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Consecințe ale unei planificări imperfecte
De mai multă vreme unii titulari de investiții reclamă lipsa anumitor utilaje tehnologice. Ei semnalează că, în repetate rînduri, anumite întreprinderi constructoare de mașini nu-și onorează cum se cuvine obligațiile și contractele încheiate. Consecințele sînt lesne de întrevăzut. De aceea, am considerat necesar . să organizăm o discuție,. pe această temă, cu factori de răspundere din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. La convorbirea care a avut loc recent au participat. ing. Longin Popescu, directorul Direcției de sinteză și control, ing. Mihai Tică, directorul .general al Direcției piese de schimb și livrări de utilaje, și ing. Gheorghe Petrescu, directorul general al Centralei industriale pentru utilaj chimic și rafinării.— La ora actuală, problema asigurării cu utilaje tehnologice a șantierelor de investiții este mult limpezită față de cum se înfățișa ea, bunăoară, în prirntț -parte a trimestrului I a.c., ne-a si?r' la începutul discuției ing.Longing pescu. în perioada amintită, la t' c 250 capacități și obiective cer trebuireSăă intre în funcțiune anul acesta, existau mari .decalaje și evidente necorelări între ■ termenele de livrare a utilajelor și cele preconizate în grafice pentru execuția monta-

jului. Această situație anormală, a făcut obiectul unei ample acțiuni de corelare a celor două termene, efectuată de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, împreună cu toate celelalte ministere titulare investiții.Ne^am notat, în continuare, că a- ceastă acțiune a fost determinată de cîteva cauze principale. La definitivarea planului de investiții pe anul 1969 nu erau clarificate, în cazul tuturor obiectivelor și capacităților de producție, toate condițiile necesare dării lor în funcțiune la termenele stabilite prin planul cincinal sau a- probate o dată cu indicatorii tehnico- economici ai investiției ; unele utilaje tehnologice nu erau contractate, iar în alte cazuri' nu erau stabilite termenele de livrare a acestora de către întreprinderile furnizoare din țară, întrucît nu se asigurase documentația tehnică de către toți titularii de investiții ; la alte obiective și capacități nu se cunoșteau toate utilajele necesare, deoarece execuția lucrărilor pe șantierele respective s-a făcut în condiții derogatorii, documentația procurîndu-se pe măsura realizării lucrărilor.— In urma acțiunii, a adăugat ing. L. P., s-a reușit ca la 120 de capacități și obiective industriale să se coreleze integral termenele de li-

vrare a utilajelor cu cele de montaj și punere în funcțiune. La alte 45 de obiective se asigură.intrarea lor parțială în producție la termenele planificate. Pînă acum nu s-au găsit soluții pentru ca circa 80 de capacități industriale, djn care 56 privesc direct Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să intre în exploatare la datele fixate.Inginerul Gheorghe Petrescu a ținut să precizeze : „Deși acțiunea are un veritabil caracter de muncă „în asalt", consider, că este, bine că am întreprins-o acum, Ia începutul anului, intrucit am evitat unele pierderi pentru economia națională, care se profilau din ce în ce mai pregnant. Evident, această modalitate de lucru trebuie să o considerăm ca epuizată încă în acest an. Dacă nu ne gîndim încă de pe acum să lucrăm cu perspectivă, s-ar putea ca, în anii viitori, cînd volumul de investiții va fi considerabil mai mare, lucrurile să se încurce enorm. Cauza esențială care a generat în toți anii asemenea neajunsuri și, cu deosebire, acum, o constituie lipsurile ce se mențin în planificarea fazelor mari de realizare a unei investiții".Despre ce este vorba ? Prin planul de stat se prevede termenul de nere în funcțiune a unui obiectiv altuia, iar dacă este vorba de o vestiție unde- trebuie efectuate importuri complexe de utilaje,dă cu 2—3 ani înainte și sarcina de contractare a acestora: Șl cu asta, problemele se consideră rezolvate. Dar cîte alte faze nu presupune realizarea unei investiții, care, din păcate, astăzi nu sînt strict urmărite !— Este ilustrativ. în acest sens — a completat ing. Gh. p. — modul în care titularii de investiții continuă să ne predea docu/nențația tehnică. De pildă, în prezent, mulțî dintre ei nu ne-au înaintat ni,ci documentația tehnică referitoare Ia utilajele care privesc punerile în funcțiune din trimestrele I și II ale anului viitor. Ne-au predat, în schimb, pe cea care privește utilajele necesare pentru sfîrșitul anului 1970, sau chiar începutul lui 1971. Desigur, în principiu, este bine că se gindește în perspectivă. Dar de ce să nu spunem : se neglijează tocmai ordinea firească a urgențelor și consecințele se resimt asupra livrării normale a unor utilaje tehnologice.Reporter : Apreciem considerentele expuse, care vizează mai ales perfecționări ale metodologiei planificării investițiilor, ale programării livrării utilajelor tehnologice și sperăm că ele vor fl studiate cu atenție de forurile în drepț. Dorim, însă, să axăm discuția noastră pe tema accelerării livrărilor respective către șantierele industriale.; Cunoaștem,
loan ERHAN
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□ Trei sferturi de veac de la procesul Memorandului 
® Toată ziua-n ascensorul... care stă pe loc Inspec
tori bancari în căutare de soluții pentru 
lipsurilor Cascada termenelor și promisiunilor în 
sistemul de irigații MedgidiaCartea de artă la editor, 
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lîbrar și cititor Ii ,,Croitorii cei mari din Valahia

Siluete moderne se profilează fot mai distinct pe șantierul noului aeroport 
Otopeni ~ ‘ 'Foto: M. Andreesou

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Marțî dimineața, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe Marcolino G. Candau,’ directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), care se află într-o vizită în țara noastră.La primire au luat parte Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și acad. Aurel Moga, ministrul sănătății.

A participat, de asemenea, Dr. Leo Kaprio, directorul Biroului regional O.M.S. pentru Europa.în timpul întrevederii, care a avut loc într-o atmosferă cordială, s-au discutat probleme privind activitatea Organizației Mondiale a Sănătății și aportul adus de Republica Socialistă România în cadrul acestei organizații internaționale.
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RĂSPUNDE CERCETA
REA SOCIOLOGICĂ CO
menzilor Majore
ALE PREZENTULUI?

POIENIȚA ,
BHAVO 

ROMÂNIA"
I

SUCCESUL ARTIȘTILOR 
AMATORI BRAȘOVENI LA 
FESTIVALUL FOLCLORIC 
DE LA EFES-SELCUK

Cine urmărește evoluția însămîn- țărilor, a acestei lucrări de care depinde, în bună măsură, bogăția recoltei, aprovizionarea în bune condiții a populației cu produse agro- alimentare și a. industriei cu materii prime agricole,. își poate face o imagine convingătoare asupra eforturilor pe care țărănimea, mecanizatorii le fac pentru a recupera întîrzie- rile generate de intemperii. în ultimele zile, noi județe și unități agricole au anunțat încheierea semănatului. Pozitiv este că, în general, ritmul lucrărilor s-a accelerat. Dar rezultatele nu pot să ne mulțumească atîta timp cît în unele ■ județe mai sînt suprafețe însemnate de în- sămînțat. Pentru ca însămînțările să fie grabnic încheiate în toate județele, important este acum să se a- corde sprijin operativ și eficient unităților rămase în urmă, Un raid anchetă, întreprins în .județele IașL Suceava. Sibiu si Satu Mare, arată că există suficiente posibilități ca în- sămînțările să fie terminate curînd.în zilele care au trecut din luna mai, în județul Iași s-a înregistrat un ritm foarte bun la însămînțări. Din cele 112 cooperative agricole e- xistente în județ, 65 au țer- minat sau sînt pe cale să încheie semănatul porumbului. Ceea ce ne interesează este însă ritmul do lucru în unitățile rămase în urm? în cooperativele Bîrnova. Sinești Mădîrjac, Popești, Dobrovăț se ijia' constată deficiențe în organizarea muncii, nu se folosește întreaga capacitate de lucru a mijloacelor mecanizate și a atelajelor. în plus, într-o serie de secții de mecanizare se semnalează tractoare și mașini a- gricole defecte, care nu sînt puse operativ în stare de funcționare. Din 10 tractoare existente în dotatia secției de la cooperativa agricolă Mădîrjac lucrează doar 5.In alte unități, lucrările avansează lent datorită defecțiunilor în organizarea muncii. La cooperativa agricolă din Dobrovăț, - de exemplu, s-a tărăgănat zile în șir începerea plantării celor 20 ha cu cartofi. Si în alte cooperative agricole, datorită slabei organizări a muncii, viteza zilnică de lucru este mică, cu mult sub cea prevăzută. Acest lucru explică de ce județul Iași este cu mult în urmă la semănat față de județul Vaslui.Și în alte județe se constată tendința de a nu se folosi cu randament maxim toate utilajele de care se dispune. La sediul I.M.A. din Ilișești-Su- ceava, patru discuri stau și acum „în conservare", iar la secția din Stroești — o semănătoare de mare randament nici nu a intrat în lucru. Se spune că aici nu este de trebuință. Atunci de ce nu este transferată la o altă unitate ? în fața fermei nr. 2 din Ilișești, aparținînd I.A.S. Suceava,

staționau nu mai puțin de tractoare. Mecanizatorii au venit pentru aprovizionarea cu carburanți. Or, aceste lucruri se pot face direct la cîmp, fără plimbarea tractoarelor pe distanțe de kilometri.în județul Satu Mare, intensificarea ritmului de muncă a dat po.si-

.Reprezentind pentru prima dată cîntecul și dansul popular românesc în cadrul festivalului de folclor ce se desfășoară anual la Efes-Selcuk (Turcia), Ansamblul folcloric „Poienița”, al. Palatului culturii
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aici, spre
puncte cardinale...

Este în primul rînd o 
poartă" a „preciziei". 

Aici, orice eroare — op
tică, auditivă, mecanică, 
electronică, electrică — 
trebuie prevenită. Vite
za avioanelor impune 
viteza de circulație a 
informației și palatul de 
cristal de la Otopeni ni 
se- relevă, in primul 
rînd, ca un laborator 
al fizicii moderne. Sint 
calculate toate posibi
litățile. Personalul ae
roportului internațional 
va coinunica de la' un 
birou la altul, de. la 
pista la punctul de co
mandă, de la centrală 
la depozitul de carbu
ranți, prin două mii

reportaj de Traian FILIP

cinci sute de telefoane, 
prin. televiziune, prin 
radio, prin semnale op
tice, prin semafoare, 
prin semnale acustice, 
prin sirene, iar harta 
vie a radarului va in
dica în fiece clipă po
ziția navelor ce se în
dreaptă prin oceanul 
văzduhului spre . digul . 
și portul aerului, Oto- 
peni, aici, între Bă-..
neasa și Shagov, nu de
parte de plantațiile

serelor care devansea
ză anotimpurile sub a- 
coperămîntul lor stră
veziu. In mai puțin de 
patru luni aici șe vor 
roti impunătoarele a- 
vioane supersonice.

Stăm în soare și vor
bim despre lumină : -

— La Corpul C vom 
închide un perete în
treg din sticlă incasa- 
bilă, ne spune Dumitru 
Ganea, inginer-șef al 
șantierului. Acoperișul

de la Corpul B va ară
ta ca un șir de bolți, 
cu un zid de sticlă com
plet mărginit de arcade 
de beton și oțel. Turnul 
de control va fi închis 
în sticlă specială, un 
geam termoabsorbant 
care asigură o perfectă 
vizibilitate. Lumina în 
interior va fi albastră, 
grație foilor de sticlă 
îmbinate cu rășini sin
tetice într-un aseme
nea chip, incit fațetele 
să nu dea reflexe.

— O lucrare unică, 
ne spune ing. Horia

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

CORESPONDENȚA 
DIN IZMIR

din Brașov a repurtat un frumos succes.Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al P.C.R., membrii ansamblului își exprimă bucuria de a fi cucerit premiul festivalului : statueta de aur a zeiței Artemis....Situată la poalele și pe pantele colinei Pion, pe țărmul egeean al Anatoliei, străvechea cetate a Etosului — astăzi important centru turistic în apropierea orașului Izmir— păstrează pînă în zilele noastre minunate vestigii, care au constituit mîndria lumii antice. In jurul celebrului templu al Artemisei — una dintre cele șapte minuni ale lumii antice— se desfășoară zidurile vechii cetăți, ruinele gimnaziului
(Continuare în pag. a Vil-a)

PROFILUL DIRECTORULUI

Urmărind îmbunătățirea continuă a asistenței medicale a populației, recentele Directive ale Comitetului Central al partidului subliniază, între altele, rolul spitalului unificat ca unitate organizatorică de bază. Un rol deosebit revine, în acest context, perfecționării activității organelor de conducere ale spitalelor. Iată de ce am reunit, în jurul mesei rotunde, pe conducătorii cîtorva mari unități spitalicești — unificate ori cu profil de strictă specialitate — tema dezbaterii fiind PROFILUL DIRECTORULUI DE SPITAL.Red. : Pentru a putea defini mai 
clar locul pe care trebuie să-l ocupe 
directorul de spital în organizarea 
noastră sanitară si conținutul mun
cii- sale, v-arn propune să în
cepem discuția prin a arăta cum vă 
exercitați atribuțiile, cum lucrați...

Dr. Virgil Angheluță, directorul spitalului „Gheorghe" Marinescu" : Pe lîngă funcția de director, sînt și medic specialist psihiatru. Din păcate însă, ajung să lucrez potrivit specialității...' o dată pe lună ! Munca de conducere o împart cu un "director adjunct (la unitățile foarte mari e- xistă și această funcție — n.n.) un e- minent înterriist, fost șef de lucrări. Dar nici ei, nici eu nu apucăm să mai vedem bolnavii. L-am rugat, de pildă azi, să-mi spună ce activitate a avut de dimineață. A pus — poate vă vine greu să credeți — 1 300 de semnături ! A semnat 30 de certificate medicale, 200 de lucrări contabile, 700 de facturi etc. Semnează pentru alimente, cecuri etc. L-am chemat pe administrator : „D-ta ești aici șî ai și 3 adjuncți — i-am spus. De ce nu semnezi pînă la o anumită valoare ?“. Răspunsul a fost clar : legea interzice. M-am uitat la corespondența pe care o primesc zilnic. Fiecare hîrtie solicită cîte ceva : ex-

pertize, contraexpertize, situații. Sînt apoi sesizări, fie ale bolnavilor, fie ale familiilor lor, solicitări ale personalului, tot felul de alte hîrtii, de telefoane. Eu răspund de contabilitate, de biroul tehnic, de personal, de protecția muncii. Am să citez din re-

foarte precise de medicină socială, pentru a-și putea forma un sistem informațional care să-l ducă la posibilitatea de a trage anumite concluzii. Directorul trebuie să fie un observator în secții, studiind funcționalitatea diferitelor servicii. Și apoi să-i rămînă timp și pentru a-și face propria meserie. Practic, trebuie asigurate condițiile ca directorul unei unități sanitare să se ocupe in principal de problemele strict medicale.Dr. Ion Țugui, directorul spitalului Colțea : Cu toate progresele realizate și măsurile luate, conținutul funcției directorului de spital nu a
O IMPORTANTĂ PROBLEMĂ A ASISTENTEI

MEDICALE IN DEZBATERE LA MASA ROTUNDĂ

gulament, căci mi se pare interesant : „Directorul analizează periodic activitatea unităților . în subordine, analizează starea de .sănătate a populației (dar mă întreb ■; cum ? cînd ? cu ce mijloace ?), organizează și răspunde de instructajul personalului, de probleme de securitatea muncii...". Consider că directorul trebuie să se ocupe de conținutul muncii medicale, să aibă vreme pentru munca de concepțiș. în același , timp, cred că trebuie să albă noțiuni

fost pus de acord cu exigentele mari, crescute, care stau în fața unității . de bază a asistenței medicale. Este neapărat necesar să se clarifice atribuțiile sale și modalitățile de a le îndeplini. în momentul actual, sînt cauze obiective și subiective care-1 împiedică să facă față multiplelor sarcini ce-i revin. în primul rînd, este vorba de acele prevederi care stabilesc că toate actele interesînd bugetul trebuie să fie iscălite de director, el fiind singurul ordonator

de credite — în afară de corespondența zilnică foarte mare. în plus, sarcinilor lui i s-au adăugat, ca urmare a desființării secțiilor sanitare raionale, și problemele acestor secții între care A.L.A., Crucea Roșie, recrutările, încorporările, controlul obștesc etc.Conf. dr. Panait Sîrbu, directoru' maternității Giuleșți: în ce se poate măsura eficiența reală a muncii directorilor dg spitale T Eu, de cînf mi s-a încredințat funcția de dire" tor, am fost scos în proporție de peste 50 Ia sută din profesie. Or, am 400 de paturi de care răspund, an învățămînt studențesc, un centru metodologic și, în același timp, sîn‘ conducător metodologic în trei județe ale țării etc., etc. Peste acestea am treaba de director. Cum o fac ? De cum intru în curtea spitalului, încep, chiar pe botul mașinii, să pun semnături : cecuri, facturi etc. Am ajuns așa că eu — care n-am avut în toată viata, pînă să fiu director, o zi în care să nu iau contact cu bolnavii — las să treacă uneori și cîte o săptămînă fără să apuc să intru la vizită. Este oare folositor — atît pentru mine, cît mai ales pentru bolnavi — să semnez pentru fiecare terial ce iese din răspunzător în fața o sarcină esențială aceea de metodolog mînă neîndeplinită ?
aliment ori ma- magazie, să fiu pompierilor, iar care-mi revine pe rețea, să ră-

Maria BABOIAN

(Continuare în pag. a II-n)

actuale
O bună parte a șoselei ce leagă Pireul de Atena e de luni de zile învăluită de un colb galben. Cîteva buldozere și concasoare sînt puse din cînd în cînd în funcțiune, amintind trecătorilor că lucrările de amenajare continuă. Din marginea Pireului, o aglomerație de case vechi, supuse presiunii valurilor și gata șă se lase înghițite de ele, au fost demolate. Un colț al mării a fost silit să se retragă cîțiva metri, lăsî-nd loc pentru amenajarea unei cafenele în aer liber. Sus, pe faleză, au apărut — din inițiativa primarului, după cîte mi s-a spus — bănci-leagăne prevăzute cu umbrare, spre satisfacția îndeosebi a bătrînilor și copiilor din cartier.De altfel, subliniind lipsa de inițiativă a celor interesați, primăria s-a angajat și în realizarea unor o- biective mai de amploare — construirea unui teatru în aer liber și a- menajarea golfului cu nume de rezonanță antică, Freatida. Diguri turnate parcă din spuma mării au spart oglinda golfului, parcelîn- du-1 în mici porturi pe care le apără de valuri ; țărmul colțuros și mără- cinos a fost nivelat și acoperit cu pietriș fin.Se vorbește aici de eforturi pentru crearea unui cadru care să faciliteze dezvoltarea economică. Cu cîteva zile în urmă, ministrul coordo-

nării a înștiințat pe ziariștii străini că printr-un decret-lege a fost ratificat acordul semnat între guvern și firma americană „MacDonald Construction co.“,. prevăzînd construirea unei șosele moderne de 740 km, apreciată ca avînd importanță în special pentru dezvoltarea turismului, dar și pentru activitatea economică din cîteva regiuni ale țării. Tot recent, ziarele au scris că au început lucrările în vederea amenajării unui sistem de irigații în regiunea Arda- Evros. Se prevede irigarea unei suprafețe de circa 36 mii de hectare, 1 prin folosirea apelor bazinului de a- cumulare de la Ivailovgrad din Bulgaria, un acord special fiind semnat între cele două țări. Ministrul coordonării a precizat că, potrivit acordului încheiat pe o perioadă de 60 de ani, Bulgaria va furniza Greciei anual 1 400 milioane metri cubi de apă.Dintr-o serie de cuvîntărl și documente oficiale rezultă că o preocupare în momentul de față o constituie realizarea obiectivelor programului economic elaborat pe o perioadă de cinci ani și care prevede o creștere a producției într-un ritm anual de opt la sută. Potrivit unor experți, în cursul anului trecut a-
(Continuare în pag. a Vil-a)
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DE LA PROCESUL

MEMORANDULUI
Pe marginea unor scrisori

Pe furtună

și centrelor mun- fost înscri- majuscule , nu-

Toată ziua-n.

Dar... au iri- seamă de fac- au tergiversat în folosință, prezintă o
FAPTUL TREI SFERTURI DE VEAC
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grănicerească, 
ambarcațiune
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Cuterul 1805, pornit într-o 
dimineață la pescuit, cu trei 
pescari la bord, a fost surprins 
de o furtună. Vîntul sufla din
spre coastă împingînd mica 
ambarcațiune în largul mării 
dezlănțuite. Situația era primej
dioasă. Echipajul pierduse orice 
speranță. Dar soldatul Ion De
gerata, aflat la post pe o vedetă 

", a observat mica 
ambarcațiune și a raportat co
mandantului. Militarii au în
dreptat vedeta, cu toată viteza, 
în direcția cuterului. Infruntînd 
cumplita vîltoare, echipajul grăniceresc a ajuns în preajma am
barcațiunii pescărești pe care a 

■ remorcat-o pînă în primul port. 
Și totul a reintrat în normal.

Merge
treaba?în comuna Vrani (Caraș-Se- verin) s-a înființat un dispensar. Că nu are medic, asta este altceva. Va fi ! Pînă una-alta, a fost angajat pentru dispensar, un.„ căruțaș. Cu leafă în regulă. Că la dispensar nu-i nici cal, nici căruță — n-are a face. Căruțaș să fie ! întîi căpăstrul și pe urmă calul. Se zice că urmează la rînd un paznic, un magazioner, un macaragiu, un achizitor, nevoie de ei —. darfie. Prin > bunăvoința consiliului popular comunal, statul le va plăti leafă. Frunză, în păduri. cită poftești.
Perpetuum...
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Metoda prelungirii la infinit 
a inventarelor este aplicată cu 
consecvență la întreprinderea de 
lucrări hidrotehnice speciale, cu 
sediul în Capitală. Iată cum. 
Evidența contabilă sintetică de 
la finele anului 1967 reliefase 
lipsuri de materiale în valoare 
de aproape un milion lei. Normal era ca lipsurile să fie recu
perate, iar vinovății să-și pri
mească pedeapsa. S-a procedat 
altfel. Asupra tutUrOr constată
rilor s-a trecut cu buretele. In
ventarierea materialelor a por
nit, în 1968, de la zero. La 
sfîrșitul anului, operația încă nu 
se încheiase. S-a terminat abia 
în ianuarie 1969. Rezultatul ? 
Lipsuri de materiale în valoa
re de 1,5 milioane ! (Milionul din 
"67 plus ce se mai „adunase" 
în cursul anului următor). Anul 
acesta n-a adus modificări e- 
sențiale. Doar una singură : in
ventarul a • pornit iarăși de la 
capăt! In tot acest timp, vino
vății își văd nestîngheriți de 
treabă. Problema rămîne în sus
pensie. Cît se va mai tărăgăna ? Răbdarea are și ea un capăt. 
Nu ajungeți la el l

Bună
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Mihai Cheler era șeful fermei Orun, aparținînd întreprinderii agricole de stat. Sf. Gheorghe. Șef fiind, s-a gîndit că poate face ce vrea. Dili proprie inițiativă, a început să valorifice produse unor beneficiari (întreprinderi socialiste și particulari), străini de obligațiile contractuale. Este vorba de 113 ’tone lucerna uscată, 60 tone orzoaica și 4 tone secară. Dar nu numai atît; transportul l-a asigurat cu mijloacele I.A.S.-ului, depozitarea s-a făcut în magaziile întreprinderii și... totul s-a soldat cu o pagubă (tot pentru I.A.S.) de 42 000 lei, ca urmare 
a nerespectării prețurilor ! Cu „șeful" lucrurile sînt clare. I s-a desfăcut contractul de muncă. Dar ceilalți șefi din conducerea I.A.S. care au știut de aceste ilegalități (și l-au ajutat), nu-și primesc ...partea ? E dreptul lor, nu-i neîndreptățiți!

Astăzi se împlinesc 75 de ani de cînd a început, la Cluj, procesul intentat de autoritățile statului habs- burgic unor fruntași politici români din Transilvania, pentru curajoasa acțiune a Memorandului,, organizată în semn de protest împotriva politicii de asuprire națională și socială. Prin conținutul lor și prin manifestările largi de masă pe care le-au prilejuit, acțiunea memoran- distă șl procesul din 1894 au marcat un moment important în lupta de eliberare națională a poporului nostru, au constituit o mărturie puternică a hotărîrii sale de a-și înfăptui năzuința seculară — făurirea statului național unitar, necesitate legică a dezvoltării societății românești.
★Lupta maselor populare din toate țările române împotriva asupririi, pentru eliberare națională și socială străbate ca un fir roșu istoria noastră națională. Eliberarea-națională, făurirea statului național unitar român s-au impus cu stringență, ca o condiție indispensabilă pentru progresul societății românești. Unirea principatelor din 1859, cucerirea independenței României în 1877—78 —victorii remarcabile ale luptei de eliberare națională a poporului român — au avut un puternic ecou în Transilvania, întărind conștiința națională a maselor populare din această provincie, stimulînd lupta lor pentru unirea cu țara; Mișcarea de eliberare națională din Transilvania a cuprins masele cele mai largi ale populației românești, îmbinîndu-se în mod __ ganic cu puternicele frămî.ntări sociale ale țărănimii, care suferea ' pe urma exploatării moșierești și__pitaliste. ale proletariatului, noua clasă ce se afirma cu vigoare cres- cîndă ca forța cea mai avansată a societății. în condițiile istorice ale epocii, rolul conducător în mișcarea de eliberare națională l-a avut burghezia, ceea ce a imprimat și anumite limite atît programului mișcării, cît și metodelor folosite.încă în mai 1881, la conferința de constituire a Partidului Național Român, prin unificarea celor două partide politice ale burgheziei române din Transilvania și Banat, se hotărîse alcătuirea unui memoriu către curtea imperială din' Viena, care să înfăți- • șeze revendicările fundamentale ale populației românești. Acțiunea 6e înscria pe linia unei metode politice cu Vechi tradiții în istoria Transilvaniei — exemplul lui „Supplex Libel- lus Valachorum" din 1791 fiind elocvent.Preliminariile propriu-zise ale Memorandului le-au constituit multiplele acțiuni din deceniul care l-a precedat: frămîntările din cadrul P.N.R. exprimînd căutarea celor mai potrivite căi de urmat în lupta politică ; Memorialul publicat de Gh. Barițiu, în 1882 ; apariția, la Sibiu, a „Tribunei" (1884) ; activitatea Ligii culturale din țara liberă și manifestarea tot mai puternică a maselor populare din România în sprijinul fraților lor de peste munți; în fine, dezbaterea problemelor morandului în cadrul unor ferințe succesive ale P.N.R.,Memorandul a fost depus la celaria imperială din Viena de o delegație impunătoare, formată din 300 de persoane, la sfîrsitul lunii mai 1892.Memorandul este o sinteză istorică, politică, juridică, un bilanț al situației românilor transilvăneni. Pentru concepția și spiritul în care

or-de ca-

s fost alcătuit, este elocventă, credem. indicația lui Ion Rațiu, președintele P.N.R. : „Să se combată 
sistemul și regimul, dar nu națiu
nea maghiară, să se restrîngă ata- cțtl la aristocrati și privilegiați, căci 
aceștia au fost si sînt inamicii noștri 
neîmpăcați, pe cînd poporul lor și al secuilor au iobăgit deopotrivă cu 
noi". Conținutul si modul de aplicare a legii electorale, legii naționalităților, legilor școlare, de presă, municipale, agrare, ansamblul legislației și politicii claselor conducătoare în problema națională erau analizate în amănunțime, demascindu-se discriminarea la care era supusă populația românească și abuzurile de tot felul, cerîndu-se în esență recunoașterea poporului român ca „națiune politică" de sine stătătoare. în memorand erau ridicate și unele probleme'sociale, în special problema agrară, dar într-un mod parțial, fără a fi atacate raporturile de proprietate.împăratul Franz Iosef a refuzat să primească delegația poporului român din Transilvania, iar textul Memorandului, fără a fi măcar desfăcut. a fost remis guvernului un- . gar, ca un gest de solidaritate între cercurile guvernante ale imperiului.nei si, în același timp, creșterea valului manifestărilor de solidaritate cu memorandiștii.Mișcările si acțiunile de masă s-au intensificat simțitor în preajma si în timpul procesului, deschis â:i mai 1894, în care au apărut ca a- cuzati nu numai semnatarii Memorandului. ci întregul comitet al , P.N.R. si alti fruntași politici români. Zeci de mii de oameni i-au salutat pe acuzați’în drumul lor către Cluj : „După o călătorie triumfală, 

îMîmpinati în tot parcursul, la toa
te gările și haltele, de mulțimea po
porului român, adunat cu mic. cu 
mare, bătrîni. bărbați, juni, fete — 
cu toții în vesmînt de sărbătoare, 
aclamați pretutindeni de mii de gla
suri." încărcati de flori oferite în 
toate stațiile, în auzul aproape neîn
trerupt al imnului „Deșteaptă-te ro
mâne", membrii comitetului națio
nal au intrat în gara Cluj la orele 
6 p. m.“ — astfel descria traseul corespondentul „Tribunei". în timp ce „Gazeta Transilvaniei" nota: 
„Clujul și-a schimbat fața. Cu 
toate trenurile si pe toate intră
rile Clujului veneau românii din 
toate părțile, cete. cete. Aproape 
toate satele din Transilvania sînt 
reprezentate astăzi la Cluj. Banatul, 
Crișana, Maramureșul. Sălajul,' Va
lea Bistriței, Munții ‘ Apuseni ș.a., 
cu un cuvînt toate colturile locuite 
de români și-au trimis reprezentan
ții la Cluj". Pe străzi și aveau loc demonstrații acțiuni de solidaritate cu diștii. în toate comitatele Iau mișcări de masă, iar confidențiale ale diferitelor autorități exprimau teama de o reeditare a evenimentelor revoluționare de la 1848.Este de remarcat că la proces au apărut ca apărători ai Memorandiștilor atît reprezentanți ai populației românești, cît și ai altor popoare oprimate din cuprinsul imperiului habsburgic — slovaci și sîrbi: St. Fainor. M. Dula. Milos Stefanovici, Emil Gavrilla.

„Ceea ce se discută aici, domnilor — spunea la proces fruntașul politic român Ion Rațiu — este însăși exis
tența poporului român. Existența u- 
nui popor însă nu se discută, se afir-

Ău urmat întețirea prigoa-

mă. De aceea, nu ne putem apăra 
în fața dv. Nu mai sîntem aici 
acuzați, sîntem acuzatori"4. Sentința a fost aspră — aproape 32 ani temniță și peste 3 000 de florini amendă. Conducătorii acțiunii memoran- diste au fost întemnițați la Seghedin și Vacz. iar Partidul National Român a fost desființat ca organizație politică legală.Dar toate acestea n-au făcut decît să aprindă și mai vie flacăra luptei de eliberare națională și socială. Un uriaș val de proteste în Transilvania și în țara liberă au urmat sentinței, marcînd momentul culminant al întregii acțiuni memorandiste, accen- tuînd caracterul de masă al acesteia. în Transilvania, imnul luptei naționale, lozinca unirii cu țara erau pe buzele tuturor. Impunătoare demonstrații populare în sprijinul me- morandiștilor au avut loc la București, Iași, Ploiești, Craiova și în alte orașe ale României. Academia Română a adresat un energic memoriu academiilor și oamenilor de știință din străinătate asupra problemei naționale din Transilvania. O susținută campanie politică în sprijinul memorandiștilor a desfășurat mișcarea socialistă din vechea Românie, care încă de la începuturile ei se pronunțase pentru desăvîrși- rea procesului de făurire a statului național unitar român.Un puternic ecou a avut acțiunea memorandistă în opinia publică progresistă europeană. Parlamentul italian a votat o moțiune de simpatie cu cauza populației x românești Transilvania, iar Clemenceau întreba^ în „La Justice" : „Cum 

putea cineva să împiedice pe
15 000 de țărani români care au aler
gat din toate părțile la Cluj, să-și 
îndrepte privirile spre București ?“Memorandul din 1892 și procesul din 18.94 au contribuit în măsură esențială la clarificarea obiectivului suprem al luptei de eliberare națională — unirea Transilvaniei cu vechea Românie. Anii care au urmat au cunoscut o continuă înte- tire a luptelor purtate în comun de oamenii muncii români, maghiari, germani si de alte naționalități împotriva exploatării si asupririi. Ele au culminat cu luptele revoluționare din perioada primului război mondial. în împrejurările prăbușirii imperiului habsburgic sub lovitu- victoriei

dinse 
va cei

Este binecunoscută amploarea construcției de locuințe în țara noastră. Pe hărțile majorității o- rașelor citoreștî au se cu mele unor noi cartiere — unele dintre ele adevărate orășele, veritabile perle urbane. Numeroaselor locuințe noi Construite se vor adăuga în anii următori alte zeci și zeci de mii.Este de la sine înțeles că aceste eforturi materiale deosebite pe care le face statul în folosul oamenilor muncii trebuie fructificate cît mai judicios, asigurîn- du-li-se încă de la mutare noilor locatari condiții civilizate de locuit, întreg confortul prevăzut în proiect. Trebuie reliefat însă faptul că, deși se cheltuiesc întotdeauna, efectiv, în întregime și anticipat, fondurile alocate de stat în acest scop, nu de puține ori proaspeții beneficiari ai noilor locuințe sînt lipsiți, pentru mai mult sau mai puțin timp, de confortul ce le este destinat; din vina unuia sau a altuia dintre factorii care au îndatorirea să le asigure, încă de la predarea în folosință a blocului, condiții bune de locuit de aprovizionare și de deservire, ei nu au cîteodată căldură sau apă caldă suficientă, lumină electrică, nu funcționează liftul, nu au la dispoziție unități suficiente de aprovizionare și deservire ș.a.m.d. Stridentele de a- , cest gen — rezultat al lipsei de sincronizare, de corelare a tuturor lucrărilor de construcții și instalații, mari și mici — sînt. din păcate, nu puține și nu rare. Ne-o dovedesc cu prisosință scrisorile primite la redacție în legătură cu astfel de tre care, față, ne pitolului„Nu sînt de profesie nici proiectant, nici constructor — ne relatează într-o scrisoare profesorul N. Bre- ban din București. Dar socotesc că omul are tot dreptul ca la mutarea într-o locuință nouă să găsească totul în ordine, toate lucrările executate, toate instalațiile în funcțiune. Mă voi referi la o singură chestiune și anume aceea a funcționării ascensoarelor. Vizitînd mai multe blocuri date în folosință

neglijențe — din- în articolul de . oprim asupra ca- „ascensoare".

Varianta
| buclucașă

I
I

cu luni și luni în urmă în cartierul „Titan", am rămas surprins că In unele dintre ele — blocuri cu 10 etaje — ascensoarele nu fuseseră puse încă în funcțiune. Cum e cu putință acest lucru ? Să obligi oamenii — unii bătrîni sau bolnavi, femei gravide, copii — să.urce luni de zile, pe scări, 7—8—10 etaje ? Situația aceasta se dato- rește, fără doar și poate, neglijentei celor în atribuția cărora intră punerea în funcțiune a lifturilor".

(I.F.M.A.B.) — ne-a arătat el. Ele au fost plătite de mult de către beneficiar (D.G.G.L.) și ar fi fost normal să fie puse în funcțiune înainte de mutarea locatarilor. ~ tervenit o tori care darea lor Chestiunea seamă de sinuozități, fiind nefiresc de încîlcită. în prezent există în București, în diferite cartiere („Titan", „Drumul Taberei", „Berceni". „Ion

fi

ascensorul...
care stă pe loc

Problema adusă în discuție de semnatarul durilor de mai sus deloc nouă.Am vizitat recent erul tatat'-că date în folosință începînd cu luna trecut, montate cu mult timp în urmă — nu fuseseră puse încă în funcțiune. Aceeași situație, deci, ca și acum un an și jumătate. .— Care este cauza acestei stări de lucruri ? — l-am întrebat pe ing. Pom- pillu Ișfan de la Direcția generală de ' gospodăriți ' locativă a municipiului București (D.G.G.L.).— Ascensoarele au fost montate din vreme, de către întreprinderea de fabricație și montaj ascensoare București

rîn- nu ecartî-cons-,Titan“ și am în 12 blocuri mari,octombrie a anului ascensoarele —

crărilor pentru ascensoare și-ar respecta cu strictețe obligațiile, în condițiile actuale energia electrică pentru părțile comune ale blocurilor nil poate fi furnizată decît după încheierea contractului de către asociația de locatari. Sau, poate, D.G.G.L. găsește altă soluție.Pe marginea acestei din urmă chestiuni am discutat și cu directorul tehnic al D.G.G.L., ing Adrian Alexandrescu, a cărui o- pinie pentru înlăturarea a- cestei stări de lucruri este, pe scurt, aceasta : La e- miterea ordinelor de repartizare sau la încheierea contractelor de închiriere, I.A.L.-urile să încaseze de la locatari o anumită cotă- parte din fondul de rulment, bani cu care să se poată perfecta contractele cu întreprinderile furnizoare de curent electric, de apă caldă etc. și achita sumele legale pentru consumurile înregistrate pînă la constituirea asociației de locatari, care urmează să preia aceste sarcini. Soluția propusă de directorul tehnic ni se pare interesantă, dar e firesc să ne întrebăm cine altcineva decît D.Q.G.L., ca factor coordonator al I.A.L.-uri- lor din București, trebuia și trebuie să ia măsuri pentru aplicarea ei, pentru a- sigurarea unor condiții bune de locuit oamenilor încă de la mutare ?De altminteri, trebuie ■subliniat că încheierea contractului cu I.D.E.B. și racordarea blocurilor la rețeaua definitivă nu sînt punctele finale ale chestiunii, nu rezolvă, cu ade- problema funcționării ascensoarelor în noile blocuri. După toate aceste operații urmează punerea ascensoarelor în funcțiune provizorie și pregătirea lor pentru recepție (la care urmează să-și spună cuvîntul o seamă de factori cu drept de veto), apoi punerea lor în funcțiune definitivă, operație după care — așa cum ne scriu unii locatari — „calvarul nu se termină, deoarece, abia pus în funcțiune, liftul mai mult stă decît merge". Aflate în perioada de rodaj, ascensoarele se defectează foarte des, iar remedierea defecțiunilor (uneori foarte multe și mari, cum ar fi arderea motoarelor sau deteriorarea troliurilor), durează, de cele mai multe ori, zile și zile în șir. Este adevărat că I.F.MJVIB. a- cordă un an de /he termen de garanțif pentru ascensoarele • pe ;are le produce și le 'montează, timp în care sfe obligă să achite — se obligă... din banii statului! — costul lor ce-i tari ment ce, nici după darea lor în funcțiune, ascensoarele nu merg ca lumea ? La producerea ascensoarelor, I.F.M.A.B. colaborează cu o seamă de întreprinderi tutelate de unul și a- celași minister, M.I.C.M., care — dat fiind faptul că problema slabei calități a ascensoarelor durează, de ani de zile — s-ar fi cuvenit să întreprindă măsuri pentru îmbunătățirea calității pieselor ce intră în componenta acestor f' sia- lațil, pentru a stăvf sipa de bani folosiți lâ remedierea defecțiunilor din anul de garanție.Să nădăjduim că, prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor enume- rați mai sus, ascensoarele din noile blocuri nu vor mai fi de acum înainte niște simple „cabine îp jurul cărora Oamenii sînt o- bligați să urce pe scări" — așa cum au fost denumite de unii cetățeni.

Șulea", „Colentina"), circa 40 de blocuri noi locuite, dar fără a a-, .vca ascensoarele în func- vărat, definitiv, țiune. Cauza principală: lipsa de curent electric din rețeaua definitivă. Lumina în apartamente poate fi furnizată, provizoriu, din rețeaua șantierului, dar pentru funcționarea asceij- soarelor e nevoie de forță, de curent trifazic. Or, întreprinderea de distribuție a energiei electrice București (I.D.E.B.) nu a racordat aceste blocuri definitivă. Iar nu poate pune funcțiune.• Am făcut o sediul .I.D.E.B.' v, prezentat directorului cestei întreprinderi, ing. Ștefan BerengHÎ, lista cu cele 40 de blocuri noi neracordate încă la rețeaua de curent definitivă, solici- tîndu-i părerea asupra a- cestel chestiuni.— Lucrurile stau întocmai — ne-a spus el. Dar nu întotdeauna ne aparține nouă vina. Avem și noi greutăți din partea constructorului, care nu degajează terenul pentru a se putea monta cablurile exterioare sau nu execută din vreme posturile de transformare ; din partea „Electromontajului", care întîrzie uneori echiparea posturilor de transformare ș.a.m.d. Și chiar’ dacă toate aceste lucrări s-ar executa din vreme, așa cum sînt ele planificate, noi tot n-am putea furniza energie electrică pentru ascensoare decît după mutarea în bloc a tuturor locatarilor. Noi vindem, propriu-zis, energie electrică și, ca s-o tem vinde, trebuie să cheiem un contract beneficiarul. Pînă anul cut, contractele furnizarea energiei electrice destinate instalațiilor de folosință comună ale blocurilor (ascensoare, hidrofoare etc.) se încheiau, anticipat, de către I.A.L.-uri. Acum această sarcină revine asociației de locatari, care, bineînțeles, se constituie după mutarea în bloc a tuturor locatarilor., Prin urmare, repet, chiar dacă toți factorii care concură la executarea lu-
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Fantezie în beton si sticla

(Urmare din pag. I)

rile acestor- lupte, aleMarii Revoluții Socialiste din Octombrie care a dat o puternică lovitură sistemului imperialist, poporul român a putut înfăptui „Unirea cea mare" de la Alba lulia din 1 decembrie 1918. care a consfințit împlinirea străvechii năzuințe a românilor de pe ambii versanti ai Carpatilor.Astăzi poporul român. în strînsă unire cu naționalitățile conlocuitoare, realizează, sub conducerea partidului comunist, măreața operă de construcție socialistă, făurește viata nouă, luminoasă, pentru care au luptat si s-au jertfit atîtea generații. Evocarea momentelor de seamă din istoria patriei întărește mîndria pentru bogatele tradiții ale luptei de eliberare socială și națională, pentru marile succese dobîndite în anii luminoși ai socialismului.

se obligă... statului ! —tuturorcare se încălzesc pe toate acestea din mo.

La bariera din apropierea tre
cerii peste calea ferată de la 
Podul Vadului, de pe șoseaua 
Brașov-București, Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, de comun acord cu or
ganele miliției, au amplasat mai 
multe indicatoare de circulație. 
Acestea îndeamnă pe conducă
torii de autoturisme sa- circule 
pe varianta ocolitoare, pe sub 
podul de cale ferată, pentru a 
evita staționarea la trecerea tre
nurilor. Dar indicatoarele — așa 
după cum s-a dovedit în zilele 
de 5 și 6 mai, nu au făcut decît 
să deruteze pe automobiliști, de
oarece varianta este complet 
impracticabilă. Sub pod, multe 
autovehicule au rămas imobili
zate datorită gropilor acoperite 
de apă, nesesizate de organele 
de resort. Încă o... variantă din 
asta și la fața locului va fi ne
voie de un atelier pentru repa
rații auto.

deRubrică redactată
Stefan ZIDÂRIȚĂ 
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cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Dr. Ioviță Stănescu, directorul spitalului „Dr. I. Cantacuzino" : Intr-adevăr, munca de îndrumare și control — datorie primordială a directorului — se face atît de sporadic, încit aproape nu mai există...Conf. dr. V. Petrescu-Coman, directorul , Spitalului central de copii: Aș interveni, arătînd cum am organizat la noi lucrurile. în primul rînd, chiar cînd Plec pe teren la spitalele pe care le am în îndrumare, nu lipsesc mai mult de 24 sau maximum 48 de ore (Se poate realiza oare o îndrumare eficientă într-un asemenea răstimp ? — n.n.). înainte de a pleca, semnez toate cecurile, ca să nu ră- mînă spitalul fără bani, în ce privește semnăturile, într-adevăr, eu trebuie să semnez, cînd mă întorc sau cînd sînt personal acolo, o sută și o mie de bonulețe : ca să se scoată de la magazie trei seringi, un aparat de tensiune, ca să se dea cutare lucru la reformă etc. în definitiv, dacă am un contabil-șef priceput — și dîn fericire' am — și dacă am un administrator priceput — și îl am și pe acesta — eu mi-am „ușurat" viața. Le spun : „Dumneata răspunzi de sectorul acesta, d-ta ești administrație !“ încît dacă îmi reclamă cineva, dimineața, că nu funcționează cutare instalație sau nu curge apa, îi răspund : „Vă rog să nu-mi mai spuneți asemenea lucruri. Să ia măsuri medicul de gardă sau sora șefă. La mine să vă adresați numai dacă administratorul nu și-a făcut datoria." Apoi, cu putină planificare, am reglementat și problema semnăturilor. Pînă la ora 7,30 toate semnăturile sînt date și dacă vin mai tîrziu cu așa ceva, refuz categoric, în afară de cazul cînd e vorba de o sarcină urgentă; La 11,30, după ce mi-am terminat treaba (bolnavi, studenți, curs), mă întorc Ia administrație și, o jumătate de oră, pînă la primirea publicului, mai semnez. Si nu cred că treaba merge prost.(O experiență similară de organizare, cu unele variațiuni în ce privește orele, există și la spitalul Grivița, dovedind că, în ciuda dificultăților existente, lucrurile pot fi organizate mai bine — n.n.).
Dr. Țugui: Revin la capitolul preocupărilor administrative pentru a semnala și unele dificultăți de alt

ordin. Deși dispunem de bugete de multe zeci de milioane de lei, nu avem căderea să mînuim, în afara viramentului, decît sume infime. Spre a ne aproviziona de la fondul pieței, nouă ne revin — pentru un spital cum este Colțea, cu 700 de paturi și peste 100 de unități în' exțerior — 100 de lei pe zi. Dacă ne este necesar, de pildă, un materia) sau un obiect care costă 700 de lei, nu avem voie să adunăm banii din 7 zile. Sîntem puși astfel în dificultate de a ne procura lucruri în aparentă mărunte, dar de “bare depinde

rector de spital medic, considerînd că e mai ușor să înveți pe un medic problemele administrative, ale organizării muncii, probleme de planificare și alte elemente care compun astăzi disciplina numită administrație sanitară, decît să faci pe un jurist, un economist sau oricare alt licențiat să se introducă foarte bine în specificul medical al muncii ce trebuie prestată la nivelul unui director de spital. Noi, care practicăm o medicină integrată, care îmbinăm asistența spitalicească cu cea ambula-

Sieși și altora o seamă de întrebări. De exemplu, de ce crește (sau este ridicată) durata de spitalizare ; pe seama cărei secții sau a căror boli sporesc cheltuielile la medicamente ; ce concordantă există între diagnosticele de internare (puse la policlinică sau circumscripție) și cele de externar'e ; dacă există un anumit grup de boli care se internează mai cum sînt laboratorul și radiologia pentru a face față 'cifice acestei morbidități; în
frecvent și încadrate și modul dotateunor investigații spe- ce

DIRECTORUL DE SPITAL
»

uneori efectiv confortul sau îngrijirea unor bolnavi. x
Cu excepția unor spitale foarte 

mari, în pofida tuturor dificultăți
lor generate, în fond. de factori și 
organe extra-medicale (de ordin fi
nanciar, juridic etc.), „medicaliza- 
rea" activității directorului de spi
tal e un efort posibil si necesar de 
realizat. Un sprijin puternic în or
ganizarea asistenței medicale a spi
talului unificat ar fi crearea condi- 

. țiilor pentru ca toate problemele 
medicale să poată fi rezolvate de 
administratori calificați. Pornind, 
deci, de la ideea necesității de a se 
ajunge, în toate spitalele la un e- 
chilibru just, corect, între sarcini
le medicale și cele nemedicale, par
ticipanta la masa rotundă au luat 
în dezbatere și alte aspecte impor
tante legate de conducerea compe
tentă. științifică a unităților medi
cale.Conf. dr. Victor Coroi, Catedra de medicină socială a I.M.F.-București: în lumina discuțiilor de pînă acum, eu cred că problema directorului de spital trebuie analizată sub mai multe aspecte, din care unul este esențial: dorim un director de spital medic sau, așa ca în unele țări străine, un director de spital nemedic ? Din a- cest punct de vedere, poziția noastră pare să se fi conturat: dorim un di-

torie, cred că trebuie să promovăm ideea că directorul de spital să fie neapărat medic, dar un medic care a primit o instruire specială de 2—3 luni de zile in domeniul administrației sanitare. Totodată — cum s-a subliniat de altfel — cred că spitalele de profil, spitalele monova- lente (de exemplu maternități, spitale de copii, etc.) este bine să fie conduse de specialiști în problemă, care și ei să fie instruiți pe baza unor cursuri de 2—3 luni.Dr. Sever Rocsin, directorul spitalului Grivița : Susțin ideea directorului de spital medic. Pentru că Întreaga activitate a unei asemenea instituții sc grefează pe problemele medicale, iar economicitatea ei noi o concepem numai și numai în strînsă legătură cu eficiența obținută in ocrotirea sănătății.Dr. Al. Pescaru, șeful Serviciului de statistică sanitară al municipiului : Considerăm că pentru aceasta este neapărat necesar, înainte de toate, ca directorul de spital să-și organizeze o informație sistematică. Cercetînd cu atenție cazurile spitalizate și confruntînd această situație cu morbiditatea teritoriului și datele altor unități similare, un conducător competent și avizat poate remarca o seamă de aspecte, își poate pune

interval de timp este investigat bolnavul nou internat și în ce moment al internării începe tratamentul specific etc.Dr. Ion Curea : directorul spitalului Brîncovenesc : Aș mai adăuga unele trăsături la conturarea profilului directorului de spital : indiferent dacă e sau nu organizator de sănătate, el trebuie să aibă capacitatea de a rezolva problemele în contextul legislației în vigoare, să aibă inițiativă și cunoștințe multilaterale, spirit gospodăresc — pentru că el este, de fapt, gospodarul nr. 1 al unității — dar să nu se substituie administratorului și contabilului. Să fie însă capabil să coreleze indicatorii medicali și cei, economici, între care durata de spi’ talizare și costul medicamentelor stau pe primul plan. Mi se pare semnificativă, în acest sens, o singură cifră : dacă durata medie de spitalizare ar fi redusă cu o singură zi, s-ar putea construi încă un spital cu 450 de paturi. Ceea ce nu e deloc de neglijat.
Red. : Pentru bunul mers al 

întregii activități,, directorul de 
spital trebuie să știe a găsi, înainte 
de toate, căile și mijloacele de co
laborare strînsă cu două cadre prin
cipale ale spitalului unificat: șeful 
de secție și directorul policlinicii.

Dr. Petrescu-Coman: Da, colaborarea cu acești factori este de importanță vitală. Mai ales secții Ii s-ar cere — și acest lucru mă refer la o largă, a altor colegi, ca care sînt director de 18 se ocupe mai mult de problemele gospodărești. Or, sînt destui dintre aceia care spun așa : de ce să mă ocup eu de asemenea treburi ? Că doar de aceea avem director...Dr. Rocsin : După cum ar fi poate necesar ca într-o seamă de probleme ale secțiilor, direct legate de îngrijirea și tratarea bolnavilor, directorul să aibă și el căderea de a interveni și acționa. Deocamdată, atribuțiile noastre în această direcție sînt minime. Să dau un exemplu. în serviciul nostru de chirurgie — cu 94 de paturi — lucrează la ora actuală • aproape 20 de chirurgi, din care 8 sînt medici primari; aproape de trei ori mai mult decît prevede normativul. Respectivii chirurgi au fost repartizați de minister.

șefilor de cînd spun experiență și a mea, ani — să

Dr. Francisc Proinov, directorul Spitalului clinic Fundeni : Aș vrea să semnalez un alt aspect legat de slaba libertate de mișcare pe care o are directorul de spital în această pro- . blemă esențială a cadrelor: bunăoară, nu pot nici răsplăti, nici sancționa un medic sau un cadru mediu, pentru că nu am acest drept. De ce această diferență între mine și director de întreprindere ? Dacă un 
ml

trage

s-a acordat această înoredere, atunci să am autoritatea să iau măsuri cînd situația o impune. La fel atunci cînd este vorba de angajarea unor cadre medii care necesită transformări de posturi (de exemplu, un post vacant de asistentă într-un post de soră). Cred că în aceste direcții ar trebui modificată legislația, întărită autoritatea directorului.Dr. Pescaru: Situația ce a reieșit nu e diferită nici pentru direcțiile sanitâre județene care, obligate să „tuteleze" spitalele — mai ales prin transmiterea de ordine—nu pot să se ocupe temeinic de concepție și orientare. în aceste condiții, asistența ambulatorie medico-sanitară (policlinicile) și de medicină generală (circumscripțiile medico-sanî- tare) riscă să se rupă de spital și să reducă eficiența principiilor unificării diferitelor verigi care concură la ocrotirea sănătății populației. Credem, în această privință, că organizarea sanitară trebuie îndreptată cu mai multă perseverență pe făgașul împletirii raționale a ideii de centralizare a deciziilor de îndrumare șl control cu ideea de descentralizare a responsabilităților și deciziilor operaționale. De aceea, problema directorului de spital ar căpăta poate o clarificare suplimentară dacă am porni de- la necesitatea de a-i acorda mai multă autoritate și, în același timp, de a-1 degreva de o parte a obligațiilor administrative și financiare.
concluzii definitive — dezbaterea deFără a avea pretenția de a _ _ ____ _către forurile de resort fiind necesară pînă la clarificarea deplină a concepției Ministerului Sănătății cu privire la sarcinile și rolul directorului de spital, ca și a tuturor problemelor care se ridică în acest domeniu — considerăm că una din principalele idei care se desprinde din discuția de mai sus e aceea a unei diferențieri a conducerilor de unități spitalicești în raport cu profilul și sarcinile specifice ale acestora, găsindu-se modalități cît mai judicioase de imbinare a activității medicale cu cea nemedicală. Pentru că, așa cum a reieșit cu destulă, claritate, uniformizarea formulei directorului medical nu e, în toate cazurile, de natură, să facă din spital acea unitate de înalt randament și eficacitate economică și sanitară de care avem nevoie. în același timp, credem că e necesar să fie căutate unele modalități pentru a se înlesni directorilor buna gospodărire a fondurilor de care dispun — și, ca atare, a unităților pe care le conduc — găsindu-se un sistem organizatoric și financiar mai elastic, care să le permită să acționeze operativ, în funcție de nevoile reale ale îngrijirii bolnavilor. Organizarea unei activități atît de complexe — care cuprinde, în paralel, analiza stării de sănătate și a‘ muncii medicale în diferite sectoare (circumscripții, întreprinderi etc.) ale teritoriului spitalului unificat, cît și îndrumarea cadrelor care lucrează în aceste sectoare — constituie o sarcină extrem de importantă, pe care numai autoritatea și competența unui bun director de. spital o poate realiza.



miercuri 7 mai 1969

£I i

PAGINĂ 3scInteia

n căutare de soluții 
pentru... acoperirea
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Lună de lună și trimestru de trimestru, întreprinderile industriale beneficiază de credite bancare in valoare de sute de milioane lei. Con- . comitent, în cadrul relațiilor de decontare, prin intermediul unităților operative ale Băncii Naționale — unele întreprinderi plătesc și altele, furnizoare, încasează contravaloarea mărfurilor livrate. îndeplinind a- ceste două principale sarcini — de creditare și decontare -r- organele Băncii Naționale au, deci, îndato-, rirea să vegheze ca activitatea fiecărei întreprinderi industriale să se circumscrie riguros pe orbita .eficienței economice și financiare în continuă creștere.Contactul direct și nemijlocit între unitățile operative ale Băncii Naționale și. întreprinderi (mai ales pentru a se dirija realist desfășurarea relațiilor de creditare-deco.ntare) - se realizează — în mare măsură — prin munca de zi cu zi a inspectorilor bancari, care au sarcina de a îndruma și controla diferite unități economice. Inspectorii bancari sînt, chemați să cunoască, în cele mai intime amănunte, aspectele economico- financiare proprii activității intre-' prinderii industriale de care răspund, să prevină și să sesizeze operativ eventualele deficiente. De ce atunci unii inspectori bancari se abat dc la îndatoririle ce- le revin, .și r.u folosesc eficient pîrghiile ce le au la îndemînă — creditele, decontările — pentru a nu permite ca deficiențele economicq-financiare temporare să se perpetueze ?Șă analizăm cîteva aspecte, în-? îna inspectorilor bancari se află o pt^ >c,ipală pîrghie economică, care judîl%S :minuitâ, poate îmbunătț.ti hotărîtor activitatea economică ; a- ceasta constă în creditul pe termen scurt, acordat întreprinderilor industriale. Controalele efectuate în 1968 și în trimestrul I a.c., la cîteva sucursale bari'țare județene au evidențiat că peste 310 milioane lei credite au fost. greșit acordate. De ce „greșit" ? întrucît de creditele respective au beneficiat- și anumite întreprinderi care aveau în icontțțl de decontare mari disponibilități-- bănești. Aăeasța' ' pe de o parte. Fe de-altă parte, garanțiile materiale erau formate din stocuri vechi de materiale, neutilizabile, necorespunzător conservate, ori din produse finite fără desfacere asigurată.Ca urmare, nimic și nimeni nu îndreptățea pe inspectorii respectivi să nu respecte reglementările în vigoare, Totuși, la întreprinderea /■■ixul roșu" — Tîlmaciu, inspectorul '\opie Ciugureanu a menținut la ci, îtare, în perioada 22 ianuarie — 10' înaftie 1969, stocuri supranor- mative de produse finite în valoare' de 1,230 milioane lei deși, în același interval, disponibilitățile proprii ale unității s-au ridicat chiar și la- 1,5;.milioane lei. La fel, inspectorul bancar Viorel Cruțiu a acordat Uzinei mecanice Sibiu, la 5 martie, un credit de nevoi temporare pentru stocuri de materiale însumînd aproape 2 milioane lei, dar nu a sesizat (? !) că unitatea garanta creditul cu materiale neutilizate de vreme îndelungată, aprovizionate peste necesar. . Situații similare s-au depistat la Uzina mecanică Mîrșa, inspector Gheorghe Boicea- nu ; Fabrica de sticlă Avrig — inspector loan Babă ; „Victoria" — Timișoara, inspector P. .Vasile ; I.I.S. „Bega" — inspector Didina Chiria- chide, și în alte cazuri.Consecințele acestor situații anormale sînt evidente : în loc de a fi un instrument eficient de lucru, de respectare a disciplinei financiare, creditul bancar contribuie în astfel de situații la perpetuarea unor neajunsuri în gospodărirea valorilor materiale și bănești. Unitățile industriale respective, fără a avea dreptul legal,. au dispus de fonduri bănești cu mult peste necesitățile lor reale și, strîns legat de aceasta, slăbindu-se corsetul riguros al unei ferme discipline financiare, a scăzut preocuparea acestora pentru gospodărirea judicioasă a. fondurilor încredințate de stat spre administrare.Iată cazul I.I.S. „Bega" — Timișoara, amintit mai sus. Aici, stocuri importante, creditate cu - împrumuturi pentru nevoi temporare, nu s-au „mișcat" în tot anul trecut, ci au rămas peste normativ la finele lunii decembrie 1968. Unele stocuri inutile, creditate inițial, au fost apoi vîndute. în zadar, însă, întrucît a- celeași sortimente au fost din nou aprovizionate și, implicit, s-au transformat în imobilizări de stocuri su- pranormative. Sau ne oprim la situația creată la I.I.L. Slatina. Acăstei unități economice, în 10 luni din anul trecut, i s-au acordat 23 credite ■pentru nevoi temporare și unul din rezerva locală a Sucursalei județene Olt a Băncii Naționale. In total, 9 milioane lei. Prin ..aceasta, inspectorul Iacob Bereche.t și șeful său ierarhic Nicolae Fuîga au favorizat o aprovizionare nerațională și peste necesar cu materii prime. La 31 martie 1969, împrumuturile restante, în continuă creștere, ajunseseră la această întreprindere la 5,4 milioane lei.Nu știm ce să credem. Este oare posibil ca comitetele de direcție ale întreprinderilor respective să nu-și*' dea seama de consecințele negative ale unor asemenea procedee ? ; Probabil că, în loc de a se iua măsuri de redresare a situației, e mai comod să se apeleze la credite bancare. E mai comod și, mai ales, mai „ieftin". Pentru, că dobînzile aferente creditelor curente sînt mult mai mici decît cele ce se plătesc pentru împrumuturile restante și care încarcă prețul de cost, diminuează rentabilitatea producției. Uneori, aceste sancțiuni bancare nu pot fl evitate (totuși 1) In aceste condiții era de, așteptat că inspectorii bancari respectivi vor

trage „semnalul de alarmă" și vor curma situațiile anormale, păgubitoare. Ei nu au procedat în acest mod. Din incompetență, sau ca urmare a unor controale superficiale ? Se pare că din ambele cauze. Aminteam de situația Uzinei mecanice din Sibiu. In trimestrul IV 1968, ca și în acest an, împrumuturile restante au fost sistematic rambursate la 5—6 zile de la apariția lor. Nu prin eforturile conjugate ale conducerii întreprinderii și ale inspectorului bancar s-a obținut a- ceastă viteză de rambursare a creditelor respective. Ci pentru a se escamota imobilizările unor valori materiale, care au oscilat între 1,5—3,8 milioane lei. S-a ajuns la această stare de lucruri, întrucît din 1967 și pînă în aprilie a.c., la această uzină sibiană inspectorul bancar amintit nu a făcut nici o analiză aprofundată în domeniul imobilizărilor, nefiind astfel în măsură să intervină pentru prevenirea și lichidarea acestora.Premisele favorabile apariției unor grave anomalii economieo4financiare ■constau, după cum spuneam, și în lipsa de exigență fi inspectorilor bancari cu prilejul verificărilor de garanții sau rambursărilor de credite. Ei nu urmăresc sistematic rambursarea creditelor la scadență, sau pe măsura lichidării — prin consum sau vînzare — a valorilor creditate. Nici aici nu ducem lipsă de exemple. Cert este că și pe această economice respective, fonduri bănești peste se îngrijesc șă le cu maximă eficacitate..tivat faptul că la întreprinderea de prelucrare a tulpinilor de in — Cîrța (Sibiu), din august 1968 pînă în februarie 1969, în loc de materii prime s-au creditat... pierderi din calamități și diferența de randament în valorificarea tulpinilor de in ? De acest abuz știau și conducerea întreprinderii și forul ei de resort. Numai inspectoarea Erika Kartman, nu. La 19 septembrie și 24 decembrie 1968 a încheiat chiar procese-verbale de verificare scriptică și faptică a garanției creditului. Și a.„găsit" totul, în' ijuriă regulăm în reâlltăl'ă, între- prinderea beneficia de credite necuvenite însumînd 2,8 milioane lei, fără a dispune de garanția necesară pentru a putăa beneficia de fondurile respective. A crezut oare , inspect

cale unitățile dispunînd de ‘ necesar nu gospodărească Poate fi mo-

rul bancar că prin aceasta sprijină efectiv întreprinderea și protejează' banii statului ?Cu operativitate și . eficiență pot acționa inspectorii bancari și prin pîrghia decontărilor. în scopul îmbunătățirii activității întreprinderilor Pot, dar unii - din ei, în practică, nu procedează așa, nesesizînd abateri de la disciplina fermă a decontărilor, anumite anomalii care au consecințe nefavorabile asupra vitezei de rotație a mijloacelor , circulante. în semestrul II 1968, în întreprinderile județului Hunedoara, volumul documentelor de platg amînate a crescut cu 35 la sută, iar în cele din județul Timișoara cu 121 milioane lei — în ianuarie derea acestora ajungînd sută din totalul plăților rar. De asemenea, tot în mișoara, în a doua jumătate a anului trecut volumul refuzurilor de plată primite de întreprinderile industriale în calitate de furnizori au sporit cu 37 milioane lei. Manifestă- . rile de acest gen s-au înmulțit, după cum se vede, iar unii inspectori bancari le-au ocolit și nu au analizat temeinic cauzele care le-au generat. Inspectorul Ileana Baroncea, de ia Sucursala județeană Timiș a Băncii Naționale, bunăoafă, nu a sesizat faptul că ■ la O.C.M.A.D.-Timișoara, din 18 cazuri de amînări în valoare de aproape un milion lei, șapte nu erau justificate, continua.Sarcinile bancari — desfășoară ■în acoperirea unor deficiențe existențe- în întreprinderile industriale. Ei sînt investiți cu largi drepturi privind îndrumarea și controlul unităților economice, care trebuie exercitate riguros, cu exigență și fermitate, pentru a preveni operativ fenomenele negative, neajunsurile în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești^ și a determina din timp măsuri pentru închiderea tuturor canalelor , de scurgere neeconomicoasă a fondurilor. Nimănui nu-i es’te îngă- •duit-să-contribuiedă-!',menținerea unu:• ..climat care ar putea, slăbi disciplinr financiară. sau diminua nivelul eficienței- activității întreprinderilor.
Dan MATEESCU

1969 pon- la 11,75 la fără nume- județul Ti

Si exemplele ar puteași menițea inspectorilor indiferent la ce eșalon își activitatea — nu constau

în sudul Dobrogei, pe șantierul celui mai mare sistem de irigații din țară, cu o suprafață de 174 000 .hectare, sînt angrenate forțe de muncă și mijloace materiale care efectuează un volum impresionant de lucrări menite să asigure obținerea unor recolte bogate indiferent de condițiile climatice. Pînă la sfîrșitul lunii noiembrie a.c, trebuie să se dea în folosință peste 64 000 hectare. In zona Medgidia, s^au executat lucrări pe o suprafață de 24 600 hectare, iar în zonele Mircea Vodă, Basarabi, Galeșul, Poarta Albă și altele, care totalizează 39 433 hectare, stadiul de execuție este’ avansat. După cum ne-a relatat Constantin Sărăru, directorul Trustului de construcții și îmbunătățiri funciare Constanța, se ' lucrează, totodată, și la obiectivele .planificate să fie gata în anii 1970—1971. Astfel, pe canalul.de adu'c’țiune dintre Cernavodă și Poarta Alba, pină la sfîrșitul lunii martie au fost dragate aproape 4 milioane mc de pănîint. Au mai rămas însă de dislocat circa 7- .milioane metri cubi de pămînt. cu termen de execuție în anul viitor. Pentru în- I cheieî-ea acestei lucrări este necesar ca toate utilajele aflate, pe , șantiere să fie folosite cu randament maxim.în prezent, se întîlnesc uestule cazuri cînd Utilaje moderne nu lucrează cu. întreaga capacitate, De asemenea, la podurile executate sau în curs de realizare pe această porțiune de canal sînt încă unele strangulări, pentru a căror înlăturare trebuie să se acționeze urgent, în scopul asigurării debitului de apă necesar de 20 mc pe secundă în prima etapă și de 40 mc pe secundă în cea de a doua. La canalul Poarta Albă—Basarabi—Pădure, în primul trimestru al anului s-au realizat 459 000 mc tera- samente și 57 000 metri cubi dero- cări în stîncă. Dar ritmul -de beto- ' nare a canalului pe terenul derocat este lent, din cauza lipsei unui co- I fraj metalic de mare-productivitate. ! Una dintre problemele-cheie ale .sistemului de irigații este . grăbirea lucrărilor la' stațiile de pompare, a- sigurărea tuturor, condițiilor de calitate pentru ca acestea, după darea în exploatare, să funcționeze ireproșabil. La stația de pompare de la kilometrul 18. una din cele mai importante din întregul sistem, se firii- . sează acum chesonul II și se montează utilajul tehnologic al primelor două grupuri de pompare. Se a- preciază că primele două agregate vor putea intra în funcțiune la

1 iulie, cu un debit de 30 mc pe secundă. Intr-un stadiu avansat se află și construcția stației de pompare de la Poarta Albă,-- ca și alte obiective. Din discuțiile cu constructorii reiese necesitatea ca forurile tutelare să le pună lă dispoziție documentația pentru întregul ansamblu de lucrări prevăzute pînă în 1970, pentru a se putea ajunge la o programare ritmică a tuturor mijloacelor tehnice de lucru și la corelarea activității tuturor întreprinderilor care parti-

mularea apei pe terenurile semănate cu grîu. Nu numai că promisiunea n-a fost onorată, dar nici acum' încă nu curge apă pe canale, deși beneficiarii, împreună cu constructorii, _au stabilit grafice pentru începerea udărilor pe 24 600 hectare încă de la 1 aprilie. „Toate suprafețele semănate cu porumb la întreprinderile agricole de stat care intră în raza sistemului Medgidia șînt planificate să obțină producții mari, care se pot asigura prin irigare, și să în- ,

CASCADA TEMELOR

cipă la execuție. Lipsă de corelare, neconcordanță în execuție se constată și la obiective la care nu mai este vorba de necunoașterea documentației tehnice. Se observă că, în timp ce se tinde la scurtarea termenelor de realizare a lucrărilor planificate pentru ultima fază, sînt tărăgănate construcțiile de pe suprafețe cărora le-a trecut de mult termenul de intrare în funcțiune. In a- ceastă situație se află sistemul Medgidia, a cărui dată de punere în funcțiune a expirat încă de la sfîrșitul anului trecut. Conducerea trustului de construcții și îmbunătățiri funciare promitea, pe la începutul verii anului 1968, că în toamnă se va putea realiza și o udare pentru acu-

sămînțeze culturi duble, ne-a spus ing. Octavian Lambru, directorul Trustului zonal I.A.S. Constanța. Cel mai tîrziu în a doua jumătate a lunii mai vom avea nevoie de irigații la porumb, dar ni se spune că vom primi apa abia pe la 1 iunie". Inginerul Victor Negoiță, vicepreședinte ăl 'Uniunii județene a cooperativelor agricole Constanța, a ținut să precizeze : „Pe terenurile cooperativelor agricole de producție Lumina, Sibioara, Mihail Kogălniceanu, N. Bălcescu, Năvodari, Cuza Vodă, Castelu există o mare suprafață cultivată cu legume, pentru care ni s-au dat asigurări că vor putea fi irigate din primăvară. Primăvara a- sosit, dar apa se mai lasă încă așteptată. Alte 3 250 hectare

din terenul acestor cooperative care urmează să fie irigate prin brazde au fost însămînțate cu diferite culturi, dar nu sînt încă nivelate". Se pune întrebarea : ce au întreprins organele agricole județene pentru a asigura nivelarea terenului, fără de care irigarea prin brazde nu este de conceput ?Aceste minusuri se adaugă la în- tîrzierile datorate constructorilor. După cum ne-a spus inginerul Ion Chiriac, directorul Direcției de îmbunătățiri funciare Constanța, din cele 24 600 hectare nu au fost preluate deocamdată de la constructor (TCIF), pentru a fi predate unităților agricole, decît 6 000 hectare care au fost gata din toamnă. Probele parțiale ale conductelor au fost făcute pe întreaga suprafață, dar sistemul nu a putut fi dat în funcțiune fără probele generale la regimul hidrodi- namic pe întregul sistem.Este adevărat că Trustul de’ construcții și îmbunătățiri funciare a avut de întîmpinat serioase greutăți din cauza nerespectării termenelor de livrare a utilajelor, în special mo- toppmpe și electromotoare. Dar în- tîrzierile se datoresc și defecțiunilor organizatorice în activitatea constructorilor, în primul rînd a trustului. In timp ce pe terenurile cooperativelor agricole Năvodari. Sibioara se mai lucra la instalarea unor conducte, sistemul era considerat terminat.După cum ni s-a spus la Trustul zonal I.-A.S. și la Uniunea județeană a cooperativelor Constanța, la ora actuală sînt asigurate cadrele de mo- topompiști și mecanici de întreținere pentru exploatarea sistemului. Dar înainte de a intra efectiv în acțiune, este absolut necesar ca specialiștii de la institutele de cercetări, proiectare, T.C.I.F. și D.I.F.O.T. să participe la demonstrații practice de lucru cu inginerii agronomi și personalul de exploatare. Este de maximă însemnătate cunoașterea cît mai precisă a problemelor privind montarea și demontarea grupurilor de pompe mobile, a aripilor de ploaie, a asper- soarelor cu aripi, precum și a schemelor de udare, în concordanță cu soluțiile prevăzute execuție.Cu alte cuvinte, vor începe efectiv temui Medgidia ?“, de dare în exploatare a expirat de anul trecut, continuă să rămînă la fel de actuală.
în proiectele deîntrebarea „cînd irigațiile în sisal cărui termen
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de pildă, că actuate lipsă de utilaje tehnologice este agravată și de persistența unor mari restanțe în livrări din anul trecut. La începutul anului ele totalizau circa 11 000 tone și, în prezent, afectează punerea. în exploatare la termen a 12 din cele 56 de capacități cărora ministerul dv. nu le poate asigura în timp optim necesarul de utilaje. Credeți oare că această situație se datorează doar unor simple sau complexe carențe metodologice ?Ing. M. T.: Nu putem afirma categoric că unele restanțe — oricum, însă în volum foarte restrîns — nu ar putea fi generate și de anumite deficiente interne de organizare, care există în unele întreprinderi, sau de anumite perturbații survenite în cooperarea interuzinală. Partea covîrșitoare a restanțelor a fost determinată, însă, de greutățile ce s-au menținut în aprovizionarea cu unele materiale din import. Pot să Vă ofer nenumărate exemple...Reporteiș: Care este volumul restanțelor — atît al celor de anul trecut cît și din trimestrul I a.c. — acum, la începutul lunii mai ?Ing. M. T.: , Majoritatea covîrșitoare a restanțelor de anul trecut au fost lichidate ; s-au soluționat în proporție de peste: 80 la sută. Cît privește pe cele din acest an, este greu să spun' acum cît măsoară. Ar trebui să cercetez mai întîi contractele, care sînt foarte multe.Reporter : La ora actuală, cîteva zeci de obiective, îndeosebi din industria ușoară și alimentară, se află în situația de a nu intra la timp în funcțiune din cauza întreprinderii „Tehnofrig" Cluj și Uzinei mecanice Timișoara,. care au contractat comenzile de utilaje la termene de livrare total necorelate cu necesitățile de montaj. Ce măsuri are în vedere ministerul pentru remedierea, chiar și numai în parte, a stării de lucruri

Venind în îrițîmpinarea •• cerințelor cumpărătorilor, întreprinderea orășenească de industrie locală nr. 1 din Galați produce o serie de articole de tinichigerie, iar din tablă cositorită tăvi pentru ... copt și bidoane pentru untură, căzători și strecurători ■pentru lapte, solicitate de populație.întreprinderea de industrie locală gălățeană livrează celor interesați ' burlane negre și burlane zincate, jgheaburi și cîrlige pentru jgheaburi, găleți zincate .și negre.în nomenclatorul de produse al întreprinderii gălă- țene intră și 6 diversitate de flori din mase plastice.Pe bază de comenzi ferme se livrează mese tip cantină, scaune .pentru uzul, unităților de alimentație publică,. birouri cu unul sau două corpuri..Cei interesați își pot procura de la întreprinderea de industrie locală nr. 1 din Galați, fișete metalice, precum și rezervoare de diferite tir puri și capacități din tablă de peste 4 milimetri.

bilitatea ca, pînă în seara zilei de 5 mai, să se însăm’rițeze 41000 ha prevăzute a se cultiva cu porumb. Există însă unități care nu și-au realizat încă suprafețele planificate pentru cultură porumbului. Este vorba de cooperativele Boghiș și Doba, unde din 1 100 ha planificate cu porumb s-au însămîntat doar 355'ha. După cum ne relatează ing. Vasile Marcu, director adjunct la®direcția agricolă județeană, situația se“datorește unor factori obiectivi, specific locali. Spre aceste cooperative s-au îndreptat masive forțe mecanice (tractoare, discuri, mașini de semănat) de la I.M.A. Cărei și Negrești. Faptele contrazic afirmațiile directorului adjunct în ce privește exclusivitatea „cauzelor obiective", care au determinat întîrzierea însămînțărilor. Mecanizatorii de la Doba se întorc de la cîmp cu cîteva ore înainte de înserare. într-o parcelă am găsit 7 tractoare, dintre care lucra doar unul. Două tractoare erau defecte în brazdă. Din lipsa asistenței tehnice și a pieselor de schimb ele au stat ore întregi. O atare situație ar trebui să dea de gîndit direcției agricole și uniunii cooperatiste județene. Nu este suficient să „îndrepți" tractoarele într-o parte sau alta, ci este nevoie ca ele să lucreze cu întreaga capacitate.Organizarea mai judicioasă a muncii și utilizarea cu randament sporit a mijloacelor mecanice și a atelajelor existente constituie încă un deziderat și în unitățile agricole

din județul Suceava, unde s-ău în- sămînțat doar 47 la sută din suprafețele destinate culturilor de primăvară. Este adevărat, de cîteva zile, forțelor locale li s-au alăturat altele sosite din județele din sudul țării. Este vorba de 400 mecanizatori și unele utilaje, ceea ce a creat posibilitatea ca multe tractoare să poată fi folosite în două schimburi. Ceea ce continuă însă să lipsească în unele cooperative agricole sînt tocmai măsurile operative pentru folosirea la maximum a fiecărei ore bune lucru în cîmp. Deși la direcția gricolă județeană ni s-au sigurări că, pînă acum, la 4 tractoare s-au defecțiuni, totuși „căderile" în brazdă se țin lanț. întreprinderile de mecanizare din Salcia și Ilișești nu remediază operativ defecțiunile. Bunăoară, la sediul secției din Stroești se aflau patru tractoare defecte. La direcția agricolă ni se vorbea cu înflăcărare despre atelierele mobile. Dar unde sînt ele ? La cooperativa agricolă din Scheia, inginerul Vasile Oană ne spunea că totul ar merge bine dacă ar avea teren pregătit. Or, această lucrare întîrzie, deoarece trei din cele 10 tractoare ale secției erau defecte la sediu, iar două discuri, din lotul celor promise din alte județe, se aflau deocamdată numai în scripte. Este adevărat, în- tîrzierea lucrărilor se datorește și mecanizatorilor. Dar răspunzător este și inginerul Vasile Oană, care nu cunoaște bine situația de pe teren. In tarlaua „Trei movile", de pildă, 22 ha erau discuite, bune pen-

de a- a-dat numai înregistrat " în

il! ft 50- m tru însăniințatul porumbului. Conducerea cooperativei, inclusiv inginerul agronom, trebuia să ia măsuri operative pentru însămînțarea acestui teren. Organizarea muncii lasă mult de dorit și. la cooperativa agricolă din Baia, județul Suceș.va, unde, din lipsa de preocupare a brigadierilor Vasile Ștefănescu. și Alecu Băieșanu, la capătul tarlalelor nu sînt asigurate forțele necesare pentru încărcatul mașinilor de plantat cartofi. Nici nu-i de mirate de ce s-au realizat abia 30 la sută din suprafețele planificate. In unele cooperative agricole, cum este cea din Pătrăuți, se simte lipsa îndrumării tehnice corespunzătoare a mecanizatorilor. Aici lucrează mulți ucenici lipsiți de experiență ; în fiecare dimineață ei pierd timp prețios la pornirea tractoarelor. Această pierdere se amplifică o dată cu ivirea defecțiunilor.In județul Sibiu, un întreg eșalon de unități agricole, cu toate forțele și organizînd bine munca. lucrînd

Imagine din secjia etirare de la uzina de fibre sintetice din lași, intrată de 
curînd în funcțiune

(Urmare din pag. I) se află cei doi titulari de in-în care vestiții.? ■Ing. M. T.: De la „Tehnofrig", practic nu putem obține mai mult decît a dat. Nu dispune de capacitate. Față de capacitatea uzinei, în momentul de fată, cererile de utilaje tehnologice sînt cu peste 70 la. sută măi mari. Uzina metahică timișoara și-a organizat astfel producția, incit toate podurile racloare și îngroșătoa- rele de nămol — căci despre aceste utilaje este vorba — să fie fabricate în trimestrul IV a.c. Or, unii beneficiari le solicită mai devreme.Reporter : Cinci-șase întreprinderi constructoare de mașini, care dețin

tularilor de investiții, s-au deplasat în același scop la uzinele din țară. Chiar de la 5 mal vom centraliza rezultatele acestor analize, pentru a vedea care' este situația restanțelor în livrări, ce se mal. poate corela în plus față de acțiunea la care ne-am referit. la. început.. Am atras atenția comitetelor de direcție respective să ia toate măsurile posibile pentru ca fot ce a fost contractat/: să ..poată fi livrat în timp util.Reporter : Acolo unde, de bine de rău, s-au corelat termenele de livrare a. utilajelor eu cele de montaj, au fost luate toate măsurile menite să contracareze eventualele: „surprize"

exemplu, pentru utilajul chimic necesar să fie livrat în ultimele trimestre, importurile nu sînt încă contractate. Chestiunea o să se rezolve, dar poți să știi ce se. mai poate în- tîmpla... Și apoi, eu nu sînt convins că după ce terminăm această acțiune de corelare, peste cîteva luni nu o vom lua iar de la capăt. Titularii de investiții vor cere noi devansări. Ni s-a mai întîmplat.!Reporter : Ce garanții oferă ministerul dv. titularilor de investiții că ceea ce s-a contractat va ajunge pe șantiere la timp ?Ing. Gh. P.: O garanție o oferă, în primul rînd, contractul. Apoi gra-

de direcție. Avem însă convingerea că măsura luată de a se urmări livrarea utilajelor prin grafice, pe fiecare obiectiv și utilaj în parte — și nu pe grupe de utilaje, ca pînă acum — va pune multă ordine în acest domeniu.

■' V"

Drumul dificil al utilajelor
ponderea cea mai mare în fabricația de utilaje tehnologice pentru noile obiective de investiții, au avut anul trecut și cele mai multe restanțe în livrări. Din păcate, și anul acesta ele continuă să le livreze fie cu în- tîrziere, fie la termene necorelate. Este vorba, printre altele, de „Independența" Sibiu, „Progresul" Brăila, „23 August" și' „Grivița Roșie" din Capitală. Este de nerezolvat problema acestor întreprinderi ?Ing. M. T.: Cu două zile în urmă (n.ii. discuția a avut loc la 28 aprilie a.c.) am convocat, la minister toți directorii, uzinelor din Capitală care livrează utilaje pentru noile obiective, cu care am întocmit planuri de măsuri în vederea îmbunătățirii situației în acest domeniu. De asemenea, directorii și alți specialiști din minis
ter, însoțiți de delegați din partea ti-

neplăcute, întîrzierile și. amînărlle ? ficele de livrare care se urmăresc de ' — ' către fiecare uzină și de către noi decadal, lunar, trimestrial, luîndu-se măsuri operative pentru respectarea lor.Reporter : Dar restantele care există încă în livrarea utilajelor au apărut sub paravanul contractelor încheiate în regulă. Așa că contractul in sine nu-i întru totul o garanție...Ing, M. T. : De fapt, necazurile de acum sînt consecința unor neajunsuri existente în perioadele ; anterioare. Pînă nu de mult, contractele- s-au încheiat fără a exista documentația tehnică. Acum acest neajuns s-a reconsiderat în mare măsură.Ing. L. P.: N-ar fi exclus să mai apară ici și colo cîte o restanță, dar aceasta depinde de fiecare conducător de întreprindere, de'munca colectivelor și de activitatea comitetelor

ing. L. P. : Măsurile despre . care s-a amintit țintesc, pe de o parte, să corecteze neajunsurile care se mai mențin în livrarea utilajelor și, pe de altă parte, să prevină surprizele la acele poziții, de utilaje țâre azi nu ridică probleme. Conducerea ministerului a indicat comitetelor de direcție să revadă, atent dacă pentru aceste lucruri' socotite sigure există baza de materie primă și documentația tehnică. In primele zile ale lunii măi a.c. va fi cunoscută cu exactitate situația. Am cerut’ să se facă această investigație- pentru că, sincer vorbind, în prezent ne este teamă că, chiar și la cele aproape 500 de obiective socotite „fără probleme" în ce privește utilajele, ar putea surveni neplăceri.
Ing. Gh. P.: Tot ce-i posibil. De

■ArSînt în măsură întreprinderile constructoare de mașini să livreze inte- » grai și în timp util utilajele necesare pentru punerea în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții din acest an ? Aceasta este întrebarea Ia care discuția noastră a urmărit să dea un răspuns clar, anga- jant, al conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Din păcate, în ciuda comentariului făcut pe larg de cei trei directori pe marginea actualei metodologii de planificare a investițiilor- — numai în mică măsură prins în rîndurile pe față — a discuțiilor purtate în legătură cu „n“ cauze obiective, interlocutorii nu s-au încumetat să dea un răspuns precis la întrebarea noastră. Am înțeles că le-a fost greu să vorbească în numele întregului minister, . lucru pe care l-au subliniat de altfel prin referirile stricte la sectoarele pe care le coordonează.Desigur, o apreciere globală, autorizată și angajantă în legătură cu ' tema în discuție putea să o facă numai un cadru din conducerea ministerului. Știind acest, lucru. ne-am adresat, ,1a indicația conducerii ministerului, tov. ing. M. Martinescu, adjunct al ministrului, care se ocupă direct de această problemă. După mai multe zile de așteptări și amî- nări, ne-a fost re-recomandat să ne a- dresăm celor trei directori, care au avut toată bunăvoința să răspundă întrebărilor noastre. Regretăm, totuși, că tovarășul adjunct al ministrului a evitat să dea curs cererii noastre repetate.

munca, au terminat zilele acestea în întregime însămînțările de primăvară. Printre ele se numără cooperativele agricole. Miercurea Sibiului, Apoldu de Sus, Mediaș. Dobîrca, Mihăileni, Loamneș, Șura Mică și altele. Viteza de lucru la cooperativele Orlat și Șelimbăr a a- juns să fie de două ori mai mare decît. cea stabilită. Se constată însă și deficiente organizatorice, în aparență de mică importantă, dar deloc neglijabile. Deși cooperativa agricolă Aciliu are la dispoziție 18 tractoare, unele aduse din alte unități agricole, ritmul de lucru este nesatisfăcător. „Ne lipsește „forța" — spunea Vasile Gavrilă, președintele cooperativei. Am avut nevoie chiar și de 10 discuri, dar nu avem decît trei; ni s-au promis încă două pentru mîine. Mai ne trebuie două semănători mici și una mare — ni s-au- promis și acestea". In legătură cu această situație se pune întrebarea : care este eficiența muncii celor veniți să impulsioneze lucrările agricole ? Pentru scoaterea din impas a acestei cooperative, îti ultimele zile au venit la Aciliu activiști de la Comitetul județean de partid Sibiu, specialiști de la direcția agricolă, ba chiar și de la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. Ce urme au lăsat e trecînd pe aici, din moment ce lucrările au continuat să întîrzie 1 Nu se poate spune că au lipsit „în-j drumători" nici, la cooperativa agricolă din Săcele, unde suprafețe însemnate așteaptă să fie plantate ci cartofi, altele să fie semănate ci porumb „Dintr-o greșeală de calcul — ne explică președintele lor Radu — am rămas fără cartofi dl sămînță. Am trimis după ei tracto-' rul cu remorcă, pînă colea într-< comună". De fapt tractorul plecași după cartofi de 7 ore, tocmai în co, muna Dobîrca. Se pierduse practii o zi sbună de lucru.După cum se constată, în uneli unități nici acum nu se folosesc toati forțele și mijloacele existente la semănat, se mențin deficiențe în organizarea muncii. Pentru terminare; grabnică a însămînțărilor în unitățili rămase în urmă, organele agricole toți cei care răspund de desfășurare; lucrărilor nu trebuie să se limitezi la constatarea defecțiunilor, ci să il măsuri pentru înlăturarea lor operativă. Este imperios necesar ca trac toarele și mașinile să lucreze îi schimb prelungit sau în două schim buri, folosindu-se intens fiecare ori pentru terminarea cît mai rapidă i însămînțărilor și a celorlalte lucrăr de sezon.

așteaptă să fie plantate ciexplică președintele lor
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9De curînd, „Scînteia" a publicat ancheta „Cartea literară cu stagiu prelungit în rafturile librăriilor" cuprinzînd probleme care preocupă de mai multă vreme editurile, discutate și analizate cu diverse ocazii, soluționate în parte, dar încă esențiale pentru activitatea care urmează. Consultarea librarilor și a cititorilor realizată cu prilejul aceste) anchete a pus mai ales în dezbatere drumul cărții spre cititor, responsabilitatea editurilor pentru propria producție și, ca urmare a antrenării unui larg număr de participanți la discuție, s-au făcut o serie de propuneri pentru îmbunătățirea circulației producției editoriale. Rețin ®- tenția, în mod deosebit, aprecierile că editura, instituție culturală prin excelență, trebuie să fie călăuzită întotdeauna de obiectivele majore ale politicii culturale a partidului nostru, de exigențele Ideologice și estetice pe care viața le pune în fața creației literare și artistice, a oricărui gen de creație, și că nu se poate tipări orice, numai de dragul de a tipări. De altfel, după cum s-a văzut în mod clar, cititorii resping cărțile apărute sub semnul improvizației, al lipsei de exigență editorială. Nu este întîmplător faptul că tocmai astfel de cărți îngroașă stocurile din rafturi și depozite.Ancheta „Scînteii" se referă și la cîteva aspecte ale editării și difuzării cărții de artă. O problemă care preocupă colectivul Editurii Meridiane atît în contextul propriei activități, cît și în cel general, de editare și difuzare a cărții. Lărgirea dezbaterii, pe baze realiste, cu antrenarea' unui număr cît mai larg de specialiști în domeniul artei, cititori, librari, tipografi etc. nu poate aduce decît cristalizarea unor soluții pe care dezvoltarea impetuoasă a tuturor ramurilor de activitate din țara noastră o cere.Prezentă în librării cu titluri variate și o tematică diversificată, ca urmare a necesității de cunoaștere a valorilor naționale și universale, clasice și contemporane, cartea de artă devine tot mai mult un instrument al formării estetice, în strînsă gătură cu cerințele actuale ale săvîrșirii construcției socialiste tara noastră. Mai multe ediții albumul „Grigorescu", epuizarea

că nu s-a operat o selecție riguroasă a titlurilor care urmau să fie incluse în planul tematic și apoi datorită unei slabe prezentări artistico- grafice. O selecție riguroasă a temelor, includerea numai a unor nume reprezentative pentru arta noastră plastică și o restructurare a prezentării vor putea da — credem — și a- cestei scrii circulația dorită.în altă ordine de idei, însă, un sondaj de opinie arată că un volum de sinteză despre pictura contemporană românească s-ar cere într-un tiraj corespunzător, cu condiția expresă de a nu fi numai o simplă carte de ilustrație ci, în același timp un volum de analiză a caracteristicilor fundamentale ale fenomenului, a direcțiilor sale de dezvoltare, a modalității în care creatorii răspund cerințelor artistice actuale ale societății noastre. Același lucru e valabil și pentru sculptură, grafică, arhitectură și celelalte componente ale artei.Arta populară s-a bucurat, și ea, de atenția editurii. ■ Lucrările despre portul popular, ornament, scoarțe, feronerie, crestături în lemn, broderii etc. sînt tot atîtea realizări men- ționabile, dar cererea pentru acest gen de albume a scăzut considerabil. Aceasta ,se datorește poate faptului că problemele au fost tratate prea fragmentar, fără perspectiva ansam-
ECOURI
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Componentă esențială

le- de- în din a ™ rapidă a volumului „Țuculescu" și a , mai multor cărți despre Brâncuși, interesul cu care au fost primite lucrările „Luchian", „Tonitza", „Și- rato", „Ciucurencu" „Ghiață" etc. atestă că valorile mari ale creației noastre moderne și contemporane se bucură de audiența publicului. 
O circulație rapidă o au micile albume din colecția „Maeștrii artei românești", lucrările de critică și istoria artelor, ca „Istoria artelor plastice în România" (vol. I). S-au bucurat de o bună primire albumele de artă plastică universală dedicate unor mari personalități sau lucrări biografice sau monografice tratînd despre creația unor maeștri de seamă. A- ceste apariții, ca și o serie de lucrări de ținută, ca „Arta populară din România", unele albume de fotografii artistice „Carpâții", (aceasta din urftiă a ajuns Ia a Vll-a ediție), „Flori din România", „Hoinărind prin București", „în Delta Dunării", avînd la bază o concepție bine definită de realizare și bucurîndu-se de condiții poligrafice îmbunătățite față de trecut, au întrunit, de asemenea, aprecierile publicului cititor din țară, ca și ale celui de peste hotare.Fenomenul nu e însă, din păcate, general. Unele lucrări de artă stochează în rețeatfa de difuzare. La unele dintre ele prețurile au fost reduse, deoarece deși de mai multă vreme editate, nu au fost solicitate de cititori. Evident, asemenea stocuri reprezintă, economic vorbind, importante pierderi materiale. Unele serii, ca „Artiști români", al căror tiraj mediu a scăzut, totuși, de la 5 000 ex la 1 500 ex, continuă să se difuzeze cu greutate. Așa cum menționa ancheta citată, volumele acestei serii, expuse permanent în vitrine, pe mese, sînt ocolite sistematic de cumpărători. Este firesc ca editura să-și pună cu seriozitate întrebări privind cauza unor asemenea fenomene îngrijorătoare și mai ales să adopte acele măsuri care să contribuie la editarea lucrărilor care 
să-l intereseze pe cititor. E vorba, evident, de preferințele publicului care dorește să găsească în librării volume care să-l ajute la formarea unui orizont estetic, cuprinzător, modelat pe baza unor principii științifice de înțelegere a artei.E de necontestat faptul că primul răspuns ce se impune se referă la tematica aparițiilor acestui gen de literatură. Editura Meridiane, ca urmare a analizelor întreprinse cu participarea largă a specialiștilor din domeniul artei, a constatat că, în primul rînd, trebuie să se pună în circulație, pe lîngă lucrările de informare — care au ocupat majoritatea spațiului editorial pină în prezent — cărți fundamentale, de referință, adică de interpretare științifică a fenomenului artistic clasic și contemporan, național și universal. Nu s-a tipărit, de exemplu, pină în prezent, nici o lucrare care șă explice, să interpreteze și să delimiteze valorile picturii românești, în. complexitatea sa, de la începuturi la arta contemporană. Includerea în plan, întreprinsă recent (cu apariție în anul 1970), a unei istorii, în imagini, a picturii românești, de la origini și pînă în zilele noastre, a unor albume cu texte monografice largi despre Grigorescu, Andreescu, care se află sub tipar ș.a., pare că va întruni atît adeziunea difuzorilor, cît și a cititorilor. Dovada cea mai concludentă sub acest raport o constituie cererea crescîndă pentru acele lucrări despre marile epoci sau curente artistice, originale sau traduceri, sau pentru istoriile de artă, fundamentale, științifice, care pe lingă informație aduc și comentariul prețios al autorului, poziția sa față 
le subiectul propus. Constatarea se poate lărgi: micile monografii din Beria „Artiști români" se difuzează lent-în primul rînd datorită faptului

blului. Pentru a resuscita interesul pentru volumele de artă populară ar fi necesare lucrări de sinteză de o mai largă interpretare șl analiză. Iubitorii acestui gen se întreabă, pe bună dreptate, de ce nu există lucrări reprezentative în acest domeniu, cu atît de variată configurație artistică ? E datoria noastră să le proiectăm și să le realizăm. Albumele de fotografii artistice — gen pretențios cerînd o concentrare deosebită, în primul rînd realizatorului — rămîn, în continuare, un deziderat. Cu excepțiile arătate, editările respective nu sînt, în raport cu difuzarea, succese editoriale. Și aceasta pentru'Că le lipsește ceea ce era esențial, concepția de realizare. Sînt sau statice, sau eclectice, sau amorfe și, în plus, foarte scumpe. Zac, de aceea, în librării (vezi albumul „București", tipărit în 1964). Editura a adoptat de curînd măsura ca albumele de fotografii să fie discutate, în ce privește concepția și scopul lor, anticipat, cu autorii, să le proiecteze pe formate medii, să opereze o selecție mai riguroasă a fotografiilor și să se facă prospectări, pe bază de machete,. înainte de includerea lor în planul editorial.Măsurile luate de editură și cele pe care își propune să le a- dopte în viitorul apropiat nu vor contribui — ele singure — la soluționarea problemei. Difuzarea cărții, modul în care e organizată, pornind de Ia stabilirea tirajelor pînă la modalitatea punerii cărților la îndemîna cititorului, trebuie așezate pe alte baze. Cu toate carențele tematice, este, totuși, greu de conceput ca lucrări de mare valoare, care nu se pot reedita periodic, să primească tiraje care, sub raport economic, Ie împiedică, practic, apariția. Constatarea la care a ajuns ancheta realizată de „Scîn- teia" este și a editurii. Tirajele acordate anticipat aparițiilor scad de la o perioadă la alta, chiar la acele genuri de lucrări care se difuzează bine. Albumele mari evocînd selectiv creația marilor valori ale plasticii naționale au primit, în mod nejustificat, tiraje îngrijorător de • scăzute. în timp ce albumul Luchian beneficiase de un tiraj de 8 000 ex., albumul un tiraj piate se Lucian de artă ....se epuizează foarte repede („Tucu- lescu" — 7 000 ex., „Ghiață" — 5 000 ex., ambele apărute în 1966), dar apariția lor a însemnat pentru editură pierderi economice. Un volum monografic „Andreescu", realizat în excelente condiții științifice și grafice, primește un tiraj inacceptabil de numai 3 000 ex., fără versiuni în limbi străine (majorat, după nenumărate intervenții pe lîngă forurile de difuzare, la 4 000 ex.); albumul despre costumul popular românesc este cerut în numai 1 200 ex. și trebuie — din această cauză — scos din planul editorial.Se știe cită importantă acordă partidul nostru valorificării moștenirii literare, artistice, științifice și din orice domeniu al creației înaintașilor. Cu toate acestea, o lucrare fundamentală pentru teatrologia românească, precum „Victor Ion Popa și teatrul", în care autorii ău strîns cu grijă șl au comentat studiile, articolele, conferințele acestui mare regizor și om de teatru, a primit din partea Centrului de Librării și Difuzare a Cărții un tiraj de numai 4 200 ex., care nu poate fi rentabilă, iar volumul Mihail Sebastian — „în- tîlnire cu teatrul", numai 2 800 ex. Chiar în aceste condiții, editura le-a menținut în planul de apariții ne anul 1969, dar își pune, pe bună dreptate, problema : cum va putea valorifica în continuare creația unor mari înaintași ai genului ? Car» »st» soluția 7 Credem că ar trebui totuși să crească rolul redactorului în ce privește legătura directă a editurii cu cititorii, prospectarea anticipată a cărții de către editor. O mai mare responsabilitate a autorului față de manuscrisele si materialele iconografice predate, trecerea unor operații editoriale (controlul dactilografic, precorectură, corectură) ne șeama autorilor ar permite, în ultimă instanță, redactorului să se ocupe de soarta propriilor cărți, de prospectarea pieței, de circulația și popularizarea volumelor. în așa fel îneît librarii, și în primul rînd cei interesați, cititorii, să cunoască dinainte

Andreescu a primit numai de 4 000 ex. In situații apro- află albumele Ciucurencu, Grigorescu. Unele albume .se editează în tiraje care

conținutul, valoarea cărții, ce .anume reprezintă ea pentru cultura noastră sau pentru cea universală. Un simplu titlu, însoțit de o banală prezentare, care uneori nici nu corespund realității cărții, nu pot spune nici difuzorului, nici librarului, nici cetitorului mare lucru. O atare acțiune anticipată ar permite editurii, de asemenea, și o mai bună orientare tematică pentru propunerea de noi titluri în planurile de perspectivă, o concentrare asupra problemelor de conținut ale manuscriselor.Trebuie semnalate în același timp și anume deficiențe de difuzare. Lucrări despre monumentele istorice nu sînt difuzate la monumente, volumele în limbi străine nu se găsesc în zonele turistice și în special pe litoral.Cîteva deplasări în decurs de cîți- vâ ani ale redactorilor editurii pe litoral au relevat faptul că nici un titlu apărut la Meridiane nu se afla în situația de a se stoca în librăriile de acolo. Intrucît lucrările editurii sînt foarte mult solicitate, mai ales în sezonul de vară, s-a văzut că este necesar să fie trimis pe litoral un număr mai mare de exemplare, în versiuni, din aceste lucrări. In decurs de mai multi ani, n-am întîlnit la nici unul din monumentele vizitate CVoroneț, Cozia etc.) nici una din lucrările editurii cu aceste teme. Numai la intervenția editurii, albumul „Carpații" a fost recartat la Brașov, • unde se cerea. în a" cest domeniu. Editura Meridiane a făcut o serie de propuneri care, în esență, se rezumă la trecerea responsabilității fixării tirajelor exclusiv în sarcina ei, a centrelor specializate și a diverșilor beneficiari, urmînd să existe numai un intermediar — actuala Bază de desfacere — care pentru manipularea cărților să primească procentele ce i se cuvin. La acest sistem s-ar putea atrage și autorii (în paranteză fie spus, unii garantind pînă acum întotdeauna pentru succese mari ale propriilor cărți fără a avea întotdeauna dreptate), librarii prin cointeresare etc. Se pare însă că alte genuri de carte ridică alte probleme de difuzare. De aceea, o dezbatere a problemei se impune.Cartea de artă nu este încă suficient de competitivă nici din punctul de vedere al prezentării artistico-gra- ' fice, al realizării complexe de care beneficiază (sau ar trebui să beneficieze) în tipografie. O recentă analiză internă a tuturor genurilor de lucrări publicate de „Meridiane" (inclusiv seriile și colecțiile) atestă numeroase carențe în acest domeniu. Rămîn nerezolvate probleme ca hîrtia, cernelurile etc, din care cauză o lucrare de mare valoare ca „Brâncuși" de Dan Hăulică și Dan Er. Grigorescu nu s-a editat decît în 500 de exemplare.Masele cele mai largi din tara noastră și-au format, în anii socialismului, un adevărat gust pentru lectură, pentru frumos, pentru arta realistă pe care a inspirat-o însăși activitatea lor. Editurile trebuie să continue să dezvolte acest gust, să participe la formarea conștiinței socialiste a milioanelor de cititori și aceasta încă de la alegerea lucrărilor pe care le încredințează tiparului, deci de la stabilirea tematicii aparițiilor.Și, oare, de ce n-ar fi publicate, în presa noastră, eventual în buletinul „Cărți noi", planurile editoriale pentru a fi supuse dezbaterii, în special a celui care este beneficiar direct, cititorul 7

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert dat de orchestra „Academica" 
a Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" — 20.
• Opera Română : Boema — 19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fără simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Livada cu vișini — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Melodie varșoviană — 20.
• Teatrul „C.T. Nottara" 
Magheru) : Don Quijotte — 
(sala Studio) : Cind luna 
bastră — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.

i • Teatrul’ Glulești : Martori! 
j suprimă — 19,30.
' • Teatrul „Barbu Delavrancea' : 

Doamna de la Maxim — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 9,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Meșterul Manole — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : „Aventurile Iul 
Plum-Plum — 17 ; (sala din str.

< Academiei) : Punguța cu doi bani

• • Teatru! satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Tănase revue

(sala
19,30 ;
e

a pregătirii profesorului

*

A

U- ___ .
( — 19,30; (sala din Calea Victoriei
* nr. 174) /i Femei, femei, femei —

.....

10,00 — Limba franceză, 
(reluare),

10,30 — Limba engleză, 
(reluare).

11,00 — Ce-ațl dori săI

î
î

î
I
I
I
I
I
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13,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Baladă 
omului — 20.
• Circul de stat : Selecțiuni de 
primăvară

Lecția 57

Lecția 56 

revedeți 7
Teatru : „Nunta însînge- 
rată" de Federico Garcia 
Lorca. In românește de 
Victor Constantin Berces- 
cu. Versurile de Teodor 
Balș. Adaptare pentru te
leviziune și regla : Miron 
Niculescu,

17.30 — Telex T V.
17.35 — Lumea copiilor prezintă.

„Năzdrăvăniile Iui Păcală". 
Povestește Cosma Brașo- 
veanu.

17.50 — Limba germană. Lecția 54. 
18,15 — La porțile cunoașterii.

„Spre centrul pămîntului" 
’ Emisiune pentru tineretul 

școlar.
18.45 — Tineri lnterpreți de mu

zică populară românească: 
cîntă soliștii și orchestra 
Casei de cultură din 
Giurgiu. Dirijor :- Nelu 
Novac.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Tribuna economică. „O fir

mă de prestigiu : Româno- 
export".

20,00 — Teleclnemateca : „Undeva 
în. Europa", film maghiar, 
realizat de cunoscutul re
gizor Bela Balasz. Prezintă 
Călin Căliman.

21.45 — Publicitate.
21.50 — Dialog cu telespectatorii. 
22,40 — Teleglob — emisiune de

călătorii geografice. Escale 
mediteranene (II). Film de 
Toma George Maiorescu.

22.35 — Cărți și autori.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.10 — închiderea emisiunii.

Studiul ideologic al cadrelor didac- într-o serie de comune mari, tice — prilej de colocvii creatoare — . care au mai multe sate componente este parte integrantă a procesului complex de perfecționare continuă și multilaterală a slujitorilor școlii. Interesul deosebit pe care-1 manifestă membrii corpului profesoral față de pregătirea lor politico-ideologică . a determinat, în ultimii ani, căutări din partea organelor locale de partid și a organizațiilor de partid din școli, pentru a asigura în toate cercurile de studiu'o problematică bogată și concordantă cu sfera de preocupări a participanților. Exemplul pe care îl oferă județul Constanța mi se pare concludent în această privință.în genere. în acest an de învăță- mînt tematica cercurilor răspunde mai direct preocupărilor cursanților. La sate, unde studiul este organizat pe comune, o dată pe lună, au fost organizate' cicluri de conferințe. Cursanții au avut de ales dintr-o tematică Imai largă propusă de cabinetul județean de partid, cuprinzînd probleme cu caracter filosofic, economic,/etc. Fiecare cerc și-a ales 7—8 teme (3—4 pentru dezbatere, restul urmînd a fi prezentate sub formă de expuneri, răspunsuri la întrebări). Frecvent, au fost incluse în planul de studiu al cercurilor teme ca : patriotismul șl internaționalismul socialist ; umanismul socialist ; structura socială a României contemporane ; națiune, suveranitate, independență ; revoluția tehnico-științifi- că contemporană și implicațiile ei social-economice — teme deosebit de actuale și de importante pentru cei chemați să realizeze pregătirea pentru viață și educarea comunistă a tinerei generații aflate pe băncile școlii. La orașe, respectiv în municipiul Constanța, cercurile de studiu au. cuprins profesori de aceeași specialitate sau de specialități înrudite, propunîndu-și spre dezbatere — alături de probleme politico-’deologice 'generale — unele teme de filosofie a științelor, estetică ș.a.Discutînd cu profesori și învățători din județul Constanța am reținut părerea că actuala formă de organizare a studiului ideologic este mai potrivită cu preocupările si pregătirea lor. „Nu-i mai puțin adevărat însă că această opțiune, spre o tematică de expuneri îndeosebi, cuprinde în ea și un anume procent de ..comoditate" — remarcau cîțiva interlocutori, între care și prof. Aurelian Stănescu, directorul Școlii generale din comuna Mihai Viteazu. Expunerile pre- . supun o prezență mai pasivă, mai puțin studiu individual, o solicitare sporadică la dezbateri și un control mai puțin operativ și riguros al pregătirii fiecărui cursant. Evident, depinde de propagandist ca, și în acest cadru mai larg de studiu, să se asigure munca individuală eficientă a fiecărui‘’învățător și profesor pentru perfecționarea pregătirii sale poli- tico-ideologice". . „Organizînd

si. respectiv, mai multe scoli (de e- xemplu comunele Mihail Kogălnicea- nu, Poarta Albă, Negru Vodă ș.a.), numărul cadrelor didactice cuprinse în cercul de studiu ideologic depășește 70—80 de persoane. Este lesne de înțeles că în asemenea împrejurări nu se poate asigura o participare susținută la dezbateri a fiecărui cursant. De aici părerea că, în asemenea comune, ar fi oportună organizarea a două cercuri, realizîndu-se pe această cale o grupare mai adecvată a cursanților în funcție de pregătirea profesională, de ciclul școlar la care predau și, bineînțeles, stabilirea unei tematici mai apropiate de
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nuo tematică pe un anume profil, trebuie să se neglijeze însă informarea de actualitate, studierea unor importante documente și hotărîri de partid, fundamentale pentru activitatea cadrelor didactice, așa cum se mai întîmplă la unele cercuri" — consideră și prof. Sever Baltag, inspector general Ia Inspectoratul școlar județean.

cerințele procesului ’ instructiv-edu- cativ.Organele de partid din județul Constanță au acordat o atenție deosebită asigurării unor conducători temeinic pregătiți cercurilor de studiu ideologic al cadrelor didactice. Din păcate, însă, preocuparea pentru selecționarea și pregătirea curentă a acestor lectori nu este completată, printr-o urmărire atentă a modului cum îndrumă cercurile de studiu care le-au fost încredințate. Dar să Concretizăm.în lunile trecute, bunăoară, numeroase cercuri de studiu ău avut programate expuneri. Fiecare lector a primit de la cabinetul județean de partid un plan de expunere și o bibliografie. Mai departe, ajunși în fața cadrelor didactice fiecare a procedat așa cum a considerat mai oportun. Din audierea mai multor expuneri a reieșit însă că lectorii nu s-au pregătit așa cum ar fi fost de dorit. De exemplu, tov. Dan Nicolae, activist al cabinetului județean de partid, deși a anunțat că va vorbi cadrelor didactice din comuna Mihail Kogăl- niceanu despre umanismul socialist, în timpul expunerii" s-a referit doar în treacăt la subiectul propus. Un alt lector, tov. Dumitru Tudorache, mai mult a citit decît a expus (la cercul de studiu din pomuna Ciobanu) o lecție despre tura socială fost pe cît convingătoare aspectele actuale ale problemei. Tot așa a procedat și un al treilea lector, care a citit, nici mai mult nici mai puțin... tematica dată de județean de partid pentru despre dezvoltarea bazei materiale a socialismului noastră. Pe bună dreptate se ridică întrebareacu ce se pot alege membrii corpului profesoral de pe urma . unor asemenea expuneri ? „Așteptăm cu interes expunerile și dezba-

schimbările din struc- a României; lecția a de monotonă și ne- pe atît de lipsită de
cabinetul expunerea tehnico- în țara

terile din cercul de (studiu Ideologie cu dorința de a afla și a ne clarifica asupra aspectelor principale ale politicii partidului nostru, asupra semnificației unor evenimente actuale din viața politică internă și internațională — spunea prof. Aura Roșiorii, de la Școala generală din comuna Ciobanu. Bineînțeles, cu condiția ca ele să nu repete pur și simplu probleme studiate în anii de studenție la științele sociale, sau parcurse în anii anteriori în diferitele forme de studiu ideologic".Nu-i mai puțin adevărat că, dată fiind tematica amplă, cuprinzătoare, alcătuită pentru cercurile de studiu ideologic ale cadrelor didactice, este greu de presupus că un lector, un propagandist, poate să cuprindă — la fel de competent și aprofundat — toate problemele și să facă expuneri convingătoare, de înaltă ținută. în multe locuri, cadrele didactice au făcut observația că unele expuneri ale lectorului lor au fost mai interesante și documentate decît altele ; lectorii înșiși mărturisesc predilecție pentru un grup de teme sau altul, în consecință, s-a propus ca, în scopul sporirii eficientei propagandei de partid, să se realizeze pe plan județean o specializare a lectorilor pe grupe de probleme.Există și un alt' aspect al problemei. După expuneri, lectorii răspund Ia întrebările puse de cursanți referitor la tema la zi sau la alte probleme din actualitatea politică și socială din țară sau de peste hotare. Din păcate însă, uneoiî lectorul nu este în măsură să dea răspunsuri documentate și amină explicațiile pînă la următoarea întilnire. Desigur, e mai bine să se procedeze așa decît să, se facă afirmații inexacte. Dar se naște firesc întrebarea : de ce trebuie să aștepte cursantul o lună de zile, pînă la viitoarea ședință a cercului de studiu, pentru a afla rășpuns la o problemă importantă pentru el, care poate între timp și-a și pierdut actualitatea 7 Procedeul acesta este un revers al faptului că în răstimpul dintre ședințele cercurilor de studiu ideologic, propaganda de partid în rîndul membrilor corpului profesoral este săracă în manifestări, lipsită de continuitate, sporadică. Membrii birourilor Comitetelor județean și municipal de partid Constanța se întîlnesc destul de rar, p 'tru expuneri și colocvii ideologico cu cadrele didactice. Or, caracteristica principală a propagandei de partid trebuie să fie tocmai operativitatea și competența, explicarea promptă și substanțială a semnificației unor e- venimente din actualitatea politică fn lumina principiilor fundamentale ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Interesul crescînd pe care-1 manifestă cadrele dfdăctite față de studiul ideologic implică organelor locale de partid datoria de a-și concentra atenția asupra aspectelor mat puțin realizate ale colocviilor ideologice din școli, sprijinind mai susținut organizațiile de partid din școli în asigurarea desfășurării lor la un înalt nivel.
Florica DINULESCU X
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Pompiliu MATEI
directorul Editurii Meridiane
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15,30 ; 18 ;

cronica dramatică

mode vestimen- ■ po'ate defini o spirituală. Aceas- a piesei rămîne

Pellea a ascendent

Andni BALEANU

Intitulată „istorie crifă", piesa lui AI. pescu Croitorii cei mari 
din Valahia își propune să înscrie într-o parabolă dramatică drumul •_ ascendent parcurs de poporul nostru de-a lungul timpurilor spre înfăptuirea înaltelor sale aspirații. în acest scop, autorul așează alături — absolut fantezist, desigur — sărăcia și primitivitatea epocii primului Basarab, și rafinamentul poeziei lui Arghezi sau al sculpturii lui Brâncuși. Acțiunea se desfășoară ca și cum, printr-un joc al imaginației, șase secole s-ar derula într-o clipă iar istoria ni s-ar înfățișa simultan în fazele ei de început și de culmi. Ni se oferă o concluzie sintetică, edificatoare. asupra uimitoarelor virtualități pe care le purta în sine o nație mică, extrem de înzestrată, capabilă — după cum faptele au dovedit-o — să treacă prin furtuni și vicisitudini, păs- trîndu-și și dezvoltîndu-și admirabil ființa proprie.Formula ingenios alea- -- ------ dramaturgu-inventeze cu o degajare spiri-să permite lui să deplină ___ __tuală situații și peripeții amuzante. Dar meritul său e în primul rînd acela de a se fi ridicat deasupra „micii istorii anecdotice". Coloritul de epocă, pitoresc, se îmbină cu pamfletul satiric, zîmbetul alternează cu observația inteligentă și pătrunzătoare asupra realității. în această falsă evocare este mult adevăr istoric, un adevăr care trece peste exactitatea detaliului și trebuie înțeles într-o perspectivă largă, dinamică. în fond — chiar dacă afirmația poate să pară paradoxală — Croitorii cei mari din Valahia este o piesă ,de actualitate, in sensul bun al cuvîntu- lui: ea vorbește despre a-

• A trăi pentru a trăi : PATRIA — 9,30 ; 12,15 ; 
15 ; 17,4-3 ; 20,30, FESTIVAL — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 
20,15, la grădină — 19,30.
• Paradisul îndrăgostlților : REPUBLICA — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 31, STADIONUL DINAMO 
— 19,30.
• In umbra coltului : SALA PALATULUI — 17,15 
(seria de bilete — 2368) ; 20,15 (seria de bilete — 
2871), LUCEAFĂRUL — 8.45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — » ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRADINA 
DOINA — 19,30.
• Apele primăverii: VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30.
• Prima zi de libertate : VICTORIA — 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Eclipsa : CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30,
• Rio Bravo : LUMINA — 9,15—17,30 în continuare; 
20,15, COSMOS — 15,30 ; 19.
• Ceasul căpitanului Enriko : DOINA — 11,30 ; 13 ; 
14,30.
• Bună ziua, contesă : DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30. a Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.

firmarea impetuoasă a valorilor noastre naționale în contextul universal și subliniază continuitatea unor eforturi creatoare care-și găsesc în zilele noastre împlinirea.Cu această lucrare, Teatrul de Comedie contribuie la lansarea unui autor detalent. Vocația de dramaturg a lui Al. Popescu se manifestă nu numai în viziunea foarte personală, în o-

• Pipele : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Bomboane muzicale ; Los Meme ; Dacă o Iubești: 
TIMPURI NOI 9—21 în continuare.
• Adio, Grlngo : GRIVIȚA 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 
20,30, la grădină — 19,30, ARTA — 8,30—16,30 în con
tinuare, la grădină — 19,30.
o Valurile Dunării : ARTA — 18,15 ; 20,30.
• Feldmareșala : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE: 
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Răutăciosul adolescent: BUZEȘTI —

20.30, la grădină — 19,30 ; VIITORUL — 13,30; U ;
20.30.
• Pe plajele lumii : DACIA — 8,15—17 în conti
nuare ; 19 ; 21.
• Crimă în stil personal: VOLGA — 9,30—16 tn 
continuare.

Cîntînd despre Arizona t VOLGA — 18,15 ; 20,30.
Pașa : UNIREA — 15,30, la grădină — 20. 
Țarcul : UNIREA — 18.
Samuraiul : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
Vîrstele omului : POPULAR — 20,30.
Vară capricioasă : COTROCENI — 20,30.
Expresul colonelului von Ryan : CRINGAȘT -» 

15,S0 ; 18 ; 20,15.
• Comedtanțil : MELODIA — 10,30 ; 14 ; 17 J 20, 
GLORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
o Tată de familie : MIORIȚA — »,30 ; 12 ; 14,30 ; 
17,30 ; 20.
• Noaptea : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 19,30.
• Rolls Royce-ul galben : MUNCA — 16 ; 18. 
o Vii Și morți : RAHOVA — 15,30.

ale In-sensurile abstracte finitului, și Cel Mai Mare Croitor al Lumii, atît de a- vansat față de epoca lui, încjt închipuie și confecționează spre minunarea tuturor, costumele'pe care le purtăm azi în mod firesc. Evident, în comparație cu primele două anticipări, atît de frumoase șl de elocvente, cea de a treia apare destul de minoră și aparține de fapt unei alte

tacolul remarcabil semnat de Lucian Giurchescu — o transpunere scenică intr-adevăr fidelă, nu prin corectitudine neutră, ci printr-o descifrare activă care intuiește în confruntarea personajelor situația dramatică și transformă schimbul de replici în autentic act teatral. Dacă, de pildă, primele două tablouri sînt de la un capăt la celălalt dialogurile aALEXANDRU POPESCU
CROITORII CEI MARI

DIN VALAHIA
riginalitatea ideii și a tratării subiectului, dar și in calitățile literare ale dialogului, precum și în capacitatea de a da viață cel puțin cîtorva caractere demne de reținut. Este a- devărat că lipsa de experiență îșl spune cuvîntul — și nu întreg siBtemul de metafore capătă o acoperire filozofică și artistică pe măsura intențiilor. în veacul de început al Tării Românești, autorul plasează trei personaje-slmbol, în- truchipînd virtuți nebănuite, aflate pe atunci în stare latentă, dar menite să reprezinte cîndva geniu! poporului român : un grămă
tic făuritor de versuri nepieritoare, un meșter în 
stare să cioplească în lemn

sfere, mult inferioare, deoarece receptivitatea față de noile tare nu structură tă laturămai puțin convingătoare, și în special tabloul al cincilea, axat pe efectul provocat de prezentarea manechinelor Marelui Croitor, scade din interes și pierde din poezia întregului.
Dar tîlcurile esențiale 

ale textului se susțin, iar 
ele au fost scoase și mai 
puternic în relief în spec-

cite doi protagoniști (respectiv Călugărul — Părintele Capelan și Voevodul Basarab — Doamna Fleur), regia a descoperit mișcarea lor interioară, jocul viu și seducător al tezei și antitezei, al întrebărilor și al răspunsurilor, dar mai ales relația subtilă creată prin tatonarea și investi- . garea reciprocă, prin negație și ripostă. Spectacolul se desfășoară ca o continuă controversă, ca o polemică scăpărătoare, plină de vervă, fără ca nenumăratele momente comice fărimițeze ideea majoră piesei. Această idee desprinde, dimpotrivă, atît mai limpede și mai armonios, eu cit stilul vivace

al regizorului îi adaugă un plus de incisivitate, o adresă precisă și pertinentă.în acest spirit, distribuția a fost alcătuită pe tipuri net contrastante. Părintele Capelan, bonom perspicace și cultivat, înclinat deopotrivă spre deliciile prudente ale rațiunii ca și spre desfătările lumești, este interpretat de Aurel Giiirumia, actor venit cu un valoros palmares de pe scena Naționalului clujean, și care își face cu acest rol un debut bucureștean de bun augur. Pe buzele sale; vqr- ba de duh are rotunjime și savoare, intervențiile sale în acțiune sînt pline de tact și sagacitate, întreaga sa ființă respiră o curiozitate iscoditoare și în a- celași timp Orgoliul unei gîndirl analitice și deductive. Mihai Fotino a dăruit în schimb Călugărului- poet o simplitate, o candoare nedisimulată, o sinceritate cuceritoare, un suflet ingenuu, și astfel — ca și în alte creații ale a- cestui actor — umorul său capătă de la sine o notă gravă, meditativă. Și cu cită vibrație a spus versurile lui Arghezi ! Situat de asemenea la antipodul intelectualismului alambicat al Capelanului, Sculptorul — cufundat în vis, sub aparența dură, frustă, morocănoasă chiar — a căpătat, în interpretarea lui C. Băl- tărețu, o prezență pregnantă, întemeiată pe certitudini instinctive, dar profunde.Voevodul Basarab — jucat alternativ de Mircea Albulescu și Amza Pellea — - reprezintă, în raport cu Doamna Fleur, forța opusă slăbiciunii, orientarea fermă spre un mare țel, opusă superficialității

frivole. Amza accentuat acest printr-o mîndrie și suveranitate firească a ținutei, izvorîtă din prospețimea și energia elanurilor unui principe tînăr, conștient de /misiunea sa de ctitor, îndrăgostit de țara pe care o cîrmuiește. La rîndul său, Mircea Albulescu, trecînd cu un umor robust peste măruntele conveniențe, a impus superioritatea personajului, franchețea sa uneori brutală, dar nu lipsită de ascunsă delicatețe. Alături de această reală personalitate (deopotrivă de viguroasă în cele două interpretări), răsfățul Doamnei Fleur s-a destrămat, fragil, risipit în nuanțe volatile, surprinse cu măiestrie de Sanda Toma.Așa cum l-a conceput autorul, cam pedant, cam prețios, Marele Croitor se preta unei ironii lipsite de . răutate, și întocmai așa l-a conturat Val Plătăreanu. Cu alte figuri, ce populează firavul tablou 5, textul a fost Ingrat, reți- nîndu-se totuși refrenul hazliu al ramolitului Vistiernic (Candid Stoica) obsedat de inutilitatea orologiului. Din grupul călugărilor, îndeosebi portretul celui dinții (N. Turcu), un adevărat „trouvaille", produce ilaritate.Decorul Iui Dan Nem- țeanu, reunind inspirat cadrul funcțional și ideea metaforică a piesei, înfățișează o răspîntie de drumuri, care poate fi și o răspîntie a vremurilor, străjuită de construcții arhaice nedefinite, ce se profilează în orizontul deschis desăvîrșirllor.
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IN FAȚA CU EL ÎNSUȘI...
O conversație surprinsă recent între doi tineri ingineri ai unei mari uzine bucureștene :— Nu-mi pot pierde timpul, tovarășe, cu fleacuri de-astea — riposta unul dintre ei la solicitarea celuilalt de a prezenta, în cadrul unei manifestări culturale, recenzia unei lucrări de psihologie socială recent apărută, prezentare menită — în concepția organizatorului — să lărgească orizontul de preocupări membrilor colectivului. Eu am cap grija planului, nimeni nu scutește de ea chiar dacă fac cea mai grozavă prezen- (Barem dacă ar fi fost

alpe mă vă tare.o lucrare de specialitate, ceva din construcția de mașini, poate merita efortul, dar așa, omor ore întregi gini din care nu folos practic 7— Poate, totuși,
ce rost are să-mi citind sute de pa- pot trage nici un

orice împrejurări, care nu ne lasă timp pentru „a rumega în tihnă" pieile. După părerea mea, nu epoca noastră, epoca unei uriașe vivacități a gîndirii umane, e pragmatică, ci oamenii de un anume tip psihologic — tipul comod, îi spun eu — se complac în practicismul îngust, ca într-o zonă călduță, evitînd orice „bătăi de cap". Am ajuns la concluzia că nil e vorba, de timp sau de lipsa lui, ci de pasiune sau de lipsa pasiunii...— Credeți că pasiunea poate suplini, printr-un miracol, lipsa efectivă de timp 7— Cum aș putea să-mi imaginez așa ceva ! Este vorba însă, de cele mai multe ori, de o scuză iluzorie.

specialiști — mai ales din rîndu- rile intelectualității tehnice — față de lărgirea orizontului cultural.La Uzinele „Republica" din Capitală, bunăoară, lucrează circa 70 de ingineri, majoritatea lor tineri. Aici există, pe lîngă biblioteca tehnică, și o bibliotecă sindicală cu profil general, destul de bine dotată (cu unele lacune de care vom pomeni mai jos). Am întrebat-o pe bibliotecară :— Cîți ingineri se numără printre cititorii d'v. ?— Puțini.— A apărut nu de mult cartea „Psihologia muncii industriale". V-a fost solicitată 7— Nici n-o avem în bibliotecă. Dacă măcar vreunul dintre ei mi-ar

— Poate că ar trebui gîndit la un club central al inginerilor, de felul Casei Oamenilor de Știință 7— Ideea s-a mai vînturat, aș spune că nici nu lipsesc mijloacele materiale pentru a o realiza, dar .multă vreme s-a considerat că nu i-a sosit încă timpul !I-a sosiț/ — și încă un timp care n-ar suporta amînare !Nici o muncă, oricît ar fi ea de specializată, nu se împacă cu pragmatismul miop, cu limitarea orizontului intelectual. Se știe "prea bine că mari savanți, oameni care au aprofundat pînă la detalii infinitezimale domeniul specialității lor, au fost re- numiți și ca pasionați ai muzicii, ai literaturii, ai artelor plastice. Unii / ■
— Poate, totuși, o iei cu dumneata și o răsfoiești într-o seară — încercă celălalt să-1 convingă. Să știi că e pasionantă, se citește ca un roman...— într-o seară 7 Fii serios ! Seara vreau să văd un televizor, să ies la un film, să intru la un restaurant... Acum, că a venit primăvara, mă așez la volanul „Skodiței" și o pornesc încotro văd cu ochii. Creierul cere și el odihnă !— Bine, dar nu. pot crede că n-ai orele dumitale de lectură, de reflecții, de schimb de idei cu prietenii...— Reflecții, schimb de idei... Dacă vrei să știi părerea mea, epoca asta, de progres .tehnic, ne cere să ne ultraspecializăm, să pătrundem pînă Ia amănunt în fiecare ungher al specialității noastre.— Iartă-mă, dar nu văd nici o contradicție între a citi o carte de informare mai largă și necesitatea specializării — îi replică colegul. Epoca nu e o scuză pentru îngustarea orizontului, ci dimpotrivă : tocmai acum e din ce în ce mai greu să faci față cerințelor profesiunii dacă nu te ții la curent și cu rezultatele investigațiilor din alte ramuri ale cunoașterii. Mai ales că, o știi la tel de bine ca și mine, multe idei inginerești noi se nasc azi tocmai în zonele de graniță ale științelor tehnice cu cele mai neașteptate domenii ale altor științe : vezi cibernetica, apărută la intersecția electronicii cu o ramură atît de specializată a medicinei ca neurologia. în zilele noastre, orizontul de cultură nu mai este pentru inginer, ca și pentru orice alt specialist, un atribut facultate} de distincție sau de fanfaronul.!' intelectuală, ci pur și simplu o ex ~,' nJă profesională....Fără a fi, poate, la fel de esenția- îizate, de categoric formulate, aceste poziții le-am, întîlnit nu o dată la oameni de diferite profesiuni cu care am stat de vorbă în cursul călătoriilor reportericești prin uzine, fabrici, pe șantiere. Fiecare dintre interlocutori aducea argumente care păreau, la prima vedere, egal îndreptățite. la febcde . convingătoare; De aici s-a iscat, și -.ideea «prezentei .■> anchete. : . '..... .. ■ • -.Pe tovarășul Nedelcu Antonescu l-am cunoscut în urmă cu cîțiva' ani, cînd era inginer la uzinele „Automatica" și locțiitor al secretarului comitetului de partid din întreprindere. M-a impresionat la omul acesta faptul că trăia într-o veșnică efervescență de idei, într-o continuă neliniște creatoare, însușiri care dau măs ra unui autentic spirit creator.I \ reîntîlnit-recent, dar în altă party ,1 într-o nouă calitate : de un an e’ .% directorul întreprinderii de aparate pentru măsură și control de la Otbpeni. I-am solicitat de astă dată opinia cu privire la raporturile dintre orizontul intelectual și activitatea profesională.— Mi se pare că e o problemă de maximă însemnătate și actualitate pentru orice profesie, dar parcă mai ales pentru noi, inginerii. Aș spune că e vorba, în fond, de cheia și lăcata randamentului superior pe planul creativității, de valorificarea optimă a unui potențial care, fiind neglijat sau insuficient cultivat, se- cătuiește inevitabil. Știu că unii dintre colegii mei de inginerie aduc ca argument, în sprijinul unor poziții de fapt retrograde, ideea că trăim o epocă pragmatică, care ne cere „să ne descurcăm" rapid, operativ, în
Pînă de curînd, economistul Nicolae Florescu, fost șef de secție la Direcția județeană de industrie locală Timiș, se afla în stima colegilor săi. „E descurcăreț, jovial, conștiincios" — sunau caracterizările. Cine își putea închipui, fie măcar și o clipă că Florescu etala în fața opiniei publice numai o singură față 7 Lustrul cultivat cu grijă a frapat pe mulți, în- treținînd liniștitoare păreri despre această persoană, ajunsă pe o treaptă profesională plină de răspundere, care presupunea și îndreptățite calități morale.Dar- Florescu avea și o a doua față. Una care îl dezvăluie drept un individ fără scrupule, împotmolit într-o zonă de descompunere morală ce frizează monstruosul... Locuința lui se află în plin centrul Timișoarei. Un apartament cu trei încăperi. Cu mai mulți ani în urmă încheie o convenție cu Filiala O.N.T. din localitate, căreia îi pune la dispoziție, în condiții legale, două camere pentru închiriat. Pînă aici totul este în regulă. întîmplarea face însă ca, în urmă cu vreun an, un vecin al lui Nicolae Florescu să fie mutat cu serviciul în alt județ. De aici încolo începe scandaloasa profesiune... Nu se știe cum, Floresch îl convinge pe fostul său vecin să-i lase în „folosință" a- partamentul, compus, de a- semenea, din trei camere. Familia Florescu — el, soția și cele două fete — are acum la dispoziție două a- partamente cu șase camere ISpiritul „descurcăreț", despre care se știa Ia serviciu că reprezintă una din virtuțile forte ale lui Florescu, își află pe terenul celor șase camere un cîmp nesperat de afirmare, 

își face o clientelă proprie,

ZBORUL COCORULUI- I
DINLĂUNTRU...

IPasiunea’ nu poate săvîrși, desigur, miracole, dar poate dirigui, ca o forță lăuntrică, optimizarea valențelor personale. Fără îndoială, aceasta implică și unele renunțări de moment, dar fără puterea de a renunța la micile satisfacții pasagere, nu se poate realiza nimic durabil.Ne-am amintit amîndoi de cazul unui specialist, G.T., pe care l-am cunoscut și unul și celălalt, fiecare din alte unghiuri de vedere, și care vreme director din Capitală. Pentru G.T. ideea — în fond, justă — a nevoii de ultraspecia- lizare, -ca o cerință impusă de progresul vertiginos al tehnicii moderne, s-a transformat cu vremea într-o marotă comodă, menită să-1 scuze față de sine însuși și, poate, față de ceilalți pentru ruperea tuturor punților cu orice domeniu de cultură ce se plasa în afara limitelor stricte ale profesiunii sale. Ajuns la o îngustare tot mai vădită a preocupărilor , lipsa orizontului cultural s-a reflectat curînd și în vlăguirea bagajului său profesional. în scurt timp omul și-a pierdut substanțial din autoritate, descalificîndu-se singur din funcția de director.De altfel, nu e unicul caz care ilustrează adevărul că existența vegetativă, fără orizont și altitudine spirituală, generează automat stagnarea și, ca o consecință directă, eșecul profesional.Un aforism arghezian, unul din acele splendide basoreliefuri cioplite magistral în marmura limbii române, sună astfel : „Omul e un cocor care ‘ zboară pe ' dinlăuntru". Dacă rămîi ’ ’ ’ însă' sclavul unui practicism îngust, — așa cum reiese și din cazul amintit — „cocorul" lăuntric rămîne, la rîndu-i, țintuit la pămînt, cu aripile lipsite de vlagă.■ Ne-au interesat și unele aspecte, să le zicem „organizatorice", legate de interesul diferitelor categorii de

ajunsese într-o al unei uzine

anchetă socială

îndoială' că aș fifi cerut-o, fără achiziționat-o și i-aș fi pus-o la dispoziție...La stand aceeași situație : nimeni n-a manifestat vreun interes față de această lucrare, care ar fi trebuit să devină „carte de căpătîi" pentru oamenii aceștia ce au menirea — con- ducînd colective de zeci și sute de muncitori — să se ocupe de parametrii tehnici, ci umani ai producției.— Să știți că atingeți o nu numai și de ceiproblemă de care ne izbim adesea — îmi clara tovarășul Florea Pătrașcu, cretarul Comitetului de partid uzinelor „Republica". Acum vreo ani am încercat să trezim interesul inginerilor și economiștiloruzină pentru organizareacercuri de filozofie sau de Ideea n-a prea găsit răsunet aceea nici nu s-a realizat. Din păcate, și la club activitatea e nediferențiată, nu se întreprind unele acțiuni cu adresă precisă, destinate specialiștilor uzinei.E o situație pe care o întîlnești și în alte întreprinderi. De aceea ne-am adresat tovarășului Gheorghe Florea, șeful comisiei culturale a Consiliului municipal al sindicatelor din București.— Nu vi se pare oare că îmbogățirea universului de cultură nerilor și economiștilor se de pi’ea puțină atenție ?— Aveți dreptate : dacă cadrele didactice clubul respectiv a organizat o activitate diversă și interesantă, dacă sindicatele sanitare încearcă să facă la fel în cadrul clubului lor, trebuie să recunoaștem că. inginerii și economiștii sînt mai vitregiți...

de- se- al doidin unor etică, și de

al ingi- bucurăpentru

dintre ei au și mărturisit că desprinderea din cînd în cînd de preocupările cotidiene, plasarea temporară pe alte orbite spirituale, fertilizează gîqdirea, aduc uneori soluții neașteptate cite unei probleme de specialitate pentru care s-au irosit înainte săptămîni și luni de frămîntări. Tocmai pentru că inginerul ^are, în grija sa și problemele îndeplinirii planului, și cele’ ale organizării științifice a producției, și multe, multe altele, e nevoie ca, din cînd în cînd, să-și reîmprospăteze forțele spirituale din eternele izvoare de apă vie ale culturii românești și universale.— Orizontul larg, trăirea intensă a ideilor — ne spune prof. univ. Tamara Dobrin, prorector al Universității' din București — nu înseamnă exclusiv vocație. Ca psiholog și pedagog aș spune ’că de nu mai puțină însemnătate este educația. Școala — și în special universitatea — are menirea să insufle tinerilor, pe lîngă cunoștințele de bază ale profesiunii, deprinderea de a gîndi, nevoia de reflecție, impulsul cugetării personale. Asta se poate face în felurite moduri, dar, în fond, pe o singură cale : cerîndu-le studenților nu atît memorizări excesive — sute și mii de pagini — cît spirit de pătrundere, analiză și sinteză, gîndire logică. O recentă cercetare a rectoratului ne-a dus la constatarea că unele cadre didactice puneau accentul îndeosebi pe înmagazinarea bucherească a datelor. In schimb, logica lăuntrică a fenomenelor, lanțul cauzalităților erau expediate. Firește, ; știința cere incontestabil și memorarea'• de' date,* dar' ce Tel de specialiști5 vor fi aceia care vor cunoaște date fără a fi capabili să le dea interpretarea cuvenită 7 Și mai e ceva : tocmai în perioada aceasta, de formare a personalității, tînărul trebuie educat pentru a ști că „muș- chiulatura" inteligenței trebuie antrenată prin exercițiu -zilnic, iar a-

cest exercițiu nu e decît cunoașterea continuă, lărgirea necontenită a orizontului...Un mare număr dintre cei pe care i-am solicitat să ne răspundă la prezenta anchetă au subliniat importanța schimbului de idei. Și e firesc : oricît de dotat ar fi un om, niciodată nu va fi capabil să-și valorifice latentele creatoare dacă nu și le va confrunta — confruntare care semnifică și o continuă verificare — cu opiniile celorlalți. Orizontul lăuntric al personalității nu se creează în singurătate : Robinson n-a devenit, o autentică personalitate decît din clipa confruntării cu Vineri.— Firește — a ținut să accentueze Ion Popescu-Sibiu, docțor în științe medicale — a trăi o viață de idei nu semnifică neapărat a purta interminabile discuții filozofice, ci mai curînd a avea un orizont filozofic a- supra muncii tale curente. Ce înseamnă asta 7 După părerea mea, înseamnă a nu-ți concepe terenul tău de activitate ca pe un ogor izolat, ci ca pe o fîșie dintr-o uriașă întindere colectivă. Numai o asemenea viziune largă — din perspectiva poporului, și a. timpului cărora le aparții — îți îngăduie să păstrezi totdeauna simțul proporțiilor, să-ți privești munca cu modestie, să ai totdeauna în fața o- chilor cel mai înalt etalon valoric..— Știu că în tinerețea dumneavoastră sibiană ați făcut parte din- tr->un cerc de intelectuali cu largi preocupări culturale, cercul „Thesis", despre a cărui activitate s-au, scris în ultima vreme articole elogioase.— Fără îndoială că „Thesis" a avut un rol binefăcător asupra dezvoltării 'multor intelectuali sibieni, printre care și asupra mea. Ne întruneam o dată pe săptămînă — medici, ingineri, juriști, profesori^— și discutam cu ardoare tinerească cele mai interesante fenomene de cultură ale e- pocii respective, îmbogățindu-ne reciproc bagajul de cunoștințe. Bunăoară, mi-aduc aminte că în anii a- ceia, cînd de freudism abia începuse să se audă, și încă în mod deformat. fragmentar, cu o tentă de senzațional ieftin, expunerea mea (mă găseam de cîțiva ani în corespondentă directă cu Sigmund Freud și primisem unele explicații de la el asupra aspectelor teoretice și practice ale psihanalizei) a avut darul să lămurească multora însemnătatea unei , concepții și mfetode psiho-terapeuti- ce inovatoare, cu limitele ei, dar și cu reale, merite științifici... .— Un interlocutor ne vorbea în cadrul acestei anchete despre relația dintre orizontul de idei și randament...— Nu e vorba numai de randamentul profesional, ci și de cel cetățenesc, aș sublinia chiar de randamentul etic. Thomas Mann spunea că „nimeni nu rămîne identic cu el însuși atunci cînd ajunge să se cunoască". Iar cultura, străbaterea întinselor ei orizonturi, ce este în fond altceva decît o tot mai aprofundata cunoaștere de sine 7 ,• ;Jtasis®fert,t!ițuror acestor ,..cpn.T vbrbiri, în cadrul cărora oațnem .de . felurite profesiuni au încercat sa dea răspuns la. întrebările prezentei anchete, ne-am amintit din nou de aforismul arghezian. ,Zborul cocorului, se știe prea bine, cere altitudini, orizonturi nesfîrșite...
Victor BÎRLADEANU
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de POP Simion

pe care, nu o dată, o cazează (desigur, (lupă prealabile tîrguieli) fără știrea filialei O.N.T. Florescu refuză acum tot mai frecvent să-și îndeplinească obligațiile contractuale privitoare la cele două camere, obligații asumate anterior, și asta duce, firesc, la rezilierea convenției de către O.N.T. Rezilierea însă nu lovește cîtuși de puțin în afacerile personale ale a- cestui individ care prosperă : vadul e bun, cerință de camere berechet, gazdă amabilă, dispusă să intuias-

frîu., E aproape imposibil de crezut pînă la ce treaptă a putut să decadă acest om, încît să transforme propriul său cămin — precum și celelalte trei camere aflate în „folosință" — în lupanar. Și asta sub ochii celor două /iice ale sale I... Comportarea sa ar putea fi taxată drept 1 inconștientă, dacă la mijloc n-ar fi lăcomia odioasă, goana oarbă după bani. Bani scoși din noroi!Cine are cunoștință de cazul Florescu observă cu ușurință că asupra acestui

...Vecinii erau scandalizați de chefurile din cele două apartamente ale Flo- reștilor, dar cel care le patrona știa s-o . scoată la capăt, să .iasă basma curată, să alterneze escapadele din „hotelul" său cu cele din localurile de petrecere. „Stimulat" de preferințele dubioșilor săi clienți, N. F. colindă orașul cu mașina, acostează fără rușine femei, fete tinere. De la o vreme acest individ abject operează îndeosebi în rîndul elevelor (ajungînd să co- rupă fete de 13—14 ani I) și

cazuri zece zile 1 — minorele lipseau de acasă fără ca nimeni să se sesizeze. Cum a fost posibil ? Unde erau părinții lor 7 Nu vedeau nimic ? în același timp se ridică aici și o altă problemă, de principiu : eșecul așa-zisei educații bazate pe „libertatea totală". Nu este în intenția noastră să sporim durerea și nefericirea părinților ale căror fiice s-au lăsat ademenite de petrecerile din „hotelul" lui Florescu, dar nici nu putem să nu spunem lucrurilor pe nume, să

SCANDALOASA
PROFESIUNE...

că și, mai ales, să îndeplinească gusturi dintre cele mai diverse... (De altfel, este locul s-o spunem, Florescu n-a socotit convenția cu O-N.T.-ul decît un paravan „legal" de care avea nevoie pentru a-și masca activitatea ilicită de... hotelier). .Ambițiosul hotelier, însă, nu se ocupă numai de găzduirile obișnuite. EI împinge căruța afacerii mai departe, pînă Ia hotarul de unde începe cloaca morală în care se poticnește fără drept de apel — devenind, nici mai mult, nici mai puțin, decît furnizorul de plăceri de-o seară pentru indivizii cărora le oferă 
(găzduire 7) condiții de des-

caz planează un grav semn de întrebare : cum a fost posibil ca, mai bine de un an de zile, inspectorii spațiului locativ să nu aibă habar de eliberarea locuinței vecine cu apartamentul acestui individ, să favorizeze, prin această lipsă de interes în respectarea legalității, fărădelegile săvîrși- te 7 Nu cumva o asemenea situație trebuie pusă în legătură cu „relațiile" pe care le avea Nicolae Florescu, cu funcția sa ? Iată întrebări care se ridică vrînd-nevrînd, impunlnd cercetări care să ducă la luarea unor măsuri exemplare și împotriva celor care s-au făcut părtași la 
culpa lui Florescu,

reușește să atragă cîteva pe calea decăderii morale.Pornit pe acest drum al dezumanizării,, nimic nu-1 mai poate face să dea înapoi. își pune imaginația la bătaie și inventează tot felul de metode — de la invitarea la o „inofensivă" plimbare cu mașina și pînă la „organizarea" după tipic a chiolhanurilor și orgiilor la localuri și acasă. Se recomandă în fața părinților unei eleve drept ofițer de miliție (codul penal : uzurpare de calitate oficială) pentru a obține de la a- ceștia încuviințarea de a o lua la o... confruntare — citiți : o nouă escapadăcomandată de clienții săi.
Nopți în șir — în unele

absolvim de partea lor de vină pe acești părinți. 
E de presupus că experiența amară extrasă din acest caz-Iimită va invita la reflecții pe toți acei ce-și neglijează îndatoririle firești, lăsînd educația, supravegherea la voia întîm- plării (...a unui Florescu !) și abdicînd cu ușurință de la răspunderile părintești. Dai- nu numai părinții au de tras serioase concluzii de pe urma acestor eșecuri educative. Povara aceasta grea apasă în egală măsură și pe umerii unor învățători și profesori căci, după cum am amintit mai sus; o parte din victimele lui Florescu sînt eleve.

Pentru faptele sale, N.'F.

a compărut în fața organelor de justiție. La dezbaterile procesului soția acestuia a fost de fiecare dată prezentă în sală, în rîndul asistenței. într-un anume sens, ea se afla în egală măsură pe banca acuzaților, deși nimeni nu a ci- tat-o nici măcar drept martor. Care a fost, de fapt, rolul ei 7 Oare să nu fi știut nimic din ceea ce se petrecea în cele șase camere 7 Cum de a acceptat ea transformarea propriului cămin _în casă de întîlniri 7 Cît de orbită trebuie să fi fost, dacă a putut să nu vadă că toate mîrșăviile patronate de soțul ei se petreceau sub ochii celor două fiice ale ei !... Cum spuneam, fetele lui Florescu sînt aproape de vîrsta unora care au trecut prin „casa lor" în acele zile și nopți ale rușinii. Ce exemple de viață le-au oferit părinții lor 7 Iată o întrebare de care soții Florescu nu \ vor putea scăpa niciodată.„Cazul" Florescu este ieșit din comun. Cum a putut acest „cetățean onorabil" să ajungă la un asemenea grad de decădere morală 7 Cum un om cu o poziție socială respectabilă, avînd condiții de existență bune, ajunge să ducă o viață dublă, degradantă 7 El n-a acționat în „vid" : în jurul lui se aflau .oameni care, Intr-un fel sau altul, nu erau în necunoștință de cauză. Rămîne să se facă deplină lumină în ceea ce-i privește și pe cei ce — prin directă participare sau prin atitudinea lor indiferentă față de scandaloasa profesiune — au netezit drumul imoralității. Este de așteptat ca instanța de judecată să pronunțe o pedeapsă e- xămplară, pe măsura acestor ®cte care sfidează atît legea cît și cele mai elementare norme morale.
Ilie TĂNASACHE

Trăim azi într-un ev cu atîta mișcare materială dezlănțuită și atîta neprevăzut omenesc creator, rezultantă a. celei dintîi, încît principiile de etică ce le exprimă au ajuns (firesc) la un stadiu de extremă ramificație și se stabilesc (de asemenea firesc) prin gesturi aproape spontane, din mers ; climatul cînd spiritul lucid, creațop, e chemați să-șirwgăsească dascăl mu- - cît numai-în cărți, în arte, în filozofii, :- ci se scaldă în mișcarea însăși, de unde își extrage prospețime și mobilitate, forța de a se acorda cu transformarea lumii pe care o servește.■trăim, mai mult ca orlcînd, în lumea sintezelor de etică și comportament care exprimă „natura intimă" sau „nucleul vital" al colectivităților intrate în orbita civilizației prezente, al ecuațiilor cu extrem de multe necunoscute care abordează delicatul tărîm al raporturilor etice. Ce pot face niște învățați care vor să „citească" psihologia comportamentului din România socialistă ? Cum vor stabili aceștia coordonatele de etică în care, se exprimă fluxul intim, înnoitor al poporului nostru pe amintitul parcurs 7Ceea ce rămîne limpede și ceea ce vrea să afirme în principal articolul de față este că acești cer- . cetători, gata să se pronunțe cu privire la natura etică și comportamentul social, nu vor putea să ignore — ce ? — una din oglinzile puternic expresive ale conștiinței de azi, și anume opinia publică ; e o plasmă aceasta, un mediu de viață, și are darul, aș zice unic, de a concentra ca într-un focar spectral, fără o riguroasă ordine științifică, aparent întîmplător și haotic, cu afirmări și infirmări continui, evident și cu unele contradicții, însă cu argumentele de necontestat ale omenescului, tocmai ceea ce abstracțiunea, cifra, raționamentul pur pot exprima doai- în secțiuni statice — imaginea sănătății noastre morale și de spirit. Oglinda asta care-i opinia publică, are (dacă ne gîndim bine) nu numai rolul de receptacol al prefacerilor dinlăuntrul conștiinței sociale, are nu numai calitatea de a „arăta" dialectica acestor prefaceri ci — lucru fundamental ! — le sporește printr-o iradiantă persuasiune, „contaminează" cu cîștigurile de noutate pe toți cei care se află în perimetrul ei de emisie ; și întreb la rîndu-mi, cine se poate sustrage azi acestui formidabil, prestigios și fascinant judecător de etică și comportament social care este opinia publică 7Este un merit inestimabil al Partidului Comunist Român că a făcut din practica stimulării opiniei publice un important factor de construcție în opera de perfecționare a întregului edificiu social. Faptul că internă și fără a fi dezbaterii sine, este tate și putere de acțiune, e cheia justeții în soluțiile cu care ne înconjurăm, e temeiul demnității și prestigiului In propria noastră casă și în lume.Să ne gîndim la incomensurabila forță sană pe . care o conține realitatea de opinie publică, această impalpabilă „abstracție" socială, dar de o copleșitoare omniprezență și concretețe. Netrebnicul în stare să fure bani, idei sau avyt public, nu se gîndește prima dată la articolul de lege cutare și nu îl tulbură atît obsesia detențiunii, cît aceea a realității noi în care plonjează : raporturile Iul cu lumea se’ schimbă brusc și iremediabil, devine un damnat „în ochii lumii", un hoț ordinar, repudiat de semeni. Asta cîntărește, cred, cel mai mult (dacă cîntărește) în psihologia unui tîlhar, nu atît vocea glacială a judecătorului. Opinia publică își ia dreptul să. discute problema apărării legalității (dincolo și paralel cu dreptul juridic), uneori cu remarcabilă forță de argumentare și sporită eficacitate ; o

nici un act de politică externă nu se produce fost supus în prealabil publice vorbește de la demonstrația de seriozi-

discută pe stradă, în tramvai, la locul faptei, în adunări publice, în presă, la radio și televiziune, acasă. O „comentează",- deci, și creează o stare de spirit, un climat moral. Deci, realitatea a fost marcată de opinia publică, impalpabila „abstracție" socială s-a. manifestat palpabil și binevenit, a lucrat justițiar, dar .fdlosind alte, .mijloace de- -. -J’iS b4-f 4-’î ofad" o.il’r+’O4"—r» iSîl — *■ralelșE—,..^__Ceva asemănător se întîmplă și cu alte manifestări nocive ; tagma destul de întinsă a celor atinși de cronofagie e tot mai puternic zguduită de verbul (oral sau scris) al opiniei publice care știe să-1 păl- ■. muiască (la figurat, și simbolic, însă nu mai puțin usturător) pe tîrîie- brîu, pe birocrat, pe leneșul de pe tușă etc. Șobolănescul trai al celui pus pe căpătuială, al slugarnicului, al indolentului, al demagogului, scara de „relații", amenințarea că „mă duc sus" sau că „te dau jos", fuga în zig-zag, fuga de răspundere, nerușinarea hoțului de a striga el însuși „prinde hoțul lovitura pe la spate, calomnia — toate acestea se cuprind în bine știutul evantai de „moravuri" care, cu sau fără voia inculpaților, se închide tot, mai mult, intră în straturile de umbră și penumbră a unui timp trecut; e un fenomen de profilaxie și terapeutică publică, de afirmare hotărîtă a spiritului de echitate socială, la care opinia publică participă tot mai intens.Dar ce-i moral și ce-i imoral azi 7 Răspunsuri poți găsi lesne în cărți, în capitole 'de filozofie, în codul penal recent adoptat, în discursul profesoral ex catedra, în povețele materne și paterne, ' în proza marilor cotidiene, în spiritul unor opere de artă, în bunul simț românesc. Dar oi-icît de bine și de înțelepte, toate acestea nu pot fi suficiente, pentru că sînt niște norme de conduită, niște călăuze, atît. A spune ce-i justițiar și injustițiar, ce-i moral sau nu, ce-i etic sau se împotrivește eticii, comportă o succesiune de argumentări nuanțate, izvorîte din împrejurarea dată. Ne vine de foarte multe ori în ajutor factorul opinie publică. Foarte marea mobilitate a acestuia, glasul profund rezonant, stilul neprotocolar, asprimea uneori, cercul extrem de larg al „juraților", dezbaterea perpetuă, fără pauze de deliberare, sînt numai cîteva dintre virtuțile opiniei publice, în stare să producă șocuri psihologice și să modifice în bine viața unor oameni care s-au abătut de la legile scrise sau nescrise ale colectivității socialiste. Spre deosebire de spații geografice unde exercițiul de opinie publică e limitat sau oprit din . variate motive, ideologia comunistă, etica celui ce zidește noul .ev, își iau ca statornic aliat opinia publică ridicată la nivel de eflofe'scență maximă. Opinia publică devine astfel în socialism o expresie de moralitate și comportament social nou și, totodată, o generatoare de etică.Nu puțini dintre lucrătorii în domeniul spiritului (profesori, sociologi, psihologi, oameni de litere și artă) citesc azi atît de minuțios, de profund în vastul fenomen suprastructural de opinie publică, încît disting — din și prin perspectiva acestuia — poliedru! cu multe fețe : etica timpului bine folosit, e- tica vorbei echilibrate, etica profesiei, etica relațiilor, etica verbului „a fi" și „a avea", etica cuvîntului dat, etica străzii, etica prieteniei, etica studiului, etica timpului liber, . etica gustului public, etica vocației și talentului, etica de a fi părinte și aceea de a fi vlăstar, etica locului public, etica familială, etica odihnei, etica îndrăznelii și curajului, etica forței și etica slăbiciunii, etica urcușului neîntrerupt, și aceea a neliniștilor creatoare. Personalitatea armonioasă și plenitudinară a acestui timp pentru care optăm nu se poate constitui decît pe baza unor rigori de moralitate și comportament deliberat, acordate cu aspirațiile personale și comandamentele sociale ale orînduirii noastre.

juștfțîă, pe care a ajutat-o pa-' J îl și- eficient.
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Sociologia nu mai are de mult nevoie de argumen
te care să-i justifice legitimitatea teoretică și prac
tică în societatea contemporană. Nimeni nu mai con
testă astăzi însemnătatea eî ca știință socială, ca 
valoros instrument de cunoaștere a stadiu
lui și dinamicii fenomenelor și proceselor econo
mice și social-politice șl) în acest fel, de sprijin direct 
în soluționarea unor probleme concrete ale vieții so
ciale.

în țara noastră, știința sociologică a fost repusă în 
ultimii ani în drepturile ei. Orientarea dată de Con-, 
greșul al IX-lea al P.C.R. spre eliminarea îngustimilor 
de vederi, a atitudinii rigide, dogmatice față de 
ramuri noi, deosebit de fertile ale științei, critica fă
cută de conducerea partidului subaprecierii timp în
delungat a valorii cercetărilor sociologice concrete 
au început să dea roade tot mai bogate. în 
domeniul sociologiei, acestea se materializează în 
crearea mai multor organisme de cercetare, în re
înființarea învățămîntului superior sociologic, în 
pătrunderea investigației sociologice în importante 
sectoare ale construcției socialiste.

Am ajuns în prezent într-un stadiu cînd dispunem 
de relativ suficiente elemente pentru a întreprinde 
o analiză cu privire la:
- ORIENTAREA TEMATICĂ ;

•iV

— EFICIENȚA INVESTIGAȚIILOR EFECTUATE PÎNĂ
IN PREZENT Șl CONTRIBUȚIA LOR LA REAL1ZĂRLV
COMENZILOR SOCIALE, IZVORÎTE DIN PROGRAMUL
DEEDIFICARE SOCIALISTA A ȚĂRII;

— MODUL DE ORGANIZARE A CERCETĂRII, COOR
DONAREA ACTIVITĂȚII DIFERITELOR ORGANISM
CARE O REALIZEAZĂ.

Tocmai stimularea unei asemenea analize în ve
derea conturării căilor de ridicare a cercetării so
ciologice Ia nivelul cerințelor actuale și-a propus re
dacția noastră, organizînd o masă rotundă la care a 
invitat să-și exprime părerile specialiști în domeniul 
sociologiei. Redăm, în cele ce urmează, sinteza opi
niilor care au fost exprimate.

1Un tur de orizont asupra ariei cuprinse de investigația sociologică — spunea conf. univ. . dr. CONSTANTIN IONESCU, Centrului de cercetări gice al Academiei — ne ' o îndelungată care cercetările______ ____ fost vitregite sau ostracizate, ele se află în ultimii ani în- tr-o vizibilă dezvoltare. Aceste cercetări prezintă, față de cele efectuate pe vremea regimului bur- ghezo-moșieresc, imensul avantaj că se întemeiază pe concepția mar- xist-leninistă, pe materialismul dialectic și istoric ; tocmai aceasta le conferă un caracter cu adevărat științific, le dă posibilitatea să pătrundă în esența fenomenelor sociale, le ferește de îngustime de vederi, de alunecarea în empirism îngust etc. Este de relevat fap.tul că cercetările ce se fac în prezent abordează în genere probleme de actualitate, ridicate de necesități reale ale practicii construcției socialiste. Referindu-mă numai la di-' recțiile de investigație urmărite de Centrul de cercetări sociologice al Academieiț’taș M amintfejiparti'ciparea sa la studiile cc s-âu efectuat în vederea reorganizării administra- tiv-teritoriale a țării, a perfecționării activității de conducere pe diferite trepte, efectuarea unor studii asupra' factorilor sociali ai productivității muncii etc.Un exemplu : importanța pe care o are felul cum își folosesc oamenii timpul, dincolo de cele 8 ore de muncă, pentru randamentul lor în producție, ca și pentru dezvoltarea multilaterală a personalității fiecărui muncitor, pentru desfășurarea vieții de familie, a determinat Centrul nostru să întreprindă o cercetare cu privire la bugetul de timp liber al diferitelor categorii de oameni ai muncii. Este o lucrare ■ vastă — în prima etapă au fost investigate circa. -7 000 persoane, rezultând aproape 300 000 fișe ; materialul obținut a dus la interesante concluzii, cu caracter aplicativ, practic, pe planul organizării comerțului, transporturilor, deservirii culturale, recreării raționale etc.O altă - temă în curs . de studiu privește dezvoltarea corelată a mediului urban și rural, primele cer- ■ ce’tări desfășurîndu-se în zonele Mediaș — Copșa Mică* Baia Mare și.Sibiu. • ,în aceeași categorie, a problemelor de actualitate, trebuie amintite și studiile de modelare matematică, declanșate în cadrul Centrului de cercetări sociologice încă de ■ la înființarea lui.Teme importante au fost abordate și de alte nuclee de cercetare. După cum arăta prof. univ. MIRON CONSTANTINESCU, ful catedrei de sociologie Universității din București, lectivul acestei catedre a treprins un amplu studiu asupra procesului de urbanizare. Studiul se desfășoară în trei zone ale țării: în zona Brașov, unde procesul se află într-o fază avansată ; în zona Slatina, unde procesul se află într-o fază mijlocie, și în zona Vaslui, unde el cunoaște un stadiu incipient. Colectivele de cercetători și-au făcut o regulă în activitatea lor din a informa asupra constatărilor lor comitetele județene de partid și consiliile populare, care în multe cazuri au luat măsurile adecvate.Cercetări multiple s-au întreprins în ultimii ani și de către sectorul .de sociologie din Institutul de filozofie al. Academiei — arăta dr. MIHAIL CERNEA, șeful acestui sector.. Schimbările intervenite In structura și profilul spiritual al clasei muncitoare în condițiile socialismului, probleme de sociologie a munoii (integrarea profesională, mișcarea inovatorilor) iată cîteva din temele a- cestor cercetări’ ale căror rezultate, de un real interes, au fost consemnate în cîteva volume publicate. Sînt în curs de desfășurare studii cu privire la fluctuația forței de muncă, locul inginerilor în procesul de producție, difuziunea ' informației tehnico-științifice prin mijloacele comunicației de masă, în această succintă enumerare a temelor abordate de cercetare, se cuvine menționată și activitatea Centrului de cercetări pentru problemele tineretului, înființat anul trecut. După cum a rezultat din cele arătate de conf. univ. dr. OVIDIU BĂDINA, directorul Centrului — aci sînt în curs de desfășurare studii asupra tineretului din mediul industrial, rural, tineretului adolescent școlar, studențesc etc., slujind la conturarea celor mai bune forme și metode de activitate în rîndurile lor.

că după oadă în logice au
directorul sociolo- arată peri- socio-

Ca să avem o imagine mai cuprinzătoare a ariei tematice acoperite — a spus tov. IOAN MATEI, șef de secție la Centrul de cercetări sociologice al Academiei —‘ ar trebui să amintim și de activități ale altor formații de cercetare sociologică. Unele preocupări . cum sînt cele de sociologia familiei, sociologia medicală, a serviciilor sociale, constituie de multi ani obiect de studiu în unități din sistemul Ministerului Sănătății. Alte formații de cercetare încep să se organizeze în momentul de față, cum sînt cele de sociologie urbană în cadrul Institutului proiect București. Are deci loc un proces de diversificare a cercetărilor, prin dezvoltarea sau înființarea de formațiuni sociologice și credem că uh asemenea proces este nu numai normal, dar și necesar a fi potentat.Discutând despre activitățile de sociologie din. țara noastră — a a- dăugat dr. CONST. IONESCU — este necesar să subliniem pregătirile în vederea viitorului congres mondial de sociologie care se va desfășura în 1970 la Varna și va dezbate tema „Societățile contem- < porane și viitoare — prognoză, planificare și conducere științifică a dezvoltării sociale". Aceste pregătiri urmăresc să-asigure...e Participare’ largă și effcietĂă sbclordgllort noștri,, așa cum' reiese''dîri' plăhulJ; dezbătut la o recentă ședință convocată de Comitetul național de sociologie.Preocupările Centrului de cercetări sociologice legate de participarea la congres se reflecta pe mai multe planuri. Aș aminti astfel participarea la Simpozionul din 1968 de la Varna — cu care ocazie s-au putut face interesante schimburi de experiență — precum și faptul că temele importante ale Centrului se înscriu în aria tematică a congresului. Trebuie, de asemenea, menționată preocuparea cercetătorilor săi de accentuare a laturii proiective, care răspunde atît necesităților din țara noastră de intervenție practică a sociologiei, cît și preocupărilor pe plan mondial.
cercetarea sociolo- 
noastră, depășind

șe- a co- în—

Neîndoielnic, 
gică din 
greutățile 
le-a avut 
delungata 
a demarat cu bine, pe un ' front 
destul de larg. Se ridică însă în
trebarea : cercetările întreprinse 
răspund oare celor mai stringente 
necesități 1 Rezultatele cercetări
lor ajung să se ' materializeze în 
soluții pentru diferitele probleme 
stringente ale dezvoltării • sociale ?Părerile exprimate aci — arăta conf. univ. dr. CONSTANTIN VLAD — înclină să aprecieze în mod pozitiv rezultatele cercetărilor întreprinse și cred că o asemenea în bună măsură îndreptățită. Nu putem înșă să că . raportată la complexitatea problemelor pe care le ridică viața și Ia a. căror soluționare este chemată să contribuie, cercetarea sociologică este încă serios deficitară. Au trecut deja cîțiva ani de cînd conducerea partidului și statului nostru, răspunzînd necesităților stringente ale mersului înainte al societății, a pus problema perfecționării formelor de conducere a vieții sociale. Acest obiectiv străbate hotărîrile Congresului al IX- lea al partidului și ale Conferinței Naționale, ca' și ale plenarelor C.C. din ultimii ani; Cred că nu greșesc cînd afirm că cercetările noastre sociologice n-au reacționat. — și încă întîrzie '< să reacționeze la aceste preocupări pe măsura necesităților. Există o" gamă largă de aspecte, de fațete umane ale procesului, de producție, cu serioase implicații asupra organizării științifice a producției și a muncii, asupra conducerii activității economice și sociale, care au fost încă puțin, sau chiar deloc cercetate pînă în prezent. .Iată de ce consider că una din cerințele esențiale pentru creșterea eficienței cercetărilor sociologice este Integrarea organică și operativă a acestor cercetări în marile preocupări ale partidului și statului.De asemenea, cred că se impune să examinăm mai critic și raportul dintre cercetările care constată procese încheiate, și cele care urmează să depisteze fenomene noi. La ora actuală, prevalează net cercetările din prima categorie. Desigur, chiar cercetările asupra unor procese deja desfășurate pot să ofere concluzii interesante. Important însă mi se pare mai ales ca sociologia să devină un autentic instrument de Identificare a unor fc-

tara . .deloc minore pe care 
de înfruntat după în- 
perioadă de stagnare,

apreciere estenu observăm multitudinea și

RĂSPUNDE
CERCETAREA
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AU PREZENTUL UI ?
nomene și procese aflate într-un stadiu incipient. îneît, odată cunoscute, acestea să poată fi ori stimulate și încurajate, dacă concordă cu cerințele progresului social, ori prevenite, combătute, dacă contravin acestoi cerințe. Mă gîn- desc, de pildă, la faptul că unele fenomene negative, acumulate într-un număr de ani, ca rezultat al unor deficiente în reglementarea problemelor privind familia, natalitatea, au ajuns să fie depistate abia atunci cînd consecințele sociale deja au apărut. Or, în măsura în care sînt bine orientate, cercetările sociologice au pe deplin capacitatea nu numai să fotografieze, dar și să influențeze activ realitatea. Este, cred, absolut necesar 0 să medităm la căile apte să accentueze considerabil caracterul prospectiv al sociologiei românești.

efectuate în cadrul Institutului de filozofie asupa fluctuației posibile a forței de muncă. Au fost adunate observații extrem de concludente cu privire la cauzele acestui fenomen, care luminau, implicit, căile prevenirii lui. Cei care au făcut cercetarea ' au informat — e drept cu oarecare întârziere — forurile interesate, dar de multe ori investigațiile sociologice se finalizează doar în publicarea unor studii în reviste de specialitate. Nu este cîțuși de puțin în intenția mea să minimalizez importanța publicării rezultatelor cercetărilor în reviste, lucrări ; și aceasta este, desigur, o măsură a eficientei. Dar de ce să așteptăm ca rezultatele cercetărilor noastre să ajungă la cunoștința celor interesați doar pe calea tiparului 7 Cercetătorii ar trebui, cred, să facă totul pentru a informa rapid.

velul macrosocial cît și micro- soqial. Inserarea mai bună a sociologilor, a reprezentanților științelor sociale în „viața cetății" ar putea, cred lua și 'formă atragerii lor în organisme de conducere sau în organisme consultative din instituții și unități economice (membri în comitete de direcție, în consilii, experți, consultanți etc.).Sociologii ar trebui să stârnească în mai mare măsură decît au făcut-o pînă acum interesul diferitelor organisme economice și sociale, să le cointereseze în cercetări — sublinia prof. univ. MIRON CONSTANTINESCU. Tn acest sens, aș invoca un exemplu. La uzinele „Steagul Roșu" din Brașov, echipa de cercetători de la Universitate a fost privită la început cu multă reticență. Era, de fapt, a... 37-a brigadă care sosise acolo în primul semestru al anului 1968. Oamenii

3

festă în mod atît de evident. Circulă chiar un fel de silogism al sociologului improvizat: „Sociologii fac anchete... Cutare face o anchetă;.. Deci, cutare este sociolog" !... Evident însă că sociologia nu poate fi privită în acest mod. Ea este o știință și. în același timp, o profesiune de specialitate, și trebuie însușită ca atare'.'— Problema nu este simplă —intervine prof. univ. MIRON CONSTANTINESCU. In acest domeniu se resimte din plin hia- tusul lăsat ciologia a trebuit să investigație sociologică cu puținele cadre specializate în acest domeniu — care timp îndelungat s-au ocupat însă de altceva — și, cu cadre foarte tinere, neexperimentate. După cum se știe, la Facultatea de filozofie a Universită! * din București a fost înființatj ■’y secție de sociologie, care fui i .<•- nează în prezent cu anii I și "ÎI. Cu studenții anului I am întreprins cercetările de la /Slatina în 1967, iar cu studenții anilor I și II cercetările din cursul anului 1968. Desigur, nu putem să afirmăm că acești tineri au ajuns deja la maturitate în folosirea metodelor de cercetare și mai a- les în interpretarea datelor. Dar foițe' motivele să fim ......  , pers-'

acuitate pfoblema „trezirii" interesului organismelor de acțiune, de decizie. Convingerea mea este că, în această privință, Centrul de cercetări sociologice al Academiei are și autoritatea, și posibilitățile necesare pentru a impune sociologia în atenția diferitelor instituții guvernamentale, ministere sau întreprinderi economice, invitîndu-le să adreseze comenzi, să încheie contracte cu diferitele organisme de cercetare, în vederea soluționării științifice a diferitelor probleme.Un exemplu pozitiv în acest sens — a intervenit tov. IOAN MATEI — îl constituie studiile care se întreprind în momentul de față de către unități de cercetare sociologică, la solicitarea Comitetului de partid al municipiului București. A- mintim astfel cercetarea în curs de desfășurare privind colectivele de muncă din întreprinderile de construcție, ca și studiul-cadru pentru detașarea problematicii pe Capitală, care au o netă orientare practică, de pregătire a soluțiilor 
pe care le hotărăsc organele de partid și consiliile populare.

de anii cînd so- fost ostracizată. A reluăm munca. ■ de

3) Dialectica unui raport
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aparat fotografic

1) A conduce înseamnă a prevedea

a prt 
cesarâ sinteza
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2) Investigația nu este un simplu

4) Unitățile de cercetare
" . . . 1

5) Sociologia este incompatibilă cu
diletantismul

Vorbind despre factorii care condiționează eficiența cercetărilor sociologice — a spus conf. univ. ION ALUAȘ, de la Universitatea ,,Babeș-Bolyai“-Cluj — trebuie să stăruim. cred, și asupra ritmului în care ele se desfășoară. Examinarea acestui ritm, confruntarea lui cu ritmul de desfășurare al înseși proceselor sociale investigate, evidențiază, din păcate, de multe ori, o extremă încetineală a celui dintîi. Personal, am condus unele cercetări privind aspecte sociologice ale învățămîntu- lui profesional la „Tehnofrig-Cluj“. La începutul investigațiilor, cadrul referențial îl constituia sistemul de • . școlarizare existent înaintea apariției legii cu privire la perfecționarea învățămîntului profesional și tehnic. Or, pe parcursul cercetării, prelungite peste măsură, acest cadru de referință a fost modificat substanțial, ceea ce a făcut ca multe din aprecierile și concluziile noastre, care vizau structura învățămîntului teoretic și practic al vechii școli de 3 ani, să-și piardă valabilitatea.

direct, organismele interesate asupra concluziilor la care au ajuns.în prezent — sublinia conf. univ. ION DRĂGAN — nu există încă un dialog permanent între or-, ganismele economice, sociale, culturale ca factori de decizie, pe de o parte, și unitățile de cercetare sociologică, pe de altă parte. Cauzele sînt — după opinia mei —cel puțin două, și anume. Pe de o parte, înșiși sociologii nu au explorat îndeajuns — așa cum s-a evidențiat mai înainte — problemele pe care le ridică în prezent dezvoltarea societății noastre, pentru a fi în măsură să prezinte virtualilor lor beneficiari „oferte" corespunzătoare. Din acest punct de vedere, pentru a conferi o finalitate clară — cel puțin unor categorii de cercetări — este necesară schimbarea opticii

Care este însă situația comuni
cării directe, nemijlocite între 
cercetătorii din domeniul sociolo
giei și multiplii lor beneficiari 
sociali ?— Pentru ca cercetările să fie eu adevărat eficiente — sublinia în această ordine de idei dr. CONSTANTIN VLAD — se cere mai multă operativitate nu numai în efectuarea lor, dar și în comunicarea rezultatelor, finalizarea acestor rezultate în concluzii practice și sesizări de natură să atragă a- tenția organelor chemate să ia decizii. îmi amintesc de cercetările

erau ocupați cu rezolvarea unor chestiuni complicate de producție, și se gîndeau că pe deasupra s-au mai trezit și cu această echipă, pe cap. Le-am explicat că noi nu am venit să facem o anchetă cu caracter administrativ, ci ne propuneam o cercetare de cu totul altă natură, ale cărei concluzii i-ar putea interesa foarte mult. Pe parcursul cercetării, echipa a semnalat organelor locale unele probleme a căror soluționare se impunea cu urgență. în acest fel, a apărut clar utilitatea investigațiilor noastre, ceea ce a înlesnit dezvoltarea unei rodnice conlucrări.Receptivitatea organismelor de decizie față de cercetarea sociologică este, după părerea mea, o chestiune nodală — remarca ______ ț, ____ dr. MIHAIL CERNEA. în absența și a practicilor actuale în stabilirea ei, sociologul nu poate înrîuri ăsu- proiectelor' de cercetare. Esențial mi se pare ca- sociologii, în loc să-și aleagă în mod izolat temele investigațiilor aplicative, pe baza experienței și viziunii proprii, să procedeze la o prospectare prealabilă în rîndul viitorilor beneficiari, spre a desprinde, printr-o conlucrare strînsă cu aceștia, probleme pe care le ridică realmente viața. Un program de cercetări conceput în scopuri aplicative trebuie să fie el însuși rezultatul unor întinse investigații preliminare, al unor multiple contacte cu practicieni, cu conducători ai diferitelor sectoare.Pe de altă parte, nici solicitările din p'artea organismelor sociale, economice nu sînt încă bine organizate. Aș spune că dacă oficial sociologia are recunoscut pe deplin statutul ei de știință, practic ea n-a învins încă toate îndoielile și rezistențele — datorate cel mai adesea rutinei — pentru a-și cuceri locul ce i se cuvine ca instrument de cunoaștere stabilirii deciziilor sociale și politice, în vederea economice, atît la ni-

pra traducerii în practică a concluziilor la care a ajuns, și, ca atare, eficienta eforturilor sale .investigatoare rămîne nulă. Mă voi referi, în sprijinul acestor afirmații, la cercetarea întreprinsă de un colectiv al Institutului de filozofie avînd ca obiect mișcarea inovatorilor. Această cercetare a găsit un ecou deosebit la Comitetul județean de partid Brașov, care a întreprins o acțiune sistematică de aplicare a recomandărilor sociologilor în toate întreprinderile din județ. Se, prevede o eficiență remarcabilă a acestei acțiuni, concretizată în sporirea numărului inovatorilor și într-o creștere de multe milioane a economiilor rezultate din inovațiile respective. Măsuri a- semănătoare s-ar fi putut lua și în alte județe ca, de pildă, Timișoara, Cluj etc. Numai că acolo cercetarea sociologică amintită n-a găsit receptivitatea necesară. Nici chiar Oficiul de inovații și invenții nu dă semne că ar intenționa să „aplece urechea" la semnalele emise de sociologi. Se pune așadar cu

ZĂCU, cercetător principal la Centrul de cercetări sociologice al Academiei. Multiplicarea lor este un fenomen îmbucurător. In aceste condiții, se face simțită însă tot mai acut necesitatea unei coordonări, a unei conlucrări între diversele unități de cercetare ; altfel se ajunge Ia o dispersie a forțelor, la paralelisme Or, ce se întâmplă la noi ? Unitățile de cercetare, cu puține excepții, se prezintă ca niște feude, care nu știu una de activitatea celeilalte, nu-și fac cunoscute preocupările. Se întâmplă uneori că mai degrabă aflăm despre cercetări ce se întreprind în alte țări, decît despre ceea ce cercetează un colectiv sau altul din țară. Cu toții am nădăjduit ca o dată cu creârea C.N.C.S., coordonarea eforturilor pe plan național în acest domeniu să-și găsească materializarea. Or, în domeniul sociologiei, aceste nădejdi își mai. așteaptă și azi împlinirea...In cadrul coordonării pe care o dorim cu toții — a arătat tov. ION DRĂGAN — mi se pare important să se asigure o tot mai accentuată specializare a unităților pe diferite tipuri de cercetări. Astfel, proiectele de cercetare fundamentală, care ar aborda aspecte majore ale dezvoltării societății noastre, să revină mai ales centrelor universitare și academice, iar cercetările aplicative să fie preluate cu prioritate de centrele specializate de pe Iîngă ministere și rul acestora crească prin boratoare și principalele concrete.S-au făcut aci multe observații judicioase cu privire la coordonarea, la specializarea unităților de cercetare — â spus conf. univ. dr. ION IORDĂCHEL, de la Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu". Nu mai puțin importantă pentru realizarea unui progres real în cercetarea sociologică mi se pare o mai bună soluționare a problemei informării sociologilor. Este cu totul nefiresc, dar din păcate real, faptul că cei chemați să investigheze te fenomene nu au acces privitoare la aceste fenomene, sau le obțin cu foarte mare greutate de la diferitele organe de stat. Aș mai adăuga că cercetarea sociologică reclamă cunoașterea nu numai a totalității informațiilor referitoare la starea prezentă a unor fenomene sau procese, ci a unei serii de informații strînse sistematic eșalonate în timp, care să permită cunoașterea dinamicii sociale a acestora. în alte țări, o asemenea documentare este înlesnită de existența unor, centre de documentare, institute specializate de sondare a opiniei publice , etc. care sintetizează permanent mațiile colectate partimente ale

departamente. Numă- din urmă ar trebui să înființarea de noi la- centre specializate în ramuri ale sociologiei

în profunzime diferi- sociale, de multe ori la anumite informații

și operativ infor- din diverse com- realității sociale.

— Așteptăm cu toții noile promoții de absolvenți sociologi — a arătat dr. M. CERNEA. întrucît pînă atunci cercetările se fac în bună măsură cu specialiști formați inițial în domeniul filozofiei, economiei etc., consider că se ridică în mod imperios și problema „recali- . ficării" acestora în domeniul socio- logiei. Nu poate de asemenea să nu $■„ % ne rețină atenția problema opera- ' torului de anchetă — personaj im-j portant în mecanismul cercetărilor sociologice. De fapt, numărul ope-, ratorilor de anchetă ar trebui să-I - depășească pe cel al cercetătorilor propriu-ziși. Or, la noi acest personaj este aproape inexistent, atît în practică cît și în schema instituțiilor de cercetare. Schemele de care dispun în prezent institutele Academiei, concepute după un tipic care nu ține seama de specificul investigațiilor- sociologice, prevăd numai posturi de .cercetători, ignorînd pe cele de statisticieni, matematicieni pentru aparatul tehnic și auxiliar. Aceasta îi silește pe cercetători să presteze munca pe care ar trebui să o facă operatorii. Este de altfel și unul din motivele• pentru care investigațiile noastre se întind pe o durată mai mare de- cit este firesc.Pregătirea sociologică este necesară nu numai cercetătorilor sociologi, ci și celor mai diferiți specialiști — ține să precizeze conf. univ. OVIDIU BĂDINA. Exercitarea la nivelul exigentelor moderne a profesiunii de economist de uzină, medic. urbanist etc. reclamă imperios și o instrucție sociologică adecvată. Iată de ce pledez pentru introducerea unor cursuri de sociologic, în . întreg învățămîntul superior, ca și pentru organizarea unor cursuri postuniversitare de sociologie.— Există o formație de sociolog mai puțin specializat — e drept — dar care devine necesară la tot mai multe categorii de lucrători — intervine conf. univ. dr. CONSTANTIN VLAD. Am în vedere, de pildă, cadrele didactice răspîndite în toate colturile țării sau aparatul de partid. de stat, din economie care depune în mod obișnuit o muncă de înaltă, răspundere în ceea ce privește investigarea stărilor de lucruri în’ diferite compartimente ale vieții sociale. începutul care a fost făcut în pregătirea lor sociologică prin predarea unor noțiuni în învățămîntul de . partid ar trebui, desigur, continuat, dezvoltat.*să cuprindem în decît o parte din Ia masa noastră

a

Evident, creșterea în amploare 
a activității de cercetare, ca și ri- ■ 
dicarea nivelului ei calitativ sînt 
condiționate de asigurarea cadre
lor necesare.— La ora actuală — sublinia conf. univ. dr. OVIDIU BĂDINA — dispunem de puține cadre specializate de sociologi. Aceasta este și una din cauzele amatorismului ce se mani-

Nu am putut rîndurile de față ideile exprimate rotundă. Ele creionează direcții de activitate, observații și propuneri, care se impun atenției și studiului forurilor cu atribuții în organizarea și efectuarea cercetării sociologice. Ar fi, desigur,, util ca asupra acestor probleme 'să se pronunțe și alte cadre cu preocupări și experiență pe acest tărîm. „Scîn- teia“ oferindu-le în acest scop coloanele sale. Dezvoltînd, pe temelia solidă a concepției marxist-le- niniste, bogatele ei tradiții, sociologia româ'neâscă are toate condițiile penti-u a se afirma ca un instrument activ și eficient de investigare a realităților țării noastre, în scopul perfecționării diferitelor domenii ale vieții sociale.
Pagină realizatâ da 
Ada GREGORIAN 
Gh. ZAMFIR
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VIZIIILi KttMȚIB MMHHK 
A REPIIBIJCH SUCIM 

fEDERATIVE IUUAVIA ■
TULCEA — Trimisul Agerpres, Ștefan Bratu, transmite: Marți dimineața delegația parlamentară iugoslavă condusă de Milentie Po- povici, președintele Skupștinei Federale, a plecat într-o călătorie în țară. Au fost vizitate județele Brăila, Galați și Tulcea.Oaspeții sînt însoțiți de Mia Groza, vicepreședinte al M.A.N., Gheorghe Roșu, președintele Comisiei pentru agricultură și sil- ' vicultură a M.A.N., precum și de Jakșa Petrici, ambasadorul Iugoslaviei la București.La Brăila, oaspeții au fost întîmpinați de președintele Consiliului popular al județului Brăila, Nicolae Mihai, și de Constantin Dăscălescu, președintele Consiliului popular al județului Galați — de- putați în M.A.N., de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de statDupă trecerea prin Brăila, un prim popas se face la Combinatul siderurgic din Galați. Vizitînd principalele obiective ale celei mai tinere unități siderurgice românești, oaspeții au primit ămple explicații din partea directorului general al acestei mari întreprinderi, Ion Potoceanu, și a directorului general al întreprinderii de construcții și montaje, Cornel Cazan, deputat în M.A.N.Urmînd procesul general de fabricație» parlamentarii iugoslavi

au vizitat marele furnal de 1 700 mc — unde la acea oră se elabora a 4-a șarjă din ziua respectivă — primul grup de 3 conver- tizoare, cu o capacitate de 2,5 milioane tone de oțel pe an, precum și sectorul de laminoare.' Președintele Skupștinei Federale a felicitat călduros pe constructorii și siderurgiștii gălățeni. După o vizită cu mașinile prin noile cartiere gălățene, oaspeții au luat parte la un dejun oferit de Consiliul popular al județului Ga- ’ lăți. Președintele Consiliului popular județean, Constantin Dăscălescu, și președintele Skupștinei Federale, Milentie Popovici, au rostit cu acest prilej toasturi.în continuarea călătoriei în a- ceastă parte a țării, parlamentarii iugoslavi și persoanele oficiale române care îi însoțesc au sosit la Tulcea, unde au fost salutați de președintele Consiliului popular județean, Teodor Coman, deputat în M.A.N.,t și de alte oficialități locale. A fost vizitat Muzeul Delta Dunării.Seara, în timpul unui dineu o- ferit de Consiliul popular județean, președintele Consiliului și președintele Skupștinei Federale au toastat pentru dezvoltarea relațiilor frățești dintre popoarele român și iugoslav, pentru triumful cauzei păcii în lume.

(Urinare din pag. I)Vedius, cde stadionului antic, ale termelâr lui Port, templele lui Serapis și Hadrianus, Odeonul și teatrul antic în care a fost organi-. zat festivalul. Pentru prima oară în acest an, la marea competiție națională a dansului și cîntecului popular a luat parte o formație artistică -’’•ăină. Intr-un asemenea cadru e\ -tor al vechii civilizații, înconj, de un pitoresc peisaj medite. ian, zidurile și vestigiile milem..ei cetăți au răsunat anul acesta de\ritmul zglobiu al cîntecului și dansului popular românesc. ALa 1 mai, cu ocazia deschiderii oficiale a festivalului, Ansamblul „Poienița" a susținut la Teatrul Mare în aer liber din Efes-Selcuk, în fața a peste 15 000 de spectatori, primul său spectacol, care a însemnat și primul succes. La spectacol au asistat Kemal Șen- turk, guvernatorul vilayetului Izmir, Mustafa Cahit Tanman, primarul localității Selcuk, reprezentanți ai Ministerelor turismului și educației naționale din Turcia.20 000 de spectatori au întîmpi- nat cu căldură și au aplaudat îndelung -bogatul program prezentat duminic seara de solii artei ro- mâneșt.. .. deosebită impresie au produs vitalitatea și măiestria e- chipei de dansatori în repertoriul căreia se află suite și dansuri reprezentative din diferite zone folclorice ale țării. Aprecierea celor prezenți s-a îndreptat deopotrivă și

„Bravo România"spre arta soliștilor vocali și instrumentali, care au interpretat doine și cîntece populare, ca și spre policromia costumelor naționale. Frumusețea cîntecului, a drfnsu- lui și a costumului țomânesc au cîștigat admirația deplină a celor prezenți. Aplauze și aclamații „Bravo Poienița", „Trăiască România" au răsunat în amfiteatru. Trofeul cucerit pentru virtuțile expresive ale artei noastre populare a răsplătit munca depusă cu abnegație și talentul înzestraților artiști amatori — muncitori, . tehnicieni și ingineri, funcționari în întreprinderi și instituții brașovene, studenți, elevi.Cu ocazia decernării premiului festivalului, primarul localității Selcuk, M. C. Tanman, g exprimat calde mulțumiri României pentru prestigioasa sa participare la manifestarea folclorică din acest an.Cucerind laurii Festivalului din Turcia. Ansamblul „Poienița" — constituit în 1958 — nu se află Ia primul său succes peste hotare. Ansamblul a cîștigat medalia de aur la festivalul internațional de folclor de la Cairo — 1964, a efectuat turnee de prestigiu în Grecia, Cipru, Cehoslovacia, Belgia și O- landa.După succesul obținut la Efes- Selcuk, Ansamblul „Poienița" a plecat la Izmir, unde, la invitația oficialităților locale, va participa în continuare la o serie de manifestări artistice ce vor avea loc în acest oraș.
I. D.

SPORT
Actualitatea ciclistă

De azi pînă sîmbătă 
„Cursa Munților"începînd de astăzi si pînă sîmbătă inclusiv, la Sinaia se vor „oficia" startul și sosirea în fiecare din cele patru etape ale competiției cicliste— de mare tradiție — „Curs* Munților", aflată acum la cea de-a zecea ediție. întrecerea — organizată, în colaborare, de clubul Dinamo 

București și A. S. Loto-Pronosport— reunește alergători fruntași din 
Cehoslovacia, Uniune* Sovietică și, firește, din România.Profilul muntos al etapelor, faptul că în fiecare zi caravana ciclistă va avea de străbătut un număr relativ mic de kilometri fac ca disputa să ofere șanse la victorie deopotrivă grimperilor (amatori de urcușuri) si viteziștilor (care preferă porțiunile plate și, fără .îndoială... sprinturile din finalul'etapelor).Itinerarul complet al „Cursei Munților" este următorul : miercuri: Sinaia — Brașov — Vlădeni și retur (142 km) ; joi: Sinaia — Brașov —

Rîșnov — Pîrîul Rece — Predeal — Sinaia (98 km) ; vineri: circuit în Sinaia (36 km) ; sîmbătă : Sinaia — Poiana Brașov — Brașov — Sinaia (104 km).
în „Turul Belgiei" echipa 
noastră a primit... un pre-* 

miu de consolareA luat sfîrșit cea de-a 28-a ediție a Turului ciclist al Belgiei, rezervat amatorilor. Victoria a revenit rutierului olandez Fedor den Hertog, urmat de belgienii Jean Van de Wiele (la 2’27”) și. Etienne Antheu- nis (la 2’54”). Cicliștii români au ocupat următoarele locuri: 45 — W. Ziegler ; 54 — I. Ardeleanu ; 59 — N. David ; 74 — W. Egyed ; 76 — Gh. Moldoveanu. Pe echipe a cîștigat. Olanda. Echipa României a primit (slabă consolare !) cupa „Fair play". Ultima etapă a competiției (Verviers — Hoegaarden, 122 km) a cîștigat-o belgianul Tony Gakens în 2h 47’25”.
în citeva rinduri© La Sofia s-a disputat RETURUL 

SEMIFINALEI „CUPEI CAMPIONI
LOR EUROPENI" LA VOLEI FE
MININ, dintre Dinamo Moscova și Akademik Sofia. Victoria a revenit sportivelor sovietice cu 3—1 (13—15, 15—6, 15—1, 15—7). învingătoare și în primul joc (scor 3—0), Dinamo Moscova s-a calificat în finală.• După două riîe, în întîlnirea de tenis pentru „CUPA DAVIS", între echipele SPANIEI și RHODESIEI, scorul este favorabil spaniolilor cu 3—0. în proba de dublu, cuplul Orantes-Santana a învins cu 6—3, 6—3, 6—4 perechea Frank șl Allan Salomon.La Bridgetown, în cadrul aceleiași competiții, se desfășoară în prezent meciul MEXIC—JAMAICA. După două zile, mexicanii conduc cu 2—1.• Finala probei de dublu bărbați din cadrul TURNEULUI INTERNA
TIONAL DE TENIS DE LA NEA- 
POLE a fost cîștigată de perechea

ION TIRIAC—ZELIKO FRANULO- 
VICI. în finală, cuplul româno-iugo- slav a întrecut cu 5—7, 6—2, 10—10(abandon) perechea italiană Mulligan—Pietrangeli. în semifinalele probei de simplu masculin, Itm Tiriac a pierdut cu 1—6, 1—6, 7—5, 3—6' la Rodrlguez (Chile).• în competiția internațională de 
RUGBI „CUPA NAȚIUNILOR", Italia a învins Spania cu 12—5 (6—0).

L* Odessa s-a disputat ieri meciul 
internațional de fotbal dintre echi
pele de tineret ale României și 
U.R.S.S. Au cîștigat fotbaliștii sovietici cu scorul de 3—0 (3—0), prin golurile marcate de Guliamhaidarov, Papaev și Zincenko.

A 9-A PARTIDĂ A MECIULUI 
PENTRU TITLUL MONDIAL DE 
ȘAH dintre maeștrii sovietici Tigran Petrosian și Boris Spasski s-a încheiat remiză. Scorul este favorabil lui Spasski cu 5,5—3,5 puncte. Astăzi se joacă partida a 10-a.

Prezentarea de condoleanțe 
la ambasada IndieiMarți dimineața, tovarășii Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, au exprimat condoleanțe ambasadorului Indiei la București, Amrik Singh Mehta, și membrilor ambasadei în

legătură cu încetarea din viață a președintelui Indiei, Zakir Hussain.După păstrarea unui moment de reculegere, cei prezenți au semnat în cartea de condoleanțe.(Agerpres)
VIZITELE DIRECTORULUI 
GENERAL AL O.M.SMinistrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a primit marți pe dr. M. G. Candau, director general al Organizației Mondiale a Sănătății, și pe dr. Leo Kaprio, directorul Biroului regional european al O.M.S., care fac o vizită în țara noastră. La primire au participat Mircea Malița, al ministrului afacerilor

0

adjunct externe,

Ion Moraru, adjunct al ministrului sănătății, și Mircea Predescu, director ad-interim în M.A.E. Au fost discutate probleme ale cooperării României cu Organizația Mondială . a Sănătății.Ministrul afacerilor externe a oferit un prinz în cinstea oaspeților.

Cronica
zilei

Marți seara a sosit în Capitală Paul Fischer, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei, cu soția, care, la invitația primului adjunct al ministrului afacerilor externe, George Macovescu, va face o vizită în România. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de George Macovescu, cu soția, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. A fost prezent Richard Wagner Hansen, ' însărcinat cu afaceri ad-in- terim al Danemarcei la București.
★

TOVARĂȘUL GHEORGHE APOSTOL 
A PRIMIT DELEGAȚIA FEDERAȚIEI

SINDICATELORMarți dimineață, tovarășul Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit delegația Federației Sindicatelor din Vietnam, condusă de Luu Thi Doan, membră a Comitetului Executiv al Federației, care, la invitația Consiliului Central al

DIN VIETNAMU.G.S.R., a participat la sărbătorirea zilei de 1 Mai în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, tovărășească. ' * (Agerpres)
vremea

*în aula Institutului de nă și farmacie din București a a- vut loc marți după-amiază ședința de decernare a titlului și de conferire a diplomei de „doctor honoris causa" în științe medicale dr. Marcolino Candau, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), pentru lucrările sale științifice -valoroase și pentru remarcabila contribuție adusă în acțiunile de îmbunătățire a stării de sănătate în lume.La solemnitate au participat acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor'» externe, membri ai conducerii Ministerului Sănătății, academicieni și alți oameni de știință, profesori, cadre didactice, numeroși studenți ai I.M.F.-București.A fost prezent dr. Leo Kaprio, directorul Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății.Acad, Theodor Burghele, recto-s rul Institutului de medicină și farmacie din București, a elogiat activitatea bogată pe care dr. Marcolino Candau o desfășoară de timp îndelungat în slujba sănătății, activitate recunoscută și mult apreciată de institute academice și universitare din întreaga lume.Luînd cuvîntul, prof. <Sr. docent

medicî- ★Teodor Ilea, președintele Comisiei de doctorat pentru întocmirea rapoartelor de acordare a titlurilor științifice, a făcut o amplă prezentare a personalității științifice a dr. M. Candau.în aplauzele vii ale asistenței, oaspetelui i-a fost înmînat tul titlu științific.Luînd cuvîntul, dr. M. G. dau a arătat că cinstirea de institutul de medicină reștean constituie nu numai. o a- preciere a meritelor sale, ci și o expresie a legăturilor trainice e- xistente între oamenii de știință români și Organizația Mondială a Sănătății. Este un adevărat privilegiu — a subliniat Oaspetele — de a fi admis în cadrul unei instituții atît de reputate în cercurile științifice și de învățămînt din lume, care numără printre membrii Săi fondatori atîtea nume mari ale medicinii românești de ieri și de astăzi. Vorbitorul a e- vocat activitatea meritorie a profesorilor Babeș, Cantacuzino, Le- vaditi, Parhon, Ciucă, exprimînd mulțumirea Organizației Mondiale a Sănătății față de numeroșii medici și savanți români care au sprijinit această organizație prin- tr-o participare activă la reuniunile ei .științifice și la programul ei de cercetări.

înal-Can- adusă bucu-

(Agerpres)
Lucrările colocviului internațional

„Hidrologia deltelor"Marți au început în Capitală lucrările colocviului internațional „Hidrologia deltelor". Manifestarea este organizată de UNESCO, în colaborare cu guvernul român și cu sprijinul Asociației internaționale de hidrologie științifică în cadrul „Deceniului hidrologic internațional". La lucrări participă delegați din 20 de țări, printre care Anglia, Belgia, Franța, Olanda, S.U.A., U.R.S.S., România.La deschidere participanții au fost salutați, în numele guvernului Republicii Socialiste România, de Vasile Chiriac, vicepreședinte ăl Comitetului de Stat al Apelor, președintele Comitetului național român pentru Deceniul hidrologic internațional. Au luat apoi cuvîntul Wilfred Gil- brich, reprezentantul UNESCO

prof. Leon Tison, secretar general al Asociației internaționale de hidrologie științifică.Timp de 4 zile participanții vor dezbate probleme privind studiul variației nivelelor, debitelor lichide și solide ale deltelor, prognoza acestor parametri; mișcarea aluviunilor și eroziunea în estuare și delte, procese morfologice actuale ; problemele a- pelor subterane și'interacțiunea lor cu apele de suprafață, alimentarea straturilor acvifere din delte Cu ape continentale și marine și limita lor de separare î .studii legate de amenajările hidrotehnice ale deltelor.La sfîrșltul lucrărilor participanții vor face o excursie de documentare în Delta Dunării.

' Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, sSlacovei, a plecat marțiGermană, unde va face la invitația ministrului din această țară, Klaus, plecare, pe aeroportulprintre persoanele oficiale prezente se afla și Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București.

Pompiliu în R. D.
o vizită culturii Gysi. La Băneasa,

★Cu prilejul vizitei în țara noastră a , delegației Radioteleviziunii ungare, condusă de președintele ei, I. Tompe, ambasadorul R. P. Ungare la București, Jozsef Vince, a oferit marți după-amiază un cocteil în saloanele ambasadei. Au luat parte Valeriu Pop, președintele Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, Andrei Vela, directorul general al Agenției „A- gerpres", redactori șefi ai tunor ziare și alte publicații, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. (Agerpres)
Al doilea Congres

național de pediatrie
La S mai vor începe în Capitală lucrările celui de-al II-lea Congres național de pediatrie, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale din Republica Socialistă România. Timp de trei zile, aproape 600 de specialiști — academicieni, profesori universitari, cadre medicale diri'întreâga țară — vor dezbate probleme de actualitate din acest domeniu privind patologia prenatală, neonatală, deficiențele neuropsiho- motorii ale copilului. In cadrul unei „mese rotunde" va fi pusă în dezbatere tema „Arhitectonica și funcționalitatea spitalelor de copii".La această manifestare științifică au fost invitați pediatri de peste hotare, personalități cu renume mondial, printre care prof. dr. Thomas Stapleton, din Australia, secretatul general al Asociației internaționale de pediatrie, prof. dr. I. B. Mayer, din R. F. a Germaniei, președintele Societății germane de pediatrie, prof, dr. Roger Jean — Franța, prof. dr. Hans Dietzsch —' R. D. Germană, -prof. dr. P. V. Veghelyi — R. P. Ungară".

Timpul probabil pentru illele de 
8, 9 și 10 mai. în țară: Vremea devine ușor instabilă, începînd din vestul țării. Cerul va fi variabil, pre- zentînd înnourări mai accentuate In Banat, Transilvania și Oltenia, unde vor cădea ploi locale și sub formă de

averse însoțite de descărcări electrice. In rest — averse izolate. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, local mai ridicate Ia începutul intervalului, iar maximele între 16 și 26 grade. în Bucu
rești : Vreme călduroasă la începutul intervalului, apoi în răcire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară spra sfîr- șitul intervalului.

viața internațională_____ 1

Vizita tovarășului 
Emil Drăgănescu in SuediaSTOCKHOLM 6 (Agerpres). — Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care se află într-o vizită oficială !n Suedia, la invitația guvernului suedez, a avut o întrevedere cu ministrul pentru problemele economice, Krister Wickman. Au fost abordate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor e- conomice și de cooperare tehnico- științifică dintre România și Suedia,Ambele părți au exprimat dorința de a se depune eforturi pen

tru găsirea unor noi posibilități de lărgire și diversificare a relațiilor economice româno-suedeze.Ministrul Krister Wickman a o- ferit în onoarea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Emil Drăgănescu, un dejun.în continuare, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al României a fost oaspetele concernului Bolinder-Munktell din Eskilstuna, unde a avut o întrevedere cu directorul general, Jonn Engelan. Seara, directorul general a oferit un dineu în onoarea oaspeților români.
GRECIA:

(Urmare din pag. I)cesta a fost de trei la sută. Compa- rînd ritmurile din ultimii ani, o serie de economiști socotesc indicele de opt la sută ca corespunzînd creșterii medii anuale In perioada 1963—66.într-un raport al comitetului național al patronatului grec se arată că investițiile particulare autohtone au marcat o scădere . în cursul anului trecut față de anul preA cedent. Primul ministru Papadopoulos i-a convocat recent pe Industriași la o lntîlnire și le-a cerut „să nu se amestece actualmente în politică" și „să se ocupe de modernizarea întreprinderilor", pentru ca „industria greacă să devină competitivă pe piața internațională". Concomitent, industriașilor li s-a sugerat să devină mai activi-în atra(Agerpres)
(Urmare din pag, I) care stimulează.
Crețeanu. 
este mult mâi 
de realizat decît o lu
crare de serie. Aici tre
buie să verifici totul 
pas cu păs, să dai dispoziții amănunțite, să 
găsești, soluții potrivite. 
Folosim pentru prima 
oară metode de con
strucție de mare în
drăzneală, pentru a ob
ține ‘Un ritm de înain
tare rapid și un înalt 
grad de finisare.

întoarcem privirea și 
vedem zbătîndu-se în 
vîrful turnului de con
trol,. la aproape cincizeci de metri înălțime, 
o insectă metalică, zgo
motoasă, un fluture 
care pare prins într-un 
bold de insectar, 
copterul tremură, 
apropie prudent, 
din gheare cadrele 
oțel ale turnului 
control, pe care 
structorii au renun
țat să-l mai ridice cu 
macaraua, pentru a e- 
conomisi o săptămînă 
de muncă. De sub e- 
licea portantă se des
prind grinzile de oțel 
atingînd cu sunet de 
clopot dogit terasa su
perioară, pentru ca, la pufin timp după aceea, 
să vedem închipuin- 
du-se acolo, Sus, în edi
ficiul ce 
o pagodă, 
talie, un 
care vor 
două sute 
materiale 
complexa aparatură de 
dirijare 
Zumzetul elicopterului 
se îndepărtează și noi urcăm spre turn cu
sentimentul că vom
desluși o enigmă, 
participînd la acest fi
nal de spectacol. Ur
căm în vîrful picioare
lor scările provizorii, 
printre tufe de fier- 
beton, prin nișe, prin 
tuneluri din care ‘nu 
s-au desprins încă 
schelăriile, unde balus
trada mai apare ca un 
gard de seînduri. Tur
nul de control pare o 
vază octogonală de o- 
țel.

Privim printre pi
laștri, măsurăm distan-

Un unicat 
greu

țele pînă la Băneasa, la 
Mogoșoaia, la Snagov, 
la Buftea. în zare ni se 
înfățișează pădurea 
Dîrza, cartierul Flo- 
reasca, satul Tunari. 
Piloții instalați la bor
dul celor mai ra
pide tipuri de avioane 
vor aștepta comanda de 
decolare sau de ateri
zare și vor privi spre 
turnul verde ca spre 
un creier electronic. în 
acest turn glasurile se 
vor filtra, vor fi clasa
te, vor fi traduse în 
cifre, în formule lapi- _____ _____  ...
dare, pentru ca pe urma . fipte în pilaștri 
lor să alerge pe teren

meniu ____ ___ _________
imaginația și dorul de 
miraje. Ne aflăm deo
camdată într-o uzină, 
nu într-o aerOgară 
deoarece macaralele se 
plimbă pe șinele, lor 
enorme, benzile trans
portoare se furișează 
pe ferestre, pe uși, a- 
parate mari taie tabla, 
mașini de lustruit mo
zaicul vuiesc prin co
ridoarele semiîntune- 
coase, cofrajele mimear 
ză cascadele de trepte, 
viitoarele arcade și 
plafoane aurii stau în- .. "... i de
lemn, autocamioanele

. i '

sete. Patruzeci de va
goane de țevi metalice 
au fost aduse aici pen
tru a realiza un ____________________________
zid din împletituri de toate utilitățile. Aici se 
schele. Dar ceea ce ui
mește nu este volumul 
schelelor, ci volumul 
materialelor ce sosesc, 
la rampa Otopenilor: 
o sută de vagoane fi
zice de fier, de marmu
ră, de var, de beton, de 
cherestea, de utilaje 
tehnice pe zi. O impre
sionantă varietate de 
materiale stă mărturie 
complexității de utili
tăți care urmează să 
intre treptat în func-

buie unui orășel de Pe estacada de acces 
tranzit. Aerogara va 
funcționa ca o unitate 
de sine stătătoare, avînd

va desfășura o viață 
trepidantă, care necesi
tă surse sigure și neîntrerupte 
Trebuie 
unitatea este racorda
tă la sistemul energe
tic național, dar are și 
o centrală proprie, și o' . ______
stație de acumulatoare. dă acum 
în felul acesta, în caz 
de avarii, intră în func
țiune alt sistem de 
producere a energiei,

Construcția aerogării

de energie, 
să arătăm că

seamănă cu 
un vas me- 

container în 
fi instalate 

de tone de 
reprezentîndși control.

De aici, spre patru
puncte cardinale...

X

migratoarele lebede su
personice.

Deocamdată, comen
zile din turn sînt comenzile constructorilor 
și ele sînt lansate cu 
pricepere și eficiență 
de ing. Virgil Duțu, șe
ful lotului, de maistrul Constantin Udrea, care 
se mîndrește că a luat 
această „capricioasă" 
lucrare chiar de la te
melie, de maistrul Ra
du Ungureanu, care își înscrie în biografia de 
constructor, alături de 
„Electronica", de Furna
lul 5 de la Hunedoara și de alte obiective, 
construcția acestei for
tărețe de beton si cris
tal.

O pistă de beton 
prelungă si lată ca o trambulină orien
tată spre răsăritul soa
relui, clădirile superbe 
care par ansambluri de 
teatre șt amfiteatre, la 
capătul cărora se ridi
că turnul de. control, 
ne mențin intr-un do-

țiune pe această plat
formă concentrată. .Ni se spune :

— A intrat în exploa
tare pista de decolare 
de trei kilometri și ju
mătate lungime. Volu
mul de beton folosit

la clădirea aerogării il 
întîlnim pe șeful de lot 
Petre Popa, care a exe
cutat radiofarurile, ca
nalizarea, depozitul de 
carburanți, centralele 
electrică și termică, a- 
telierul de reparații 
pentru aparatele de 
bord, postul meteorolo
gic. întregul complex 
este în plină trepidație 
și marea bătălie ce se 

este pentru 
terminarea structurii 
de rezistență la corpu
rile principale. Deși u- 
nele sînt aproape gata 
— cornul A urmează 
să fie livrat beneficia
rului la 15 mai — pro
iectantul mai intervine 
cu modificări de inte
rior și munca de defini
tivare a proiectantului 
se duce paralel cu cea 
a 'Constructorilor. în 
cursul lunii mai vor fi 

majoritatea 
de betona- 
unde finisa-

pătrund în săli de re
cepție, se rotesc în a- 
cest palat de sticlă 
printre păduri de stîlpi 
de brad care poartă în creștet poduri și via
ducte suspendate.

Arta constructorilor
ni se deslușește treptat aici echivalează cu ma

terialul necesar pentru 
realizarea unei șosele de 
șaptezeci de kilometri. 
Pista poate suporta cel 
mai greu avion exis
tent și va face față 
unui trafic de douăzeci 
de avioane pe oră și 
de trei milioane de pa
sageri pe an.

Suprafața construită 
desfășurată atinge trei 

■ hectare si jumătate. în 
acest spațiu vor fi ins
talate sălile de primire, 
posta, studiourile 
televiziune. de 
dioficare, centrala 
lefonică, birourile, 
răria. laboratoarele, 
telierele de croitorie 
și cizmărie, cabinetele 
medicale. într-un cu- 
vînt. tot ce tre-

în acest formidabil ate
lier, din care răsar sur
prinzător coloane de 
marmură printre stive 
de material brut. Din 
loc în loc se desprind, 
ca dintr-un ambalaj, 
schele, părți întregi din 
corpul definitiv, fron
toane, ziduri încheiate, nișe ca scoicile de si
def, cupole instalate pe 
zeci și sute de arbori, 
cornișe agățate de o 
deasă 'împletitură de 
schele metalice. Oame
nii forfotesc în aceste 
labirinturi și grote, re
vin printre șiruri de 
stîlpi de lemn și de 
fier, printre picioarele 
macaralelor galbene, 
care acționează aseme
nea unor pîrghii și pen-

de 
ra- 
te- 

flo- 
, a-

Otopeni se află într-un 
stadiu foarte avansat. 
Se lucrează intens, la 
fiecare punct, la fieca
re zid, la fiecare corp. 
Utilajele ce deservesc 
aerogara sînt instalate 
provizoriu în diferite 
clădiri mai mici, pînă 
cînd vor lua loc, trep
tat, în pavilioanele 
principale. Ne oprim 
la cele mai bune echi
pe. Dulgherii lui Ga- 
vril Șerbănică și Ion 
Cărbunaru au exeputat 
majoritatea planșeelor, 
cel mai mare volum 
de cofraje. Privim eșa
fodajul și arcadele bol
ților executate cu mul
tă măiestrie de echipele 
conduse de frații Boldi- 
jar și Imre Ferencz. 
Maiștri cu experiență 
ca Gh, Gheorghiță și Vas:”" ~ ,
prez 
de k 
drur ..
Graf ' .fost , 
inain

terminate 
lucrărilor 
re. Acolo ______
jul se încheie, sînt 
montate aparatajele 
pentru intrarea trepta
tă în funcțiune a obiec
tivului. Ing. Litiu Chi- riac, șeful șantierului 
de instalații, ne vor
bește despre cele două
zeci și două de mii de 
metri de conductori, s 
care străbat corpurile 
de beton numai la re
țeaua de telefoane. El 
ne descrie sistemele de 
ventilație mecanică, re
flectoarele cu iod, ușile 
acționate automat cu comenzi electrice, pereții ce se îmbracă cu 
lambriuri de mahon, în 
travertin, în marmură 
de Rușchița, în faianță, 
în sălile aerogării, un 
sistem modern de con
diționare va realiza un 
microclimat constant, 
fără variații de tem
peratură indiferent de 
anotimp.

Lansarea aeroportului 
internațional Otopeni, 
o poartă aeriană dem
nă de o capitală înflo
ritoare, devine astfel 
un simbol al aspirației 
noastre spre înălțimi și 
el înfățișează unul din
tre darurile cele mai 
de preț pe care îl aduc 
constructorii marii ani
versări a României so
cialiste.

aparatajele

actuale■-agerea•capitalurilor străine^pentru în-: ivestiții-. -Pornind de la constatarea dificultăților pe care Ie întîmpină o serie de produse grecești pe piețele vest-europene — din motive economice, dar și politice — premierul și-â îndemnat auditoriul să-și în- v drepte privirile spre Africa, o serie de fapte indicînd un efort al guvernului pentru dezvoltarea relațiilor economice ale Greciei cu unele țări africane, mai ales cu R.S.A. și Congo (K). Premierul a spus, de asemenea, că dacă industriașii nu-și vor reveni din amorțeală, el însuși își va asuma sarcina de procuror pentru a-i acuză de „înaltă trădare".Cifrele din ultima vreme indică • anumită scădere a șomajului. Intr-un comunicat oficial se arată că, deși anul trecut emigrarea forței de muncă a crescut cu 19 la sută față de 1967, într-o anumită perioadă a anului ea a fost mai scăzută decît In perioada corespunzătoare a anului precedent. Cu prilejul recentului său turneu prin nordul țării, primul ministru a declarat că „toți .grecii trebuie să aibă de lucru". In acest cadru, el a promis reorganizarea sistemului de asigurări sociale, în așa fel ca de acesta să beneficieze nu numai păturile avute, ci „toți grecii". întru- z cit acest proiect a stîrnit interes, Ia circă o lună și jumătate după anunțarea lui, un ziarist grec l-a întrebat pe premier la o conferință de presă, tam pe cînd se intenționează să se aplice „noul sistem de asigurări sociale". Răspunsul a fost dat tot prin- ti:-o întrebare, și anume, dacă ziaristul respectiv dorește cumva să iasă mai repede la pensie. La o-conferință de presă ulterioară el a spus că se află în curs de elaborare un studiu în problema asigurărilor sociale. Bugetul pentru apărare va crește de la 282 milioane de dolari In 1966, la 475 milioane în 1969.Mult se vorbește aici și despre dezvoltarea învățămîntului. în orașe și la sate s-au construit un număr de școli noi. Din cînd în cînd ministrul educației naționale anunță numele ‘ noilor profesori universitari numiți în unele din posturile rămase vacante, în urma unor măsuri precedente.Vii discuții a stîrnit în ultima vreme scrisoarea adresată de poetul Gheorghios Seferis, laureat al premiului Nobel, ziarului „Elefteros Cosmos", arătînd că de doi ani n-a mai publicat nimic în Grecia. Explicînd motivele scrisorii sale, Seferis scrie că, deși a tăcut pînă acum, sînt destule luni de cînd simte „necesitatea de a spune ceva". Cuvintele care au stîrnit în presa de aici cele mai violente comentarii sînt acelea prin care poetul își exprimă opinia că situația ce se menține de doi ani în Grecia este „contrară idealurilor pentru care a luptat poporul acestei țări în cel de-al doilea război mondial". Ziarul „Elefteros Cosmos" îl acuză pe Seferis că „se amestecă în poli- tică“, Iar „Nea Politeia", neobiectînd în principiu împotriva unui asemenea amestec, îi reproșează că, „rupînd tăcerea", el „n-a adus nici un serviciu" regimului.Apelurile lansate intelectualilor ca și altor categorii ale populației exprimă o preocupare majoră a guvernului, plastic formulată de primul ministru, care, adresîndu-se unor cadre universitare, a spus : „ceea ce doresc eu este de a cîștiga inimile dv.“. Premierul a cerut tehnicienilor să acționeze pentru ca „muncitorii Să se debaraseze de vechea lor mentalitate", iar pe funcționarii de stat i-a îndemnat să renunțe la „teama de răspundere" ți să fie „mai dinamici" în a „restabili încrederea între cetățeni și stat".Aflîndu-te aici, constați zi de zi intensitatea efortului de „cîștigare" de partea regimului a unor pături largi din toate categoriile populației. După cum se vede, indiciile de cara dispun autoritățile nu recomandă diminuarea acestui efort .
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ECRANde conducereDUPĂ BARRIENTOS
ale P.G. din S.U.A

ATACURI AIE FORȚELOR9

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO DE LA VASILE OROS

„In calea aderării Angliei 
la Piața comună există

s.Consecințele accidentului de săp- tămîna trecută, în urma căruia și-a pierdut viața fostul președinte bolivian Barrientos, nu s-au' limitat doar la tensiunea firească în asemenea împrejurări. Părerea observatorilor politici este că tragicul eveniment va aduce după sine un șir de modificări privind perspectivele alegerilor prezidențiale din 1970. Preparativele în vederea scrutinului, inițiate mai devreme decît în alte ocazii similare, gravitau în jurul a două personaje : generalii Renă Barrientos și Ovando Candia (ultimul fiind șef al forțelor armate). Constituția boli- viană nu permite realegerea unui președinte și- toate încercările de pînă acum de a modifica această prevedere s-au soldat cu căderea pre- tendenților. Observatorii apreciau totuși că, în ciuda obstacolelor legale, manevrele ambițiosului general de aviație, Rene Barrientos, ar fi influențai puternic procesul politic bolivian.Conform schemei trasate, Barrientos nu ar fi abandonat la sfîrșitul mandatului decît formal frînele pu-
DAHOMEY

cronică
Descoperirea unui complot 

care urmărea înlăturarea de la 
cirma țării a președintelui Emil 
Zinsou readuce în actualitatea 
africană prelungitele dispute 
politice din mica ■ țară situată 
în nordul golfului Benin. Cele 
20 de persoane arestate, .prin
tre care se află fostul ministru 
de externe, Gabriel Lozes, 
fostul consilier al Curții Su
preme, Septime Dodde, și lo
cotenentul Augustin Adja.nohoun 
au recunoscut, potrivit decla
rațiilor făcute de Zinsou, că ur
măreau readucerea la Cotonou 
a fostului președinte Ahomo- 
degbe, căruia, ca si celorlalte 
personalități politice dahome- 
yene aflate în exil, 4. s-a inter
zis candidatura la trecutele a- 
legeri prezidențiale, desfășurate 
în anul 1968. Observatorii sînț de .părere că dejucarea acestui 
complot nu înseamnă însă sfîr
șitul disputelor politice. In a- 
ceastă privință Dahomey-ul de
ține un trist record — patru lo
vituri militare de stat începînd 
din 1963.

Analizînd situația din aceas
tă tară revista senegaleză „A- 
frique nouvelle" observa că 
toate aceste răsturnări politice 
au avut ca temei lupta 
ascuțită dintre formațiile po
litice. „mult, prea numeroase 
pentru o țară atit de mică". 
Dar dincolo de acest ele
ment, se cere avut în vedere 
situația precară a economiei și un deficit bugetar cronic. Nu
mai bugetul pe anul în curs 
prevede un deficit de 900 mi
lioane franci CFA (moneta „co
munității franco-africdne") Va
loarea importurilor depășește 
pe cea a exporturilor cu 65 la 
sută.

Dahomey-ul, slab dezvoltat 
cum era pînă la cucerirea in
dependenței, nu a făcut pașii 
scontați de poporul său in di
recția dezvoltării, în unele sec
toare ale economiei înregis- 
trîndu-se chiar o stagnare a 
producției și o diminuare a 
veniturilor populației. Toate a- 
cestea au produs o adîncă ne
mulțumire în rîndul populației, 
a sindicatelor. Anul trecut, de 
exemplu, sindicatele au organi
zat o grevă generală pentru a 
protesta contra măsurilor anti- 
sindicale adoptate de generalul 
Soglo, grevă care de fapt a 
atras căderea sa. • j

Purtătorii de cuvînt ai sindicatelor au declarat atunci că 
singura ieșire" din situația cre
ată rezidă în . promovarea unei 
politici care să se bizuie pe 
mase și pe adeziunea tuturor 
păturilor populației. A venit lă putere o juntă condusă de 
tineri ofițeri, care au predat 
puterea președintelui Zinsou. 
Presa releva cu prilejul refe
rendumului de anul trecut că 
președintele Zinsou nu a întru
nit însă decît o slabă majori
tate : 630 018 persoane din
1 140 738 de alegători cu drept 
de vot; 194 779 de votanți fiind 
împotrivă, iar restul nu s-au 
prezentat la vot.

In cele nouă luni de guver
nare președintele Zinsou a încercat să ia. unele măsuri în 
favoarea redresării balanței de 
plăți a țării, de dezvoltare a 
agriculturii prin extinderea 
unor culturi, cum ar fi de 
exemplu porumbul și palmierii. 
Totodată el se pronunță pen
tru implantarea unei industrii, 
dar deocamdată îi lipsesc fon- 

'durile necesare. Recent el a na
ționalizat > instalațiile portuare 
de la Cotonou. Operațiunile de 
descărcare-încărcare și depozi
tare a mărfurilor vor fi făcute 
de către o organizație de stat. 
Măsurile au apărut însă ca ti
mide, iar eficiența lor urmea
ză să se dovedească tn viitor.

Noul complot descoperit de
monstrează că 
măi trece încă 
frămîntări.

terii. In acest scop el și-a creat o grupare politică proprie — „Partidul revoluției boliviene", prevăzîndu-i o „participare activă în viitorul guvern". Pe plan militar, el și-a alcătuit un suport personal, formînd un fel de gardă pretoriană compusă din u- nități de elită. In fine, și-a asigurat sprijinul conducerii, confederației țăranilor, entitate organizată în stil para-militar și influențată considerabil de propaganda lui Barrientos.Acum, toate aceste forțe temerare presează, din unghiuri diferite, asupra succesorului său, Siles Salinas, care, în condiții normale, nu ar fi avut șanse de a ocupa funcția supremă, rezervată în mod exclusiv șefilor militari. Acesta a respins ultimatumul adversarilor săi care i-au cerut să demisioneze.Luni, vechiul guvern, menținut după decesul lui Barrientos, a hotă- rît să demisioneze pentru a-i oferi lui Siles Salinas posibilitatea de a-și alege noii colaboratori. In aceeași seară, acesta a constituit un nou cabinet, în care militarii nu mai dețin majoritatea. Din acest, cabinet fac parte patru membri ai partidului social-democrat al Dresedintelui Salinas. printre care si. ministrul de externe Gustavo Madeiros. In cursul unei conferințe. :de presă, noul președinte a afirmat că . e ferm hotărît ’ să rămînă în postul de președinte în viitoarele 15 luni, pentru ea în acest răstimp să pună în practică lozinca „Bolivia pentru bolivieni". în acest context, el a tinut s.ă. amintească de faptul că tatăl său. ex-președintele Hernando Siles, a fost răsturnat în. 1930 de o mișcare insurecțională finanțată de.’trustul nord-american „Standard Oil of New Jersey", Siles Salinas a adresat concetățenilor un apel, chemîndu-i să colaboreze la eliminarea „racilelor teribile de care suferă Bolivia, în care longevitatea medie este de 38 de ani".Denunțarea aspectelor dramatice ale panoramei sociale e de mult un rit curent al guvernanților' din La Paz. La el a recurs și Paz Estenssoro și Rend Barrientos, fără ca realitățile boliviene să fi suferit modificări, în timpul funcționării acestor 2 președinți. Cu atît mai puțin opinia publică așteaptă înnoiri semnificative de la un președinte pe care forțele armate 'îl consideră, „în perioada de observație". „Mîna destinului" — cum a fost calificat oficial accidentul de avion care a dus la dispariția lui Barrientos — îl favorizează. în, primul rînd pe generalul Candia, căruia nu numai că îi înlesnește ascensiunea spre’funcția maximă, dar a- parent îi oferă și garanția că nu va avea de împărțit puterea cu altcineva. Deși sînt de prevăzut însemnate regrupări pe planul alianțelor dintre partide, se apreciază că scena politică va continua să fie controlată . de armată.

DE SUDSAIGON 6 (Agerpres). — Agențiile de presă informează marți că', în ultimele 24 de ore. în mai multe regiuni din. Vietnamul de sud au avut loc noi lupte între trupele a- mericano-saigoneze si forțele ■triotice.. Astfel. în provincia Ninh, detașamentele Frontului Național de Eliberare au ' lansat __puternic atac împotriva unei poziții strategice americane, situate pe una din principalele căi de acces din regiunea Saigoriului. De asemenea, alte două baze americane, situate în apropiere de importanta tabără a forțelor speciale americane de la Katum și de orașul Tay Ninh. au fost bombardate.Comandamentul american a anunțat oă avioane gigant de tip „B-52" au efectuat în ultimele 24 de ore sase raiduri de bombardament a- supra unor presupuse concentrări ale forțelor patriotice. Două elicoptere americane au fost doborîte luni de tirul artileriei F.N.E.
MITINGUL

această țară va 
prin numeroase

pa-Tayun

DE LA HANOIHANOI 6 (Agerpres). — Cu ocazia celei de-a 15-a. aniversări a victoriei de la Dten Bien Phu, lă Hanoi ă avut loc un miting Ia care au participat Ho'ang Quoc Viet. membru al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, membru ăl Prezidiului C.C. al Frontului Patriei, președintele Federației Sindicatelor, generalul Vuong Thua Vu. reprezentant al Armatei Populare Vietnameze, precum si reprezentanți ai diferitelor partide politice, organizații de masă, ai armatei. Participanții la miting au adoptat o rezoluție în care sînt salutate victoriile obținute de poporul vietnamez în cele două zone ale țării în luptă si în producție. In rezoluție este exprimat sprijinul total pentru poziția guvernului R.D. Vietnam și a F.N.E. din Vietnamul de. sud. -
Locuitori din orașul Toronto 
(Canada) demonstrînd împotriva 
agresiunii americane în Vietnam

NEW YORK 6 (Agerpres). — După cum s-a anunțat la New York, participanții la cel de-al XIX-lea Congres al Partidului Comunist din S.U.A. au reales în unanimitate în funcția de secretar general al partidului pe Gus Hali, iar în funcția de președinte național al partidului pe Henry Winston. Congresul a ales, de asemenea, Comitetul național al partidului, compus din 83 de membri.în ultima zi a lucrărilor congresului s-a adoptat o rezoluție privind sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist din S.U.A., creat la Chicago în septembrie 1919.
Noi semne

monetare

occidentaleLONDRA 6 (Agerpres). — Instabilitatea poziției lirei sterline și nervozitatea care domină piețele de valori s-au oglindit din nou, marți, printr-o nouă scădere a cursului lirei. Cumpărările masive de mărci vest-germane, în ciuda opoziției manifestate de guvernul R. F .a Germaniei față de o revalorizare a acestei valute, precum și îngrijorarea cu care^ este întîmpi- nată reuniunea guvernatorilor principalelor bănci centrale, care va avea loc la sfîrșitul acestei săp- tămîni la Basel, contribuie la menținerea incertitudinii pe piețele financiare.

obstacole serioaseLONDRA 6 (Agerpres). — Referindu-se la recentele declarații ale premierului britanic Harold Wilson și ale ministrului de externe Michael Stewart în legătură cu hotă- rîrea de a menține candidatura Marii Britanii la Piața comună, ziarul „The Guardian" susține că Marea Britanie nu trebuie să adere la a- ceastă organizație înainte ca cele șase țări membre să fi realizat reformele necesare, de mult preconizate, îndeosebi în sectorul agricol. „Realitatea este, scrie ziarul, că (vest) europenii au făcut din aranjamentele lor agricole o poveste atit de costisitoare, incit Marea Britanie 
pur și simplu nu-și poate permite 
în prezent să se alăture Europei oc
cidentale. In parte din acest motiv, (vest) europenii au stabilit și valori de schimb între francul francez și marca vest-germană, valori nerea- liste și dăunătoare și pe care însăși guvernele (vest) europene nu știu cum să le schimbe între ele. Acestea sînt două obstacole serioase în calea 
aderării Marii Britanii, care nu vor dispare pentru simplul motiv că generalul de Gaulle nu mai este președinte". ,Punînd 'accentul asupra dificultăților agricole cărora trebuie să le facă față țările membre ale Pieței comune, „The Guardian" scrie în continuare : „Cei șase îsi dau seama,

ti

la fel de bine ca atîția.. alții, că aran
jamentele lor agricole au început, să 
dea rezultate absurde. Trebuie să 
fie ceva greșit intr-un sistem care 
produce munți de unt pe care nimeni 
nu-și poate permite să-i cumpere".■frBONN 6 (Agerpres). — Cu prilejul unei conferințe de presă ținută luni seara-la Kiel, cancelarul vest-german Kiesinger a declarat că problema intrării Angliei în Piața comună •. nu trebuie -să fie reluată fără reprezentanții noului guvern francez. După părerea sa, „ar fi o stupiditate politică" de a încerca acum, după retragerea președintelui de Gaulle, inițierea unei acțiuni care să permită intrarea Angliei în C.E.E.

★LONDRA 6 (Agerpres). Intr-o cu- vîntare rostită la Edinburg (Marea Britanie), Robert Marjolin, fost vicepreședinte, al Comisiei C.E.E., a afirmat că problema lărgirii Pieței comune rămine deocamdată fără so- luție. După părerea sa, „o soluție în această problemă nu depinde numai de atitudinea franceză, ci în aceeași măsură de succesul pe care va trebui să-l înregistreze - Anglia în încercările sale de a depăși dificultățile financiare prin care trece mai multi ani“.inter

ale crizei
de

ROMA. — Secretarul general al O.N.U., U Thant, care a făcut o vizită oficială de două zile în Italia, a părăsit marți după-amiază Roma, plecînd spre New York. înainte de plecare, U Thant a declarat că întrevederile cu oficialitățile politice italiene au fost foarte utile.Referindu-se la Orientul Apropiat, U Thant a menționat că situația din această parte a lumii „s-a agravat și continuă să se agraveze". După părerea sa, rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 „con-
FRANȚA NOI LUĂRI DE POZIJIE

stituie singura platformă" pentru „o pace durabilă și justă în această zonă".U Thant a relevat că nu intenționează să recheme grupul de observatori ai O.N.U aflați în regiunea Canalului de Suez.Vorbifid despre misiunea lui Gunnar Jarring, U Thant a arătat că, deși au trecut 18 luni de la crearea acesteia, nu s-a înregistrat nici un rezultat „personal". Nu cred ca Gunnar Jarring să fie dispus să repete această experiență încă un ah, ă spus secretarul general al ' .O.N.U. Dacă reprezentanții celor patru mari puteri, întruniți la New York, vor găsi o formulă meniră să ducă la soluționarea situației' din Orientul Apropiat, a conthis U Thant, aceasta ar' putea fi de un mare ajutor siunii lui Jarring.
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\ ... ...4 unui astfel de premiu este echi- 
l valență cu consacrarea.
A Anul acesta a atras în mod 

< deosebit atenția premiul acor- 
1 dat fotoreporterului Edward 
I Adams de la agenția „Associa- 
l ted Press", distins pentru foto- 

. ) grafia în care a surprins un ge- 
i neral saigonez executînd un pa- 
‘ triot sud-vietnamez cu un foc 
4 de pistol. Semnificația distinc- 
? ției este evidentă. încă o formă 
ț de protest împotriva agresiunii 4 în Vietnam, a fărădelegilor pe 
’ care le generează. încă o formă 
| de a cere curmarea „războiu- i lui imoral" — cum îl denumesc 
* multi americani.
j © „REFUZĂM i"

4 BONN: — „Refuzăm!“
’ STUTTGART : — „Refuzăm !" ) Este mai mult ca sigur că și alte 4 autorități municipale vest-ger- 
1 mane, dacă vor fi solicitate, vor 
4 răspunde prin același categoric : 
? „Refuzăm !“. Căci solicitatorii 
ț nu sînt alții decit colaboratorii 4 faimosului Adolf von Thadden, 
’ întemeietorul și șeful Partidului 

national-democrat (N.P.D.), de i orientare neonazistă, din R.F.G. 
1 Obiectul cereriio sală în care 
4 „nechematul clan" de extremă 
! dreaptă să-și țină Congresul în

......... . ' 1
• 0 FOTOGRAFIE DIS-

TINSĂ CU PREMIUL^
PULITZER

In fiecare mai al anului, în- 
cepind cu 1917, membrii Consi
liului de administrație al Uni
versității Columbia din New 
York se întrunesc pentru a de
semna pe cîștigătorii premiilor 
Pulitzer. Domeniile variate — 
roman, poezie, literatură gene
rală, istorie, teatru, muzică, zia
ristică .internațională, fotografie 
de actualitate — precum și com
petența juriului,' orientat spre 
lucrări de actualitate și înaltă 
valoare științifică și artistică, sînt argumente suficiente pen
tru a înțelege de ce cîștigarea

ț zilele de 10 și 11 mai. .Expune- i 
i rea de motive a cutbrităților ) 
' oficiale din Stuttgai 
l nici un echivoc: „Si 
! triva unei astfel 
ț din rațiuni juridic4 Din rațiuni juridi'c.p^ăitru 
> îl considerăm „in afcfra leg

, lașa 
oimpo- 
truniri 

Afilitice". ------- ----- ,----- - „Y«itru că 
> îl considerăm „în aftfra legii". 
l Din rațiuni politice, pentru că i vedbm în el uri „pericol la a- 
) dresa vieții omului dornic de 
4 pacea fiecărei zile". Este încă un 
; fapt care se adaugă la ffecven- 
) tele demonstrații împotriva neo- 
< nazismului, împotriva tendin- 
’ telor revanșarde, pentru pace. 
[ ® PRO Șl CONTRA
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ALEGERILOR PREZIDENȚIALE almarți

Comunist

4 Va reuși oare zîmbetul Peg-

mei 
ar 
cu

posibilă candidatură a interimar.Partidului

ÎN PROBLEMA

frl cursul acestei vizite vor fi examinate, de asemenea, situația din Vietnam și convorbirile de pace de la Paris, precum și probleme interesînd cele două țări.

în Liban a fost aniversată Ziua victimelor căzute în lupta pentru eliberarea , națională. La tradiționala ceremonie de depunere a coroanelor de flori la Monumentul luptătorilor pen-

PARIS 6 (Agerpres). — Comitetul executiv al Partidului radical socialist din Franța s-a pronunțat în favoarea candidaturii în alegerile prezidențiale de luna viitoare a actualului președinte interimar;- Alain Polier. Observatorii reamintesc că Partidul radical socialist a făcut parte pînă nu de mult din Federația Stîngii Democratice și Socialiste, alături de Partidul socialist S.F.I.O., care și-a desemnat propriul candidat în persoana lui Gaston Defferre, și a Convenției instituțiilor republicane care nu și-a precizat încă poziția.Din Paris se relatează că Alain Poher are intense consultări cu diverși oameni politici ai centrului. După cit se pare, aceste consultări se. referă la o președinteluiCandidatul

Francez, Jacques Duclos, membru Biroului Politic, a declarat că, deși prețuiește mult cinstea ce i s-a făcut, ar fi preferat să ia parte la campania în sprijinul unui candidat unic al forțelor de stînga. El a relevat că, din păcate, Partidul socialist a compromis șansele unei asemenea candidaturi, desemnîndu-1 pe Gaston Defferre drept candidat separat al său. Intr-o chemare publicată marți dimineața de ziarul „L’Hu- manite", Partidul Comunist Francez cheamă toate forțele de stînga să se unească pe baza unui program de luptă „pentru o politică nouă, pentru o democrație economică si politică avansată, care să deschidă calea spre socialism, pentru independentă națională, pace și dezarmare".în încheierea chemării, P.C.F. declară că va continua lupta pentru unitate.

CAIRO. — Regele Hussein al daniei, care a efectuat o vizită cială în R.A.U., a părăsit -marți dimineața Cairo, plecînd în Arabia Saudită. Suveranul iordanian a avut în cursul vizitei sale în capitala R.A.U. o serie de întrevederi cu președintele Gamal Abdel Nasser, în legătură cu evoluția crizei din regiunea Orientului Apropiat.
★CAIRO. — Ambasadorul Franței la Cairo, Franțois Puaux, a fost primit marți de ministrul egiptean al afacerilor externe, Mahmud Riad, anunță agenția M.E.N. In cursul întrevederii, ambasadorul francez a dat asigurări că Franța va continua actuala sa politică în problema Orientului Apropiat.
★NEW YORK 6 (Agerpres). — Ambasadorii celor patru mari puteri la O.N.U. au avut marți o nouă reuniune în problema Orientului A- propiat — a șaptea din seria de convorbiri inițiate la 3 aprilie.

de presă transmit
tru libertatea și independența Libanului au participat președintele Charles Helou, președintele parlamentului, Sabri Hamade, și alte oficialități.

Guvernul canadian consideră că una din principalele sarcini ale politicii sale externe constă într-o contribuție activă pentru a se reduce barierele și izolarea dintre națiuni — a declarat ministrul de externe al Canadei, Mitchell Sharp. în acest sens, Canada se străduiește să găsească mijloacele adecvate în vederea dezvoltării relațiilor dintre țările socialiste și cele occidentale, prin contacte culturale, comerciale și proiecte de cooperare.
în ședința de marți a Co

mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, $eful delegației birrnane, ambasadorul Chit Myaing, a insistat asupra necesității de a se a- corda prioritate problemei ■ interzicerii exploziilor nucleare subterane și s-a ocupat de problemă unui acord asupra demilitarizării fundului mărilor și oceanelor.

fi. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care a participat la funeraliile președintelui Indiei, Zakir Hussain, a făcut o vizită lui Venkata Giri, președintele ad-inte- ririi al Republicii India, cu care a avut o convorbire prietenească. De asemenea, A. N. Kosîghin s-a întîlnit cu primul ministru al Indiei, Indira Gandhi. In aceeași zi, premierul sovietic s-a întîlnit cu primul ministru al Afganistanului, Nur Ahmed Etemadi, care, se află, de asemenea, la Delhi.
A. BUMBAC

Au fost reluate luptele în
tre forțele guvernamentale 
și triburile kurde,tn P3rtea de nord a Irakului, a anunțat în *

cadrul unei conferințe de presă lin purtător de.cuvînt al guvernului irakian. Reizbucnirea ostilităților se datorează, potrivit agenției Associated Press, nemulțumirii populației kurde față de refuzul guvernului irakian de a permite crearea unui guvern local kurd, conform înțelegerii realizate cu prilejul armistițiului din 1966.
Reprezentantul Cambod- 

giei la O.N.U., Huot Sambat11- a adresat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în care protestează împotriva violării teritoriului khmer de către un avion și două elicoptere ale forțelor americane și saigo- neze.
Primul ministru al Aus

traliei, John Gorton, a sosit 
la Washington Pentru 3 examina cu președintele Nixon „probleme generale ale securității internaționale și efectele acesteia asupra intereseloi regionale australiene în Asia de sud-est". Gorton, care urmează să aibă întrevederi și cu secretatul de stat, William Rogers, și cu ministrul american al a- părării, Melvin Laird, a declarat că

35 000 de oameni ai mun- 
0jj din serviciile poștale și telegiafice din Italia au început o grevă națională de 48 de ore, la chemarea celor trei mari centrale sindicale din Italia. Greviștii cer îmbunătățirea condițiilor de muncă și sporirea salariilor.

Cosmonautul sovietic 
Gheorghi Beregovoi 3 deve- nit primul laureat al medaliei „Iuri Gagarin", care, potrivit hotărîrii Consiliului Federației internaționale de aeronautică, este decernată anual pentru realizări remarcabile în cucerirea spațiului cosmic în scopuri pașnice.

Procesul unui grup de 
foste căpetenii aie Gesta
poului, care vor judecate pentru exterminarea a mii de deținuți din diferite lagăre de concentrare, a început luni în Berlinul occidental.

Tenorul roman Ludo
vic Spiessa ,evurtai un "ou 
succes international, interpretînd 
pe scena teatrului „Colon" din 
Buenos Aires rolul Calaf în opera 
Turandot de Puccini, cu care a 

. fost deschisă noua stagiune Zia
rele din capitala argentineană au 
publicat cronici elogioase refe
ritoare la arta interpretativă a te
norului român.

In planurile militariste 
ale rasiștilor sud-africani ° atenție deosebită este acordată creării forțelor aeriene. Ministrul sud-african al apărării, Botha, a declarat în parlament că în viitorul apropiat R.S.A. va dispune de bombardiere deosebit de moderne, de avioane de vînătoare cu reacție, de transport și elicoptere.

4 O recunoașteți, desigur. Este > fosta campioană mondială și o- 4 limpică la patinaj artistic: 
! Peggy Fleming. Vreți să a- 
) jungeți ca ea ? Nimic mai 4 simplu, afișul vă sfătuiește „Nu 
1 fumați
4 In Statele Unite se duce în 
J prezent o susținută campanie ț împotriva fuinatului, și fiindcă 4 în America campania fără 
’ contracampanie nu merge, 

există și una pentru stimula- i rea fumatului. Iată citeva cifre. 
1 In timp ce Departamentul să- 
4 nătătii, educației și nivelului de 
1 trai cheltuiește 2 100 000 dolari 
) pe an pentru a educa publicul 
i să nu fumeze. Departamentul 1 agriculturii plătește anual 
4 1 800 000 dolari plantatorilor de 
1 tutun pentru a stimula pro- 
1 ductia. Serviciul sănătății pu-
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I
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V
I
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I
I
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ț

/ gy-ei Fleming să încline ba- 4 
) lanta in favoarea nefumători- * 
| lor ?

i blice încurajează pe fumători 
’ să folosească țigări cu filtru, 
l tn timp ce Comisia federală 
J pentru comerț nu permite 
) un fel de reclamă care 
1 sugera măcar că țigările 
’ filtru sînt de preferat.

Doctorul Philip Blaiberg, „veteranul" grefelor de inimă, și-a re- , luat săptămîna trecută instrumentele de dentist și i-a extras doi dinți soției. Totuși, Blaiberg nu intenționează să-și mai practice meseria, deoarece, deși se simte în excelentă condiție fizică, consideră că o carieră de 35 de ani este suficientă în viața unui om. WJ J

V- *

Lucrările sesiunii Comitetului Ministerial al Consi
liului EurOpeif >ntrun>t cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la constituirea consiliului, s-au încheiat marți la Londra. In centrul lucrărilor s-au aflat probleme privind relațiile Est-Vest și perspectivele de realizare a „integrării vest- europene". f

o întreprins cu ani în urmă fai-Exploratorul norvegian Thor Heyerdol, care < 
moașa expedifie Kon-Tiki , a trecut Io realizarea unui nou și îndrâznef pro
iect : traversarea Atlanticului într-o ambarcațiune construitâ din papirus. Re- 
editînd un vechi ceremonial de pe vremea faraonilor, 500 de studenfi egip
teni au transportat ambarcațiunea, care cîntârește 10 tone, prin pustiul din 
apropierea piramidelor pînă la Alexandria, unde se va da startul acestei 

expediții transatlantice
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