se consideră la Paris. Dl- 
nu vor începe decît în ianuarie 1969, 
și se anunță lungi și dificile.

Al. GHEORGHIU

nuarea dificultăților în care se vor găsi mulți agricultori, cît și în domeniul restructurării agriculturii, ceea ce ar face necesare investiții enorme pentru ca sectorul agricol să devină competitiv cu celelalte sectoare economice".
Ziarul „La Stampa" se întreabă, 

referitor la „saltul calitativ" cerut 
agriculturii, care este de natură să 
afecteze și restul economiei ita
liene : „cum vor fi absorbiți cei 2 milioane de țărani care vor părăsi ogoarele peste șase sau șapte ani ? Aceasta este o întrebare amenințătoare sub multe aspecte : economic și social, politic și urbanistic".

N. PUICEA

BONNcareEu-
Ele

In Germania occidentală, unde in rîndurile țărănimii se exprimă de mult timp serioase îngrijorări fată de politica agrară a C.E.E., planul Mansholt a avut efectul unei bombe, dat fiind că nu mai puțin de jumătate din cei ocupați astăzi în

agricultura vest-germană ar trebui, potrivit propunerilor prezentate la Bruxelles, să-și părăsească ogoarele și să-și schimbe pînă în 1980 meseria.
„Agricultorii germani, scrie cotidianul „Frankfurter Allgemeine", au sunat alarma împotriva planului 

Mansholt. Imediat liderii asociațiilor 
țărănești și deputății care exprimă 
punctele lor de vedere și-au ex
primat indignarea și au criticat cu 
aprindere pe inoportunul „reforma
tor" al agriculturii".La rîndul său, ziarul „Die Welt“ consemnează : „planurile lui Sicco 
Mansholt au fost întîmpinate la 
Bonn cu aspre critici... Propunerile 
făcute de Mansholt sînt nerealiste, 
nefundamentate economic și nerea
lizabile din punct de vedere poli
tic. Milioane de țărani nu se pot 
recalifica sau transforma în zece ani 
în pensionari". Această opinie este împărtășită de vicepreședintele grupului parlamentar al U.C.D.— U.C.S., Detlev Struve. în același sens s-a exprimat și deputatul Bern- hard Beauknecht, care este cunoscut ca un reprezentant al intereselor anumitor pături ale agricultorilor vest-germani

„Partidul liberal-democrat, a declarat deputatul Josef Ertl. așteap
tă o luare de poziție clară a gu
vernului federal față de acest plan. 
Partidul nostru previne guvernul si 
nu jertfească interesele agriculturii 
vest-germane". Alți deputati au calificat propunerile Mansholt drept 
„pură utopie".Asociația țăranilor din Republica Federală a Germaniei a declarat că numai „printr-o sistematică 
demoralizare a celor vizați, combi
nată cu o presiune masivă a prețu
rilor, ar putea fi determinați un 
număr atît de mare de țărani să-și 
abandoneze gospodăriile lor", preci- zînd în continuare că cea mai bună dovadă a nesocotirii intereselor a- gricultorilor vest-germani este pierderea de 20—25 milioane mărci, pe care o vor suferi aceștia ca urmare a reducerii de subvenții la cereale.în ceea ce îl privește, guvernul vest-german. al cărui punct de vedere în această problemă este destul de apropiat de cel francez, si-a exprimat deschis neliniștea față de procedura „neobișnuită" a publicării 
„unui plan cu consecințe atît de 
grele". în general, părerea cercurilor interesate cele mai largi este că politica restructurării agriculturii trebuie să rămînă de competenta guvernelor naționale.

P. STANCESCUViena.



viața internațională
v» ■■ITALIA

ECOUL
DECLARAȚIEI- 

PROGRAM 
A NOULUI 
GUVERN(Corespondență din Roma de la Nicolae Puicea). Declarația-pro- gram prezentată luni seara în Parlamentul italian de către primul ministru Mariano Rumor se afla marți în centrul atenției cercurilor politice. La Palazzo Madama, sediul Senatului, dezbaterile se desfășoară în cadrul precis al aprecierii conținutului programului guvernamental și al analizării metodelor și mijloacelor susceptibile să-i dea viată; în timp ce reprezentanții partidelor coaliției de centru-stînga scot în evidentă elementele pozitive ale programului de acțiune propus de premierul Rumor, senatorii apar- ținînd partidelor de opoziție consideră că, in realitate, cabinetul Rumor prezintă doar în forme noi aceleași obiective ale guvernelor de centru- stînga precedente care, datorită orientării politice și metodelor folosite pentru realizarea lor, nu au putut depăși stadiul proiectelor sau au fost aduse la îndeplinire doar parțial. .Dezvoltarea economica și socială reprezintă, de fapt, axul central al programului guvernamental, care va constitui — a menționat Rumor — „obiectul preocupării constante a guvernului". Ce se preconizează în esență ? în primul rînd, „aplicarea programării economice prin elaborarea celui de al doilea plan cincinal în scopul creării de noi locuri de muncă", eliminarea oricărei risipe și folosirii neproductive a resurselor, o accentuată și calificată acțiune propulsivă a participațiilor statale. Se mai preconizează alcătuirea unor fonduri pentru „restructurarea industrială" și „recalificarea forțelor de muncă". îmbunătățirea pensiilor, crearea unui „fond de solidaritate națională", care să atenueze daunele provocate de calamități naturale în agricultură, o îmbunătățire a legislației privind cooperativele, acțiuni pentru ameliorarea dezechilibrului regional și sectorial din economie etc. De asemenea, o „reformă a universității și Imediat după aceea a învățămîntului mediu" constituie o altă problemă a programului guvernamental. în acest sens se tinde spre „autonomia sistemului de învățămînt" și „generalizarea dreptului la studiu, împotriva oricărei politici de discriminare".Pe plan extern, guvernul pare a se limita la continuarea politicii externe italiene cunoscute, lăsîndu-se însă deschisă calea spre unele „initiative", în conformitate cu interesele Italiei. în acest sens se menționează — pe lingă intensificarea politicii „europene", adică de realizare a unității.economice și. politice a Europei occidentale, a menținerii angajamentelor Italiei în cadrul alianței atlantice — că „Italia va favoriza intensificarea relațiilor cu țările din Est în domeniul comercial și cultural", se angajează să aducă o „contribuție amplă și responsabilă la crearea în lume a unor condiții de pace, pentru a face să înceteze sau să se prevină focare de conflict și de tensiune", să „repună în acțiune procesul de destindere în relațiile internaționale".Primele comentarii apărute în presa de marți dimineața urmează în general linia cunoscută a orientării diferitelor cotidiene. Astfel organul democrat-creștinilor „IJ Po- polo" scrie că programul guvernamental reprezintă „un plan curajos" iar „Avânți", ziarul ; socialiștilor, a- preciază că declarațiile lui Rumor reflectă acordul politic și programatic pe baza căruia s-a restabilit coaliția guvernamentală de centru- stînga.Ediția de marți dimineața a ziarului „Unită" înserează declarația făcută de Pietro Ingrao. membru a) Direcțiunii P.C.I. șeful grupului parlamentar comunist în Camera deputaților, care a spus : discursul lui Rumor se reduce. în esență, la reafirmarea vechii politici^ de centru-stînga, fără idei noi în domeniul hotărîtor al politicii economice și sociale. Vom > lupta c.u hotărîre — a sous el împotriva guvernului, fiind convinși că astfel răspundem așteptărilor maselor.
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Manifestare 
de prietenie 

româno-franceza
PARIS 17. Marțidupă-amiază la Pa

latul Luxembourg- (sediul Senatului) a 
avut loc o solemnitate organizată de 
Grupul parlamentar pentru relații de 
prietenie Franța—România din cadrul 
Senatului, cu prilejul conferirii „Me
daliei de onoare a Senatului" am
basadorului extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, Constantin Flițan. In alocuțiunea rostită cu acest prilej, 
președintele Grupului de prietenie 
franco—român, Jean Louis Vigier, a 
evocat activitatea rodnică desfășu
rată de Grupul de prietenie din Se
nat pentru întărirea continuă a prie
teniei dintre Franța și România. 
„Scopul nostru este și rămîne pacea, 
a declarat, printre altele, președin
tele Vigier. Milităm pentru coexis
tența pașnică, pentru respectarea 
dreptului popoarelor de a-și deter
mina în mod liber soarta și viitorul 
tor" Mulțumind pentru medalia ofe
rită, ambasadorul Constantin Flitan 
a subliniat vechea tradiție de prie
tenie dintre cele două popoare și și-a exprimat convingerea câ rela
țiile de prietenie franco-române. 
care cunosc in prezent o dezvoltare 
fructuoasă, se vor intensifica și vor 
cuprinde noi domenii de cooperare 
La solemnitate au participat Alain 
Poher, președintele Senatului, pre
cum și alți senatori, deputați mem
bri ai Grupului parlamentar pentru 
relații de prietenie Franța—România din Adunarea Națională.

LUCRĂRILE SESIUNII O.N.U.
® REZOLUȚII IN PROBLEMELE DEZARMĂRII 

ADOPTATE IN COMITETUL POLITICNEW YORK 17 — Trimisul special Agerpres, N. lonescu, transmite : In Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U. au fost adoptate marți după-amiază ■ alte cinci proiecte de rezoluție privind problemele dezarmării.Potrivit primului proiect de rezoluție, Adunarea Generală își însușește declarația Conferinței statelor neposeșoare de arme' nucleare, ia notă de rezoluțiile adoptate de conferință și solicită secretarului general înscrierea pe ordinea de zi a următoarei sesiuni a problemei privind modul în care sînt aduse la îndeplinire rezultatele Conferinței statelor nenucleare, inclusiv recomandările privind convocarea la începutul anului 1970 a unei reuniuni a Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, care să studieze problema dezarmării și a garanțiilor de securitate și extinderea cooperării internaționale în domeniul folosirii pașnice a energiei nucleare, avîndu-se în vedere interesele speciale ale țărilor îh curs de dezvoltare. Proiectul de rezoluție a fost elaborat de 12 state și adoptat cu 84 voturi pentru, printre care șl România, împotriva a 8 și 6 abțineri.într-o altă rezoluție, Adunarea Generală cere guvernelor S.U.A. și U.R.S.S. să înceapă neîntîrziat convorbiri bilaterale asupra limitării sistemelor de transportare la țintă 
q b * b b ■

Senatorul McCarthy despre 
pericolul creșterii influenței 

Pentagonului asupra politicii S. U. A.
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Senatorul democrat Eugene Mc
Carthy, membru al Comisiei sena
toriale pentru problemele interne, 
a publicat în săptămînalul „The 
Saturday Review" un articol în 
care atrage atenția asupra perico
lului ce-1 reprezintă pentru întrea
ga națiune creșterea influenței 
Pentagonului asupra politicii ex
terne și interne a Statelor Unite. 
Autorul subliniază că „Ministerul 
Apărării al S.U.A. a devenit cea 
mai puternică forță independentă

VIZITA TOVARĂȘULUI 

TODOR JIVKOV 

ÎN U.R.S.S.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
17 decembrie au sosit la Moscova, 
într-o vizită de prietenie, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C al P.C.B., prim-loc- 
țiitor al președintelui Consiliului 
de Miniștri, Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.B.

La aeroport, oaspeții au fost pri
miți de Leonid Erejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Konstantin Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

r. f. g. — Victoria muncitorilor 
de la „Correcta"

Cu peste două săptămîni în 
urmă, muncitorii de la uzinele 
chimice „Correcta" din Bad 
Wildungen (landul Hessen, R. F. 
a Germaniei) au intrat în gre
vă în sprijinul cererii ca în 
noul contract de muncă să se 
prevadă unele îmbunătățiri pe 
tărîm economic și social. După 
cum relatează presa vest-germa- 
nă, patronii au respins aceste re
vendicări. refuzînd chiar să 
stea de vorbă cu reprezentanții 
muncitorilor Mai mult, direc
țiunea uzinei a proclamat un 
lock-out prin care au fost, con
cediat) toți cei circa 1 430 de 
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a armelor nucleare ofensive strategice și a sistemelor defensive împotriva rachetelor balistice.A mai fost adoptat un proiect de rezoluție privind problema creării de zone denuclearizate.în ședința precedentă a Comitetului politic a fost adoptat, în pofida unei largi împotriviri, proiectul de rezoluție inițiat de S.U.A. prin care se recomandă continuarea activității așa-numitei Comisii a O.N.U. pentru refacerea și reunificarea Coreei. Proiectele de rezoluție prin care s-a cerut desființarea acestei comisii, retragerea trupelor americane și a celorlalte trupe străine care ocupă Coreea de sud sub drapelul O.N.U., încetarea discutării la Națiunile Unite a , problemei coreene — nu au întrunit numărul de voturi necesar adoptării lor. Așa cum’ au subliniat numeroși delegați, rezultatele dezbaterilor pe marginea acestei probleme constituie un nou prejudiciu adus prestigiului Organizației Națiunilor Unite, eforturilor de, a. pune, la baza activității ei respectarea strictă a tuturor principiilor înscrise în Cartă.
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în ceea ce privește relațiile inter
naționale", ieșind de sub „contro
lul efectiv al Congresului". Milita
rizarea politicii externe americane, 
arată McCarthy, „a devenit eviden
tă în ultimii ani, manifestîndu-se 
prin promptitudinea de a reacționa 
prin metode militare față de pro
bleme care nu pot fi susceptibile 
unor soluții militare". Unul dintre 
cele mai grave exemple de acest 
gen, menționează autorul, îl con
stituie imixtiunea Statelor Unite 
in Vietnam. Politica vietnameză a 
Statelor Unite și vînzările de arme 
In străinătate confirmă, potrivit 
autorului, o creștere evidentă a 
cedării Departamentului de Stat și 
a Administrației în fața hotărîrilor 
și aprecierilor militarilor.

McCarthy atrage atenția că și 
pe plan intern Pentagonul influen
țează politica guvernului. Ramurile 
industriale și întreprinderile spe
cializate în producția de armament 
și alte materiale de război, arată 
senatorul, contribuie la creșterea 
inflației și prejudiciază grav ramu
rile industriale civile, prin atrage
rea, unei mari părți a personalului 
de înaltă calificare al națiunii în 
industria de război.

Fostul candidat la obținerea În
vestiturii partidului democrat pen
tru alegerile prezidențiale mențio
nează că se manifestă anumite 
tendințe ale unor conducători ai 
instituțiilor de învățămînt superior 
de a-și orienta activitatea potrivit 
planurilor Ministerului Apărării, 
în scopul obținerii unor credite din 
bugetul militar guvernamental. 
McCarthy califică acțiunile Penta
gonului ca o imixtiune a militari
lor în viața politică, economică și 
culturală a Statelor Unite. „în a- 
ceșt mod, conchide senatorul, mili
tarii influențează aproape nemijlo
cit întreaga cultură a Americii și 
dau direcția și tonul vieții noastre 
naționale".

muncitori (în fotografie : mun
citori din uzină citind anunțul 
de concediere în masă). Dar 
nici această măsură n-a de
terminat pe greviști să renunțe 
la acțiunile lor și greva a 
continuat. In cele din urmă, 
conducerea uzinei a fost ne
voită să satisfacă cererile mun
citorilor și să reprimească, fără 
excepții pe toți cei concediați.

Relatînd cele de mai sus săp
tămînalul vest-german „Die 
Andere Zeitung" conchide : „A- 
cest succes a fost posibil dato
rită unității de acțiune și 
solidarității greviștilor. care nu 
s-au lăsat intimidați".

Președintele Columbiei, Carlos Lleras Restrepo, a emis un decret prin care anunță că se ridică starea de urgență, instituită acum 20 de ani, la 9 aprilie 1948, de generalul Ospina Perez, președintele de atunci al țării.-Măsura a fost considerată „un remediu" spre a se pune ■ capăt urnii puternic conflict între adepții partidelor conservator și liberal care-și disputau conducerea țării de peste 100 de ani. Grupuri înarmate, organizate de ambele partide, cunoscute sub numele de „Bandoleras", s-au înfruntat- adu- cînd țara aproape în pragul unui război civil. Sute de sate, bănuite de simpatie pentru una sau alta din tabere, au fost distruse. Așa s-a născut valul de „violencia" care timp de a- proape 20 de ani a înecat .țara în sînge, provocînd peste 300 000 de victime,Conflictul a fost aplanat în 1958, cînd între partidele beligerante^ a intervenit o înțelegere pentru a guverna alternativ pînă în 1974, cîte patru ani fiecare. Primul președinte, reprezentant al partidului liberal, Lleras
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BRAZILIA
© DECRET PENTRU PRIVA
REA DE DREPTURI POLITICE 
A UNOR PERSONALITĂȚI 
© PREȘEDINTELE SILVA DA 
UN AVERTISMENT OFIȚERI
LORRIO DE JANEIRO 17 (Agerpres). — Președintele Braziliei, Arthur da Costa e Silva, a rostit la o întîlnire cu comandanții militari supremi prima sa cuvîntare după promulgarea „actului instituțional". El a declarat că această acțiune a fost necesară pentru a se evita restaurarea regimului de dinainte de 1964.Referindu-se la atribuțiile sale de șef a! statului, președintele Silva a avertizat pe ofițerii superiori brazilieni <?ă nu.. va, permite nici o tentativă, de diminuare a prerogativelor puterii prezidențiale, cerînd armatei Să se supună ordinelor sale date în calitate de comandant suprem „de drept și de fapt".Agenția guvernamentală de presă, recent instituită, a difuzat știri potrivit, cărora situația este calmă, iar instituțiile și întreprinderile și-au. reluat activitatea normală. Comunicatele nu fac însă nici o referire la a-

Mai riguros decît actul
instituțional precedent"I

Comentînd criza politică din Brazilia, cotidianul francez „Le Monde" arată că și în trecut adepții „liniei dure" au impus o serie de măsuri antidemocratice, concretizate prin cele patru „acte instituționale" precedente, care erau însoțite de o oarecare grijă de „salvare a aparențelor". Proclamarea acestor „acte instituționale", care limitau în mod serios drepturile cetățenilor și ale colectivității, era însoțită — scrie ziarul — de menționarea unei oarecari libertăți a presei. Existența unui parlament în care coexistau o formație guvernamentală, A.R.E.N.A. (Alianța pentru renovarea națională), și un partid de „opoziție" tolerat, M.D.B. (Mișcarea democratică braziliană), dădea iluzia controlului puterii executive de către o putere legislativă de altfel mai mult zgomotoasă decît e- ficace.

Noul „act instituțional" impus vineri seara de către elementele extremiste de dreapta, iritate de valul de proteste mereu crescînd, din partea tuturor păturilor societății, este mai riguros decît precedentele de același fel. Bineînțeles, se precizează că
RĂSFOIND

PRESA STRĂINĂ

nu va fi modificată Constituția. Dai „deplinele puteri" acordate șefului statului îi permit acestuia să intervină împotriva oricăror hotărâri ale Curții supreme.El are posibilitatea să înlocuiască guvernatorii cu personalități pe care le va desemna personal. Nici una din ho- tărîrile guvernului nu va fi. supusă vreunei instanțe judecătorești — se arată în „actul instituțional".Acestea sînt realități care demonstrează că este foarte greu să nu se vorbească în prezent de o dictatură militară în Brazilia.
Conferința de presă a lui Max ReimannDUSSELDORF 17 (Agerpres). - După cum transmite agenția A.D.N.. în cursul unei conferințe de Dresă, ținută marți seara la .Dusseldorf. Max Reimann, prim-secretar al C.C al Partidului Comunist din Germania, interzis în 1956 de Tribunalul constitutional de la Karlsruhe, a cerut anularea interdicției asupra partidului. Cu același prjlej. Max Reimann a dat publicității o scrisoare adresată cancelarului Kiesinger la 4 decembrie a.c.. prin care propunea inițierea unor tratative în vederea legalizării Partidului Comunist din Germania. „Guvernul de Ia Bonn.

Camargo (1958—1962) a încercat fără succes o politică de reforme în vederea stăvilirii valului de violență. Ridicată pentru o scurtă perioadă de timp, în 1960, starea de urgență avea să fie instituită iarăși, rămînînd în vigoare pînă în prezent.După victoria în alegeri, în 1966, președintele Carlos Lleras Restrepo a Inițiat un program de „transformare națională" menit să întărească .independența și suveranitatea economică și politică a națiunii și să limiteze puterea și influența monopolurilor străine, mai ales nord-americane. într-un discurs rostit în Congres, președintele Columbiei a dat o apreciere pozitivă stabilirii sau restabilirii relațiilor diplomatice, consulare și comerciale între Columbia și mai multe țări socialiste.Actul ridicării stării de urgență este menit să inspire columbienilot încredere în programul de guvernare al președintelui Restrepo.
P. D.

Instantaneu de pe străzile orașului Sao Paulo in primele zile după promulgarea „actului institutional"restările care au avut loc după promulgarea actului instituțional.Citind surse oficiale, agenția France ‘Presse transmite din Rio de Janeiro că fostul președinte Juscelino Kubitschek și fostul guvernator Carlos Lacerda au fost eliberați, stabilin- du-li-se domiciliu forțat la locuințele lor, care sînt înconjurate de forțe militare. Din aceleași surse se arată că numărul total al arestărilor se ridică lă 200. Majoritatea celor eliberați sau care vor fi eliberați vor fi privați de drepturi politice pe o perioadă de zece ani, în virtutea decretului emis luni de președintele Silva.

Intransigența unui deputat al opoziției, Moreira Alves, și repetatele critici publicate de marile cotidiene ca „Jor- nal do Brasil", „Cor- reio da Manha" împotriva unei „dictaturi militare lipsite de inteligență politică" au făcut să izbucnească mî- nia „specialiștilor în subversiuni" de la Școala de război din Rio de Janeiro și să atingă punctul culminant. Bilanțul regimului, înce- pînd din 1964 și pînă azi, este deficitar în toate domeniile. Industriașii sînt nemulțumiți, Universitatea este bîn- tuită de revoltă, biserica se îndepărtează din ce în ce mai mult de regim, personalități politice tot mai numeroase cer revenirea la o situație normală.Militarii brazilieni, care dispun practic de toate puterile încă din 1964, nu au reușit pînă acum să-și atingă o- biectivele. Este destul de greu de înțeles cum vor reuși să facă să pro. greseze o națiune de 85 000 000 de locuitori folosind în tot mai mare măsură, ca singur mijloc, forța".

a adăugat el. nu a reacționat încă la această scrisoare".Max Reimann a criticat, de asemenea, faptul că guvernul R. F a Germaniei nu a luat măsuri pentru abrogarea hotărîrii prin care se interzice activitatea Partidului Comunist din Germania. „Atît timp cit rămîne în vigoare interzicerea Partidului Comunist din Germania — se subliniază in scrisoare — acest fapt poate fi folosit de diversele guverne federale și ale landurilor pentru urmărirea nu numai a comuniștilor. ci și a tuturor democraților socialist! și opozitioniști".

agențîîb de prese
transmit:

Camera Comunelor a res
pins luni seara o moțiune 
de cenzură prezentată de 
opoziția conservatoare în legătură cu politica militară a guvernului laburist. Conservatorii pretind că economiile efectuate de guvern în domeniul extinderii forțelor armate britanice ar lăsa țara fără o apărare corespunzătoare. Ministrul apărării, Denis Healey, a respins argumentarea conservatoare. împotriva moțiunii de cenzură au votat 317 deputați, iar în favoarea ei 238 deputați.

Unități ale Frontului na
țional de eliberare din Ye
menul de sud au respins 
un grup de mercenari din 
sultanatul Muscat condus de ofițeri britanici, care a încercat să captureze localitatea Almahra, se a- nunță din Aden. în retragerea lor din

IM DRUM SPRE PARIS

OELEGATIA F.N.E.
S-A OPRIT 
LA MOSCOVAMOSCOVA 17 (Agerpres). — Agenția TASS a transmis marți după-amiază o știre prin care informează că — în drum spre Conferința de la Paris — delegația oficială a F.N.L. dm Vietnamul de Sud, condusă de Tran Buu Kiem, membru al Prezidiului C.C. al F.N.E., președintele Comisiei pentru relații externe a C.C., a avut la 16 decembrie, la Moscova, o întrevedere cu Mihail Suslov, membru al Biroului Politic, secretai al C.C. al P.C.U.S., și cu Boris Po- nomariov, secretar al C.C. al P.C.U.SParticipanții la convorbiri și-au ex primat convingerea că poporul vietnamez, cu sprijinul țărilor socialiste precum și cu sprijinul forțelor progresiste din întreaga lume, va obține victoria finală în lupta pentru eliberarea Vietnamului de sud.

★

PARIS. — Ambasadorul ameri
can Averell Harriman a avut marți 
o întrevedere cu vicepreședintele 
regimului saigonez, Nguyen Cao Ky 
al cărui punct de vedere este con 
siderat ca fiind principala piedică 
in calea începerii tratativelor.*Senatorul democrat George McGovern a cerut retragerea imediată a jumătate din efectivul forțelor militare ale Statelor Unite aflate în Vietnamul de sud. Senatorul a apreciat că Nguyen Cao Ky, coordonator general al delegației Vietnamului de sud la convorbirile de la Paris, „încearcă să torpileze negocierile. în timp ce Ky se plimbă prin Paris și stă pe gînduri dacă să accepte sau nu să trateze Ia o masă rotundă, americanii mor pentru a menține la putere regimul său corupt", a afirmat McGovern.

ENIGMA UNOR HĂRȚI STRĂVECHIA fost planeta noastră vizitată cu mii de ani în urmă de ființe extraterestre ?Consacrînd un articol acestor probleme, revista vest-germa- nă ..Stern" arată că în prezent în atenția celor ce se pronunță în favoarea ipotezei că Terra ar fi fost cîndva vizitată de ființe de pe altă planetă se află cîteva hărți descoperite încă acum 250 de ani. Ele ar fi fost aduse din Orientul îndepărtat de amiralul turc Piri Reis și reprezintă de fapt copii ale unor hărți originale străvechi Aspec

tul continentelor părea deformat și nimeni nu le-a acordat atenție. pînă cînd cartografi americani le-au transcris cu cea mai mare migală pe un glob geografic. Rezultatul a fost surprinzător. Pe aceste hărți este redată cu mare exactitate nu numai lumea veche, ci chiar si Antarctica. Ba mai mult. Pe continentul de gheată sînt consemnate șl lanțurile de munți descoperite a- bia în... secolul XX Cercetări recente au scos, la iveală că Groenlanda se sprijină pe trei insule. Exact trei

teritoriul invadat, sub focul armelor automate, mercenarii au distrus sonde, au incendiat case și au omorît animalele, provocînd mari pagube materiale. Un avion britanic care a pătruns în aceeași regiune a mitraliat o serie de localități.
La Rangoon, guvernul a 

naționalizat un număr de 
168 de unități industriale 
și comerciale.Printre obiectivele care au trecut în patrimoniul statului se află întreprinderi textile, precum și mari magazine.

In ultimele 24 de ore ou 
avut loc noi ciocniri între 
forțele federale și cele bia- 
freze, anunță un comunicat difuzat luni Ia Umuahia. Forțele biafreze își continuă înaintarea în sectoarele Ikot Ekpene, Abagana și Azumini. în sectorul Owerri, trupele federale au reușit să respingă un puternic atac lansat duminică de biafrezi. Comunicatul menționează, pe de altă parte, prezența în rîndul trupelor nigeriene a unor consilieri britanici. [. A

Președintele Ayun Khtm 
nu va lua parte la confe
rința primilor miniștri ai 
țărilor Commonwealthului, programată pentru luna ianuarie la Londra, el urmînd să fie reprezentat de ministrul afacerilor externe .— se arată într-o declarație publicată la Rawalpindi.

Organele securității și 
unități de frontieră ale for
țelor armate ale Republicii 
Cuba au capturat, la 2 decembrie, o bandă de contrarevoluționari care au încercat să debarce pe coasta de nord a provinciei Pinar del Rio. Asupra celor cinci membri ai bandei s-au găsit arme, muniții și alte obiecte necesare activității de spionaj și sabotaj. Ei au declarat că au venit în Cuba pentru a desfășura activități subversive.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Cambodgiși3 adresat guvernului Statelor Un# și administrației saigoneze note 'protest în legătură cu o serie de acte de provocare comise recent împotriva Cam- bodgiei în documente se arată că trupele americane și saigoneze au supus unor bombardamente de artilerie șase provincii cambodgiene, provocînd pierderi materiale și victime în rîndul populației civile.

Kiro Gligorov, vicepre
ședinte al Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugosla
via, a P1™'1 marți pe Jean Franțois Deniau, membru al Comisiei unice a Pieței comune, șeful delegației Comunității Economice Europene pentru tratativele cu Iugoslavia.

0 delegație de experți 
sovietici condusă de Niko
lai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., care va studia activitatea din centrele de cercetare din Cehoslovacia, a plecat marți la Praga. (TASS).

Protocolul referitor Ia 
schimbul de mărfuri și plăți pe anul 1969 între R. S. Cehoslovacă și R. P. Albania a fost semnat la 17 decembrie — anunță agenția C.T.K.

In Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos- 
260". Orbita satelitului are la apogeu 39 600 km și la perigeu 500 km.

Africa de Sud a lansat 
marți prima rachetă tele
ghidată, de la baza de încercară Santa Lucia, din apropiere de Durban. Racheta a evoluat 10 secunde pe o orbită stabilită anterior, după care, conform programului, s-a scufundat în apele lacului Santa Lucia.

insule se află pe vechea hartă în dreptul Groenlandei. în Marea Mediterană sînt înscrise insule care au existat într-adevăr cu 10 000 de ani în urmă, iar acum se află la 180 m sub nivelul mării. Aparenta deformare a continentelor așa cum reiese din examinarea acestor hărți. îșl are o explicație riguros științifică : exact așa arată mapamondul din perspectiva unui satelit care .ar fi luat imaginea de la mare înălțime, din- tr-un punct situat deasupra orașului Cairo.


