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^seceriș la timp $i fara pierderTR

Organizarea buna a muncii la recol
tat nu poate fi extinsă și la însă- 
mintarea culturilor duble?.>

Luni, la ceasul cînd soarele 
se înălța de cîteva suliți deasu
pra orizontului, 2021 de combi
ne, ieșind în marea de grîu ce 
tălăzuiește între hotarele ju-

Conducătorii de partid și de stat:
■ ■■ ■ a . . . r ■■ • Nicolae Ceausescuau vizitat Centrul de perfecționare: a

a pregătirii cadrelor de conducere 
din întreprinderi

Republicii Arabe Siriene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stal 
al Republicii Socialiste România, 
a primit marți, 25 iunie 1968, pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Arabe

Siriene la București, Nabih Sa- 
bbagh, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

dețului Constanța, au reînceput 
adunarea aurului din cîmpie.

Vreme de peste două zile 
combinele, aproape că nu au 
părăsit taberele de cîmp. A plo
uat. Bilanțurile la zi sînt to
tuși pozitive. Practic, recoltatul 
orzului s-a încheiat. De două 
ori prilej de bucurie. Întîi' că 
lucrarea a fost executată în timp 
și de bună calitate. Apoi pen
tru că recolta obținută este 
o victorie categorică împotriva 
secetei, a celor șase luni înche
iate fără un strop de ploaie.

Am fost la Castel cînd erau 
coborîți de pe combină ultimii 
saci cu orz. în jurul cantaragiu
lui se strânseseră toți cei de pe 
arie — mecanizatorii, brigadie
rii, oamenii de la saci, șoferii, 
inginerul, președintele, băiatul 
de la saca. în înfrigurarea, în 
concentrarea cu care urmăreau 
totalizările am revăzut ca într-un 
film derulat invers eforturile 
brațelor și minților acestor oa
meni pînă dincolo de ziua ger
minației, pe care au pregătit-o, 
au creat-o. Ei au creat aici 
la Castel o producție de 
3000 kg orz la hectar. Și nu 
numai ei. Producții mari au rea
lizat și cooperatorii din Coba-

din, din Comana, Cuza Vodă și 
încă mulți alții.

Se recoltează acum griul. 
103 617 hectare cu grîu. Favo
rizați de o coacere mai timpu
rie, suprafețe mari au recoltat 
pînă acum mecanizatorii de la 
S.M.T. Ostrov, Hîrșova, Adam
clisi și Horia, care lucrează la 
cooperativele agricole din veci
nătatea Dunării. Introducând 
combinele în lan de dimineața, 
imediat ce soarele a zvîntat 
rouă, organizând bine și rapid 
transportul, cooperatorii din Al- 
malău, Coslugea, Ostrov, Sa
tul Nou, Băneasa, Alimanul și 
Esichioi vor fi probabil primii 
din județ care vor raporta fazi 
sau mîine) că au terminat de re
coltat și griul.

Tractoarele lucrează fără ră
gaz. La Comana, Cuza Vodă 
sau Cobadin, pe unde am trecut 
în aceste zile, seara, sub privi
rile galeșe ale astrului în asfin
țit, după o scurtă revizie, com
binele sînt decuplate și se por
nește la arat. Pentru ca în zori, 
odată cu prima geană de lumină 
să-i întâlnești la semănat. Se 
seamănă cea de a doua cultură, 
de furaje. în acest răstimp, în 
județul Constanța a fost însă-

ION ȘERBU
(Continuare în pag. a IV-a)

Marți la amiază, tovarășul 
^ucolae Ceaușescu, împreună 

i tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Lupu, Manea Mănescu și 
Dumitru Popa, a făcut o vizită 
la Gentrul de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de condu
cere din întreprinderi de la O- 
topeni.

Noua instituție, rod al trans
punerii în viață a ansamblu
lui de măsuri stabilite de Con
gresul al IX-lea și de Confe
rința Națională a P.G.R., în 
vederea ridicării nivelului ge
neral al eficienței activității e- 
conomice, are menirea de a 
contribui la perfecționarea 
conducerii activității economi
ce corespunzător stadiului ac
tual și perspectivelor de dez
voltare a economiei naționale, 
de dotare tehnică, modernă 
a întreprinderilor. Gentrul de 
la Otopeni a fost organizat pe 
baza unei convenții între gu
vernul român, Programul Na
țiunilor Unite pentru dezvol
tare (P.N.U.D.) și Organizația 
Internațională a Muncii.

La intrarea în institut, con
ducătorii de partid și de stat
sînt întîmpinați de ion Nicu-

y lescu, directorul Centrului,
t Mircea Voinescu, prim-vice-

președinte al Comitetului de 
Stat pentru Probleme de Or
ganizare și Salarizare, de ex- 
perți și specialiști ai centrului. 
Era, de asemenea, prezent dr. 
Enrico Pauli, reprezentantul 
Biroului Internațional al 
Muncii.

In sala de consiliu, directo
rul Centrului prezintă condu
cătorilor de partid și de stat 
metodele moderne folosite în 
perfecționarea și specializarea 
cursanților, planurile tema
tice, precum și rezultatele do- 
bîndite în cele zece luni care 
au trecut de la începerea ac
tivității Centrului. El arată că 
pînă în prezent cele cinci mari 
grupe de programe au fost ab
solvite de peste 1700 de 
cursanți — directori generali, 
directori, ingineri șefi, conta
bili șefi, normatori din aproa
pe 500 de întreprinderi din in
dustriile constructoare de ma
șini, chimie, metalurgie, mine, 
petrol, economie forestieră, 
industrie ușoară, și alte ra
muri economice din marea ma
joritate a județelor țării. Di
rectorul Centrului relevă con
tribuția adusă de unii absol
venți ai Centrului la întocmi
rea unor studii și soluționarea 
unor probleme legate de per-

fecționarea proceselor de pro
ducție și organizarea muncii 
în întreprinderile unde aceștia 
își desfășoară activitatea. în 
scopul introducerii sistemelor 
electronice de calcul în activi
tatea de conducere a întreprin
derii, aici se va instala o uni
tate modernă de calcul care 
va fi folosită atit de cursanți 
în vederea însușirii tehnicii 
respective, cit și pentru acope
rirea unor nevoi curente ale 
î n trepri nderi lor.

Tovarășul Nicolae Geaușescu 
se interesează de 
prin care Centrul 
rezultatele concrete 
țin în întreprinderi, 
a perfecționării cadrelor care

metodele 
urmărește 
ce se ob- 

ca urmare

au urmat aceste cursuri. Di
rectorul instituției enumera 
un șir de uzine din Ca- 
pitală și din țară în care ab
solvenți ai cursurilor Centru
lui au adus o contribuție im
portantă ia îmbunătățirea ac
tivity: li de producție și econo
mică, în ridicarea nivelului 
muncii de conducere. El arată 
că intre experții și speciali
știi Centrului și diferite între
prinderi industriale s-a stabi
lit o legătură strînsă în vede
rea elaborării împreună a 
unor studii destinate perfec
ționării activității unităților 
de producție.

La invitația gazdelor, condu
cătorii de partid și de stat vi
zitează apoi săli de cursuri și

laboratoare echipate cu mijloa- gfe 
ce audiovizuale necesare pro- " 
cesului de perfecționare a a 
pregătirii cadrelor. Tovarășul " 
Nicolae Geaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de a 
stat s-au întreținut cu unii " 
dintre cursanți, interesîndu-se 
de eficiența cunoștințelor ce a 
se predau, de rezultatele obți- " 
nute în însușirea metodelor 
modeme de organizare a pro- A 
ducției și a muncit "

In încheierea vizitei are loc, 
în sala de conferințe o întîi- A 
nire eu cadrele și cursanții w 
Centrului și absolvenți ai a- 
cestuia.

Întîmpinat cu puternice și 
vii aplauze a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Geaușescu.

SCRISORI
DE PE

ȘANTIERE

Cuvintu! tovarășului Nicolae Ceaușescu

După ce a avut loc adunarea 
în careu, cu care prilej echipei 
nr. 1 i-a fost înmînat pentru a 
cincea oară consecutiv drapelul 
brigăzii 1 Corj, membrii echipei 
nr. 2 s-au îndreptat grăbiți spre 
locul lor de muncă. Erau cu 
toții hotărîți ca a doua zi drape- 
Iul să intre în posesia lor. Ajun- 
gînd la porțiunea dintre kilome- 

A trii 110-112 de pe șoseaua 
Bmn^cști- Livezeni, Nicolae Ivan, 

gfe șeful echipei, a repartizat fie- 
" căruia o sarcină concretă, ofe-

... a rindu-i front de lucru corespun- zarea cursurilor ae perfecțio- M \
nare a cadrelor trebuie să zător- Cu ° seară înainte, după 
ducă la îmbogățirea cunoștin- £ plecarea celorlalți, a mai zăbovit 

pe șantier pentru a vedea ce 
lucrări are de executat echipa 
sa a doua zi. Unii au fost re
partizați la sortarea, ringuirea 
sau barosatul pietrei, alții, cei 
mai voinici, la încărcatul aces
teia în mașini sau transportul ei 
cu roaba în Jiu. Fiecare lucra

LA BUMBEȘTI - LIVEZENI

tăcut, preocupat; ceea ce-i u* 
nea era gîndul fierbinte de a 
cuceri și ei măcar o dată dra
pelul. Buna organizare a locului 
de muncă s-a reflectat în bilan
țul înregistrat la sfîrșitul zilei. 
Echipa nr. 2 a încărcat și trans
portat peste 27 m.c. piatră, a 
evacuat în Jiu alte 24 de tone

cina aceasta o poale încredința 
cu deplină siguranță brigadieri
lor căci, urmărindu-i, a obser
vat că execută numai lucrări de 
bună calitate. După ce și-a ex
pus propunerea, văzînd că toți 
șefii de echipe doresc să parti
cipe la asemenea lucrare, i-a

1, căci, simțind intenția „adver
sarei" și aceasta și-a mobilizat 
toate forțele, depășindu-și și ea 
realizările de pînă acum. Careul 
de dimineață s-a desfășurat în 
prezența maistrului Constantin 
Demetrescu. Venise cu un scop 
anume. Avea nevoie de niște . 
băieți pricepuți pentru a pregăti preferat pe cei din echipa nr. 2 

/-./ivo co AniioAiQrirti mni mt. eWP-

Am ascultat cu deosebit in
teres cele expuse de directo
rul Centrului de perfecționare 
a cadrelor de conducere pri
vind activitatea de început a 
Centrului românesc de per
fecționare a cadrelor, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Din felul în care se desfășoa
ră această activitate se poate 
spune că hotărîrea luată de 
partid și guvern, de a trece 
la organizarea acestui Centru, - 
cu sprijinul Organizației In
ternaționale a Muncii, a fost 
o hotărîre bună, că ea cores
punde stadiului actual Ia care 
a ajuns economia țârii noas
tre ; ea apare ca o necesitate 
pentru progresul rapid al eco
nomiei românești și moderni
zarea ei spre a putea ține pa
sul cu cerințele dezvoltării 
mondiale.

Desigur că, asemeni orică
rui început, s-au realizat aici 
și lucruri bune, dar mai sînt 
și lucruri care trebuie încă 
îmbunătățite, perfecționate. 
Interesul cu care conducăto
rii întreprinderilor urmează 
aceste cursuri, străduințele 
lor pentru cunoașterea meto
delor modeme de organizare, 
de conducere a activității e- 
conomice demonstrează că 
specialiștii, cadrele de condu
cere ale economiei românești 
sînt hotărite să acționeze în 
așa fel, încit să transpună în

viața cunoștințele dobîndite, 
să asigure ca întreprinderile 
unde-și desfășoară activitatea 
să obțină realizări cit mai 
mari în domeniul folosirii mai 
raționale a mijloacelor, a or
ganizării mai bune, a plani
ficării resurselor materiale și 
umane, spre a asigura o creș
tere rapidă a productivității 
muncii, a eficienței activității 
economice.

Cunoașteți preocuparea par
tidului și guvernului nostru 
pentru a obține o îmbunătăți
re rapidă în acest domeniu de 
activitate. Cunoașteți și defi
ciențele pe care le mai avem. 
Știți bir.e că în întreprinde
rile noastre — inclusiv în în
treprinderile 
mulți dintre 
— pe lingă 
bune sîr.t și
suri. Avem încă mari rezerve 
care nu sînt îndeajuns folo
site. Aș reaminti în această 
privință numai primele rezul
tate obținute în aplicarea mă
surilor stabilite în anul tre
cut de partid și guvern pentru 
organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, măsuri 
care. în cîteva luni, au dat re
zultate pe care înainte mulți 
nici nu le bănuiau și nici nu 
gîndeau că pot fi obținute. 
Avem, deci, tovarăși, în eco
nomia noastră rezerve mari.

Noi considerăm că organ i-

unde lucrări 
dumneavoastră 

multe rezultate 
multe r.eajun-

UZINELE „REPUBLICA":

PRIMELE PRODUSE
LA NOUL LAMINOR

DE 6 TOLI
9

Laminoriștii de la uzinele 
„Republica" din Capitală 
au realizat, marți seara, pri
mele produse la noul laminor 
de 6 țoii pentru fabricat țevi 
din oțel.

Proiectat realizat în în
tregime în țară, noul agregat 
are o producție de peste 100 000 
tone anual, ceea ce dublează 
capacitatea de producție a uzi- 
nei. Totodată el va permite re
alizarea unor noi sortimente de 
țevi, inclusiv țevi din o- 
țeluri aliate folosite în industri
ile de petrol, chimică, cons
trucții de mașini.

Noul agregat are procesul 
tehnologic complet mecanizat 
|i automatizat.

Proiectul a fost realizat de

Institutul pentru proiectări de 
laminoare, iar construcția și 
montajul lui au fost executate 
de Trusturile nr. 1 și 2 și de 
întreprinderea nr. 3 izolații ale 
Ministerului Industriei ~ 
strucțiilor.

O contribuție deosebită 
executarea lucrărilor de ___
taj au adus laminoriștii uzinei 
bucureștene, care au o bogată 
experiență în acest domeniu.

Utilajele au fost realizate de 
uzinele „23 August" din Capita
lă, uzinele constructoare de ma
șini din Reșița și „Progresul" din 
Brăila iar echipamentul e- 
lectric de întreprinderea „Auto
matica” din București.

Con-

la 
mon-

(Aștrprti).

țelor, a nivelului de înțelege
re și competență a cadrelor A 
noastre din conducerea între- 
prinderilor. în așa fel încît 
încă în următorii ani să obți- A 
nem o îmbunătățire radicală " 
a activității. Este o cerință o- 
bligatorie pentru progresul e- £ 
conomiei noastre socialiste, 
pentru sporirea productivității 
muncii, creșterea venitului na- • 
țional și ridicarea bunăstării 
poporului nostru. Este o ce- £ 
rință obligatorie pentru ca na
țiunea noastră socialistă să 
poată să lichideze în cel mai • 
scurt timp rămânerea în ur
ma. nivel scăzut de la care £ 
am pornit, și să ajungă, sau să 
se apropie, de nivelul țărilor a 

avansate, 
tr-adevăr 
cupă cum știți, în anii socia- 0 
lismului noi am parcurs în
tr-un timp scurt o etapă des- ț 
tul de importantă pe calea 
progresului economic și social, 
pe calea ridicării nivelului de 
trai al poporului. De aceea, ț 
avem încrederea -----
realiza — într-o perioadă a 

mai scurtă decît «•’♦“a 
gindi unii — și 
sarcină de a ridica nivelul ge-

E o pretenție, în- 
îndrăzneață, dar,

că vom

ar putea
această

(Continuare in pag. a IlI-a)

• Echipa a doua vrea să fie prima • Maistrul Deme- 
trescu apelează la brigadieri • Un camion în cinci mi" 

nute • Nicolae Radu și alți „sfarmă piatră"

și a executat numeroase lucrări. 
Fețele tuturor iradiau de bucu
rie. Aveau motive întemeiate. 
Erau cele mai bune rezultate 
obținute de ei de la sosirea pe 
șantier... Ziua următoare însă, 
fețele lor s-au înnegurat. Drape
lul a revenit din nou echipei nr.

o porțiune de șosea pentru as
faltare. G asemenea lucrare se 
executa, de obicei, de muncitori 
calificați sau care au măcar o 
oarecare vechime pe șantier. 
Muncitorii erau însă angrenați 
în alte lucrări la fel de impor
tante așa că s-a gîndit că sar-

care se dovediseră mai cu expe
riență. Brigadierii de la „a 
doua" s-au bucurat de o aseme
nea cinste și au interpretat ges
tul și ca o consolare, pentru că 
nu reușiseră să dobîndească încă 
drapelul.

Episoade asemănătoare se pe
trec aproape zilnic pe șantier. 
Intre echipe s-a declanșat de la 
început o întrecere aprigă, în
verșunată. Fiecare dorește să a-

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a V-a)

Ca-n orice pauză, subiectul 
discuției: înfățișarea viitoarei 
autostrăzi la construcția că
reia tinerii brigadieri aduc o 

contribuție prețioasă
Foto: ION CUCU

SCARA
Marin Sorescu

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
„Din anul 1932 el a comis 

fapte ce intrau sub incidența le
gii penale suferind șase condam
nări. A fost eliberat ultima oară 
in anul 1964”.

„Posedă cunoștințe in dome
niul muncii de construcții. Cu 
toate acestea, m cadrul coopera
tivei noastre nu a acordat sufi
cientă atenție îndeplinirii unor 
sarcini ce-i reveneau ca șef de 
brigadă, cum ar fi :

— repartizarea justă a canti
tăților executate de fiecare e- 
chipă;

— încărcarea devizelor și a 
situațiilor de plată cu cantități 
care nu s-au executat (III).

— (...) în ce privește compor
tarea avută de tovarășul, aceasta 
a fost, în general, satisfăcătoare 
cu excepția cîtorva conflicte avute 
cu șeful de grup și cu alți tova
răși din cadrul grupului unde a 
lucrai. Acest lucru s-a datorat 
și faptului că este o fire ner

voasă și impulsivă".

de(Din caracterizarea dată 
conducerea cooperativei).

„Dacă brigadierul era de 
credință și raporta cantități 
lucru executate de o echipă la

rea 
de

„Eu sînt șeful vostru, dați-mi 
bani 1"

„Venea beat pe șantier și era 
cunoscut ca scandalagiu".

„Unii au plecat din cooperativă

— 1959 — 12 ani muncă sil
nică pentru delapidare, grațiat.

— 1961 — 15 ani muncă sil
nică — grațiat.

în linii mari am întocmit car-

„ȘEFUL “ ERA ABONAT LA
SALARIILE mcmiLOR

altă echipă, subsemnatul nu <x- 
veam în acel moment nici o po
sibilitate de control, afară de ca
zul cAnd în prealabil cunoșteam 
foarte bine lucrarea" (normato- 
rui de la fantier).

revenind după arestarea acestuia" 
(martorii).

Ultimele trei condamnări: 
1958 — 4 ani închisoare corec- 
țională pentru înșelăciune în 
dauna avutului obștesc ; pedeap
să grațiată în 1959.

tea de vizită a lui Parkanschi 
Leonida. Cei care aveau obliga
ția, datoria s-o facă la timpul 
cuvenit, datele stîndu-le la în- 
demînă, n-au făcut-o și consecin
țele se vor vedea. După o carieră 
„strălucită” (condamnări de 12 și

15 ani muncă silnică), Parkanschi 
Leonida debutează în viața civilă 
în rolul de șef de brigadă la data 
de 1 iulie 1965 pe unul din șan
tierele Capitalei. Unde se apucă 
imediat de treabă : „n-am timp 
de pierdut, timpul înseamnă etc. 
etc". Om cu experiență și cu 
frica lui dumnezeu, Parkanschi 
lucrează atent, își pregătește te
renul pentru marea lovitură care, 
în mintea sa, nu ar fi întîrziat să 
se producă. Pînă una-alta însă 
picăturile (hoții au eufemis
mele lor!) trebuie forțate dacă 
nu vin ele singure și nesilite. 
Mai marele peste brigadă își exer
cita dreptul: „Dacă nu-mi dai 
hani te prăjesc eu luna asta la 
bani", în nenumărate variante 
verbale, a fost expresia sa de 
ordine. Unei femei care-și nu
măra salariul, Parkanschi i-a 
smuls banii, oprindu-și patru 
sute lei spunînd că „el este a- 
cela care o menține membră a

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a Il-a)

Numai cînd ne vom dezlipi 
de scoarța pămîntului, ridi- 
cîndu-ne nu în vîrful picioa
relor, ci în vîrful gânduri
lor noastre, mergînd pe cer, 
vom putea spune că am pă
răsit primul nostru culcuș.

Greșeala arhitecților este că 
n-au gîndit orașele în legă
tură cu tehnica grotei. Din 
cauză că s-au îndepărtat de 
acest specific, nu s-au res
pectat legile interne de dez
voltare și s-au putut naște 
orașe urîte și rele.

Ar trebui, cred, atunci 
cînd se ridică un nou oraș, 
înainte de a-1 da în folo
sință, să fie supus unor 
probe. De pildă : să se lan
seze un zgomot, o chemare 
în mijlocul său și să se ur
mărească în ce măsură pro
duce ecou, dacă se întîm- 
plă reverberațiile sunetului 
necesare într-un oraș unde 
oamenii trebuie să-și audă 
bătăile inimii, aspirațiile, 
gîndurile de fericire. Dacă 
strigătul uman se va pierde 
în gol, să se mai constru
iască aici o cupolă imensă, 
dincoace o placă metalică, o 
statuie.

Sau să se dea drumul unei 
raze de soare să se vadă 
dacă ea străbătînd orașul se 
va descompune normal în 
roșu, galben, verde, portoca
liu, albastru, indigo și violet. 
Casele ar trebui să fie cum
va prismatice: oricine are 
prudența să descompună o 
rază. E dreptul fiecărui om, 
pentru asta trăiește. Altfel, 
unul avînd parte numai de 
albastru, altul numai de por
tocaliu, altul numai de un 
sfert de indigo — se naște 
dezechilibrul, războiul plu
tește în aer.

(Continuare în pag. a Il-a)

1



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

99

CRONICA DRAMATICĂ

VINERI, 35 MARTIE“
de ADRIAN DOHOTARU, la casa ziariștilor

Iată-ne în fața unui act 
teatral căruia, înainte de a-i 
discerne liniile de conținut 
și virtuțile artistice, se cu
vine să-i descifrăm semnifi
cația generală. Este absolut 
tonic să asiști, în momentul 
în care disproporțiile dintre 
sumele care se cheltuiesc 
pentru subvenția teatrelor 
și eficiența artistico-educati- 
vă a unora dintre acestea 
sînt tot mai vizibile, la un 
spectacol care nu beneficia
ză de nici un alt capital în 
afara talentului și entuzias
mului unuj grup de tineri, 
și care nu este de fel, prin 
aceasta, mai puțin substan
țial ori mai sărac artisticeș
te. înainte de orice, avem 
de-a face așa dar cu o fru
moasă demonstrație de vi
talitate a teatrului autentic, 
de rezistență și independen
ță față de impedimentele 
exterioare care-i stînjenesc 
evoluția.

Adrian Dohotaru, autorul 
acestei scurte piese antirăz
boinice, are știința rară de 
a mînui situațiile ambigue, 
de a le face să progreseze 
pe ambele lor laturi posibile, 
dînd incertitudinii un fir 
suitor. Eroii piesei sale — 
„Bărbatul" și „Fata" — tră
iesc un moment imprecis, 
situat fie într-o zi de răz
boi (cînd lor le place să-și 
închipuie că se află într-un 
timp al păcii și al dragostei), 
fie în mijlocul unei lungi 
perioade de pace, cînd răz
boiul — imaginar — este 
doar o auto-chemare către 
luciditate. Amîndouă posibi
litățile, virtual integre pînă 
spre sfîrșit, se întîlnesc în 
același apel la atitudine, la 
memoria activă, apel care 
nu va fi niciodată rostit sau 
scris îndeajuns. Opuse în a- 
parență, cele două variante 
ascund așa dar o semnifica
ție comună, și tocmai de a- 
ceea opțiunea din final ni 
se pare suDerfluă și, oricum, 
inutilă. Nu cu cele două

focuri de revolver care 
aleg, brusc, doar una din 

' realitățile sugerate ar fi tre
buit — credem — să se în
cheie piesa, ci cu proiecția 
în conștiința spectatorului a 
dublului sens, a faptului că, 
în pace sau în război, legile 
conștiinței și ale responsa
bilității umane sînt aceleași. 
Cu excepția acestei secunde 
finale, care limitează ideea 
piesei, și cu excepția unei 
înclinații abuzive spre afo
rism, Adrian Dohotaru ne 
face surpriza unui drama
turg matur, stăpîn al legi
lor scenei, bun constructor 
de tensiune dramatică, știind 
să așeze materie teatrală pe 
scheletul unei metafore.

Geta Vlad, semnatara mon
tării acestui spectacol pe mica 
scenă de la Casa Ziariștilor, 
a dezvoltat cu precădere 
imaginea consecințelor psi
hologice ale falsului joc al 
personajelor, insistînd, cu 
maximum de sobrietate, să 
ancoreze simbolurile în con
cret, să le dea identitate. In 
felul acesta, generalitatea a 
cîștigat încă — față de text
— în vigoare și adevăr, de
monstrația transformîndu-se 
în experiență vie. Spectaco
lul a evitat uscăciunea con
ceptuală, întîmpiarea — an- 
gajînd oameni, nu noțiuni
— a primit o frumoasă tușă 
de tragism. Un merit însem
nat au avut aici actorii : 
Corneliu Dumitras — de o 
remarcabilă agitație interi
oară, febril și inteligent, în 
ciuda unor ezitări și a unor 
surprinzătoare momente de 
absență psihologică — y și 
Gitta Popovici. absolventă 
din această promoție a In
stitutului - de teatru actri
ță plurivalentă, pe care 
am văzut-o excelînd în cîte- 
va roluri de comedie pe sce
na Casandrei, și ale cărei 
calități excepționale pentru 
dramă se exteriorizează de 
data aceasta cu vigoare.

Pentru că pulverizează 
niște prejudecăți, pentru că 
impune un dramaturg, pen
tru că reamintește calitățile 
cam neglijate ale unui re
gizor, pentru că afirmă ho- 
tărît un actor tînăr aflat la 
începutul carierei si-l con
firmă pe al doilea, spectaco
lul de la Casa Ziariștilor 
merită cu prisosință aplau
zele, spuse sau scrise, ale 
iubitorilor de teatru adevă
rat.

SEBASTIAN COSTIN

SCARA
(Urmare din vag. 1)

TELEVIZIUNE
12,00 — TV. pentru spe

cialiștii din indus
trie Ciclul „Auto
matizarea" Tema : 
Centrale * termo-

• 19,00 — Fotbal : Lokomo
tiv Sofia — Rapid 
București Finala
campionatului eu
ropean feroviar.
Transmisiune de 
la Sofia. în pauză:

electrice •
12,30 — închiderea emi- Telejurnalul de

siunii de diminea- seară
tă • 20,45 — Transfocator

17,30 — Pentru copii Ex — • 21,15 — Avanpremieră
Terra’68 • 21,30 — Teîecinemateca :

18,00 — Telecronica eco- „Cleo de la 5 la
nomică Avem 7".
timp liber ?... cît ? • 23,00 — Telejurnalul de

18,30 — Curs de limba noapte.
germană (lecția • 23,15 — închiderea emi-a 19-a). siunii.

Există și posibilitatea în
cercării orașului prin oameni 
de ?3C. Așa cum există pi- 
loți de încercare, ar trebui 
să existe citadini de încer
care. Oameni care să locu
iască de probă într-un oraș 
nou și gol, cîtva timp, pînă 
la un cutremur, un incendiu, 
o inundație. Să încerce dacă 
se poate trăi. In felul aces
ta, oamenii vor ști precis o- 
rașele în care nu se poate 
trăi și le vor evita.

Sînt necesare apoi, din loo 
în Joc, anumite turnuri, să
geți, răsuflători imense, care 
să spargă cerul. Altfel ceta
tea se sufocă. Un turn ca 
turnul Eiffcl — ai impresia 
că e un nas imens al Pari
sului care, dormind pe spa
te, absoarbe cu zgomot ae
rul curat din stratul cel mai 
de sus. O copcă în cer. Cy
rano de Bergerac visînd tot 
timpul să respire aerul din 
lună, dacă n-a avut condiții 
să ajungă pînă acolo, măcar 
nasul — el i-a crescut pro
porțional.

Visez un oraș în centrul 
căruia să se înalțe o scară 
goală. Cea mai înaltă scară. 
Și fiecare cetățean să fie 
obligat, măcar o dată pe zi, 
să se suie pînă în vîrful ei. 
Cu eforturi mari, gîfîind (nu 
e ușor să urci vertical), dar 
plin de speranță să cucereas
că zilnic, treaptă cu treaptă, 
să se înalțe zilnic pînă în 
vîrful scării — și să se dea 
jos. Nu poți să vezi nimic 
de acolo, de sus. bineînțeles 
ce să vezi ? Dar trebuie să 
cobori de acolo voios, ca și 
cînd ai fi văzut ceva. 
Ceva foarte important, vital, 
nemaipomenit, greu de ex
primat în cuvinte, peste ca
pul tuturor, peste clădiri șî 
nori... Și a doua zi să simți 
nevoia să urci din nou.

lntr-un laborator dentar al Grupului școlar sanitar — București

(Urmare din pag. I)

cooperativei" anunțînd-o că dacă 
nu-i dă la fiecare salariu cota 
„va face el în așa fel îneît să 
plece". Canale pentru a-și încasa 
dreptul, la discreția fanteziei lui 
Parkanschi.

„Ai grijă îți dau lucrări bune, 
nu uita..." își făcuse abonament 
la salariul femeilor din echipa 
sa : 100—200 lei chenzinal. Une
ori, deseori, percepea 10 la sută 
din salariul cooperatorilor în su
bordine amenințîndu-i cu lichi
darea. La care a adăugat pontări 
fictive, sustrageri d,e materiale, 
bani împrumutați de la munci
tori îh numele șefului de șantier 
și nenumărate alte mici „ciu
peli".

Speriați de autoritatea șefului, 
unii muncitori au preferat să 
părăsească cooperativa, alții să 
tacă pentru a nu se pune rău cu 
omul de fier, și, puțini, să-l re
clame. Parkanschi a fost șef de 
echipă din iulie 1965 pînă în no
iembrie 1966. In tot acest timp a 
acționat ca într-un sat fără dini. 
A terorizat, a furat, a falsificat, 
într-un cuvînt și-a manifestat 
vocația de hoț și tîlhar sadea, 
fără ca cei din conducerea coo
perativei „întreținerea" să miște 
un deget. Pentru a ne face o su
mară impresie despre ce' în
seamnă spirit de ordine pe șan
tierele unde.și-au desfășurat ac
tivitatea cei de la cooperativa 
sus-amintțtă vom reda un dialog 
edificator, cuprins în ancheta 
cazului :

întrebare
— Dece nu se întocmesc ra

poarte de lucru lunare care să 
oglindească cantitățile real exe
cutate de echipe rezultate din 
măsurători ?

Răspuns
— Nu toți brigadierii sînt așa 

de bine pregătiți (alt sistem de 
eufemisme!) îneît să cunoască 
desfășurarea exacta a procesului 
tehnologic din care cauză întoc
mesc rapoarte de lucru incom
plete (sub n.) care nu reflecta 
nici pe departe lucrările execu
tate pe teren și din care cauză 
mă vedeam obligat Ia normare 
să-i pun să refacă rapoartele în

care înscriau lucrările desfășurate 
ale procesului tehnologic în or
dine cronologică (normatorul 
de pe șantier. Și un amănunt: 
fișele de lucru erau întocmite 
de Parkanschi — n.n.)

Cu alte cuvinte, fiecare șef de 
brigadă putea face ce i-ar fi tre
cut prin cap. Dacă nu șeful brigă
zii trebuie să cunoască procesul 
tehnologic al lucrărilor cine ar 
trebui, cei de la administrația 
parcurilor ? Primul canal spre 
necinste a fost deschis deci cu 
știința și, de ce nu ?, cu accepția 
celor din conducerea cooperati
vei. Situația se dovedește a fi 
cu atît mai anormală cu cît nor
matorul cunoștea procesul tehno
logic și abia, cînd fișele nu erau

§EEUL“
ERA

ABONAI...

întocmite corect erau refă
cute. Credem că un curs 
de o oră săptămînal ar fi 
pus în scurt timp pe orice bri
gadier nu așa de bine pregătit 
în posesia cunoștințelor necesare. 
Desigur, sînt treburi ale celor 
care dirijează lucrările în această 
unitate și în toate cele asemă
nătoare. Nu puține dosare am 
răsfoit însă cu delapidări, furturi 
și neglijențe pe șantiere. întreba
rea care se pune, în primul rînd, 
este cum de a fost numit în func
ție de șef de brigadă un recidi
vist cu o asemenea „carieră" ? 
Cum a fost posibilă tolerarea sa 
în acest post de către cei care 
știau ce fel de element este ? 
Grosolan, amenințînd, șantajînd, 
bețiv, violent, borfaș de duzină

•RELATIV Șl
:absolut

și hoț de clasă în același timp ni
meni nu l-a observat, nimeni nu 
l-a băgat în seamă. Și din nou 
să ne întrebăm dacă nu cumva 
în acest sector, in unele unități, 
angajările se fac după criteriul 
lipsei de criteriu, dacă nu cumva 
aici delapidările, neglijențele sînt 
facilitate de lipsa de control a 
celor care trebuie să-l exercite 
permanent și intolerant, de lipsa 
de coordonare și verificare stric
tă și permanentă a tuturor corn-

Ion Pascadl

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

film pentru ecran panoramto 
rulează la Patria (orele 12,45;
16.30 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

cinemascop, rulează la Repu
blica (orele 9,15 ; 11,30 : 14 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15), Festival
(orele 8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21), Feroviar (orele 8,45 ;
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,15),
Excelsior (orele 9,45 ; 12;
14.15 ; 16,30 : 19 ; 21,15), Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 : 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21,15).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18 ; 21), 
București (orele 8 ; 10 ; 12,15; 
14,30; 16,45; 19- 21,15);

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT

rulează la Capitol (orele 11 ; 
14 : 17 ; 20).

NUNTA LA MALINOVKA
rulează la Victoria (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 15.45 ; 18,15 ;
20,30).

DIRIJABILUL FURAT
rulează la Lumina (orele 9,30 ;
11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 20,45).

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21).

O POVESTE UIMITOARE — 
RAPSODIA MAGHIARA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 continuare).

ÎMPUȘCĂTURĂ
rulează la Union (orele 15,30 ;

rulează la Buzești 
15,30—18).

OBSESIA 
rulează la Dacia 

9—16,30 în continuare 
2D

INIMA
DE LEGAT 

rulează la Tomis orele 
9—15,45, în continuare 18,15).

(orele

(orele
18,45—

NEBUNA... NEBUNA

15.30 ; 18 ; 20.30), Munca (orele
9.30 ; 12 ; 16 ; 18 ; 20).

FREDDY LOVEȘTE TU ÎNTII ! 
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) Miorița (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) Arta (orele 9,15—16 în 
continuare, 18,15).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR.4

CINEMATOGRAFE
10,18 ; 20,30. duminică ora 

ora 18 Desene animate).
O FATA FERICITA

rulează la Doina (orele 9 ; 10 ;
11,30 : 13,45 : 16 ; 18,30 ; 20.45). 

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Grivița (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;------
Floreasca (orele 9;
13,30; 16: 18,15; 20,30). 
mura (orele 9 ; 11.15 ;
16 ; 18,15 , 20,30).

MUMIA INTERVINE
rulează la înfrățirea (orele 14 ; 
16 : 18,15 ; 20,30).

ZOLTAN KARPATHI

20,30). 
n.15: 

Fia- 
13,30 Î

Aurora (orele 9:11; 13,15 ;
15,30; 17.45; 20,15) Bucegi (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; -------
18,30 ; ?1).

EL DORADO 
rulează la Unirea 
15,30—18).

CAUT O NEVASTA 
rulează la Lira (orele 
18).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20, matineu ora 11).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Ferentari (orele

16,15 ;

(orele

15,30

rulează la Melodia (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) Gloria 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16:
18,15 ; 20,30).

CE NOAPTE, BĂIEȚI!
rulează la Volga (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 : 18,30 ;

20,45) Rahova (orele 15,30—18, 
duminică matineu ora 10,30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

OSCAR
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18).

EDDIE CHAPMAN, AGENT
SECRET

rulează la Popular (orele
15.30 ; 18,15 ; 21).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ

rulează la Cosmos (orele 
15 ; 17,45 ; 20,30).

CAUTAȚI IDOLUL
rulează Ia Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

PASĂREA TIMPURIE
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18).

BOMBA DE LA ORA 10,10* 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Clubul uzinelor 
republica, (sîmbăta și dumi
nica).

UN CARTOF. DOI CARTOFI 
rulează la Cotrocenl (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI IN 
PLUS

rulează la Pacea (orele 15 ; 
17,45 ; 20,30).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W4 C 
rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rnrali, de polițiști șl agrntl «ecreți venit! tocmai de la 
Bncureștl. Paralel cu toti aceștia — inaă evident cu alt scop — 
iși continuă ceicetările și reporterul pe care „Dimineața" I-» 
trimis pe urmele haiducului ; N. D. Cocea. După îndelungi 
Căutări, reporterul a izbutit I Totuși, multi pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-I adevărul ? El va ieși la lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat.

Mandatul de arestare este confirmat
Cercetările continuă. Pantelimon dă dovadă — In continuare 

— de un deosebit amor propriu. Dacă judecătorul de instrucție, 
scos din sărite, strigă la el :

— Ești un borfaș ordinar !
„el doar se face galben ca oeara, tremură de mtnie si-si în

cruntă sprîncenele.
- 105 - ,

Un zvon - pe de o parte amuzant, pe de altă parte absurd — 
dă peste capt toate cercetările : cel prins nu este Pantelimon ! 
Automobilul jandarmeriei pleacă urgent la Răucești, după mama 
Catinca.

Pînă una alta, pentru că judele instructor are sentimentul că 
Pantelimon se încăpățînează să nege chiar fapte pe care, cate
goric, el le-ar fi comis, dă dispoziții ca mult trîmbițatul „tra
tament omenos" să fie numaidecît schimbat : de două zile celula 
sa — deși gerul e cumplit — nu mai este încălzită, iar Panteli
mon doarme fără foc. Mîncare : pîine și apă. Degeaba : nu 
vrea să recunoască tot ce i se pune în circă (de altfel e și 
deprins, din pădure, cu vicisitudinele traiului rău — n.n.).

Prefectul județului (Leon Em. Bogdan), aflînd de presiunile 
„fizice" la care este supus Pantelimon, face o descindere la 
penitenciar. Un echipaj cu doi cai oprește, la miezul nopții, la 
porțile penitenciarului; din trăsură coboară prefectul (Leon 
Em. Bogdan), directorul prefecturii (Th. Ivașcu) și comandantul 
gardiștilor (N. Sărghi). Legitimare — obligatorie — față de șeful 
gărzii. Poarta se deschide.' Cei trei vizitatori nocturni cercetează 
(de fapt au venit pentru Pantelimon) fiecare celulă. Pantelimon 
doarme îmbrăcat, cu lanțuri la mîini fără nici un pled măcar, 
fără pic de foc — și e un ger de crapă și pietrele. Alături de 
celula lui Pantelimon, un borfaș de rînd (Mitiță Roșu) de aseme
nea supus unui regim excepțional, nu izbutea să închidă ochii, 
tremurînd cu pat cu tot.

Ordinul prefectului de județ :
— Să se încălzească numaidecît, și regulat, toate celulele deți- 

nuților ’. Să li se dea și învelitoare !

1912
Cercetarea(ll)

Instrucția continuă •’ în relativ „mare secret", mai ales că 
se dezvăluie acum destule realități incomode. Un adevăr de 
exemplu : numeroși ciobani i-au acordat găzduire fără nici un 
interes material, ci doar din simpatie ! E momentul să fie dezle
gat și „misterul" disparițiilor lui Pantelimon „chiar de sub nasul 
jandarmilor" : omul trăia mai mult în adîncul pădurilor. Orga
nele sale de simț erau atînele — acolo apărea pe neașteptate 
și întreba :

— Mă, n-a fost nimenea pe-aici 7
— Ba da (răspundea ciobanul), la... niște boieri.

- 106 -

•
 Poate nici unul dintre cuplu
rile categoriale nu a pătruns atît 
a de profund în toate domeniile 
vieții și ale spiritului ca relația 
dintre relativ și absolut avînd 

Q) prin chiar aceste reverberații nu 
numai pe plan teoretic, abstract 

• dar și practic, concret. Constata
rea faptului că viața omului 
este limitată prin însăși natura 

£ condiției umane, că prin urma- 
re actele sau produsele sale sînt 
relative a dus nu o dată la seep

fl ticism, după cum perenitatea 
valorilor autentice, ecoul nestins

•
 al unor atitudini ce păreau că 
privesc doar un moment istoric 
determinat a creat impresia că 
există idealuri veșnice și ne
schimbătoare, adevăruri defini
tive și intangibile.

Discutarea opoziției dintre re
lativ și absolut nu mi se pare 
însă o simplă meditație filozofi
că asupra unei teme eterne, ci 
în același timp o problemă cu 
implicații profund actuale și 
față de care există atitudini din
tre cele mai semnificative.

Raptul că în viața economică 
se petrec mereu schimbări, că 
anumite forme, sau chiar prin-ponentelor unui șantier ? Haosul A 

despre care se vorbește că ar ™ 
exista pe unele șantiere nu poate 
fi înlăturat sau aici acționează A 
zicala „asta nu mă privește pe 
mine, întîmple-se orice" nocivă și 
atacînd avutul obștesc ? Un de- dh 
lapidator înrăit — repetăm, cu 
condamnăii grele — își găsește 
imediat, neașteptat de imediat, 
un loc liber unde să-și etaleze 
„farmecele". Există dispoziții 
clare privind pe cei care au su
ferit pedepse penale în sensul 
că nu au dreptul să ocupe servi
cii, funcții în care mînuiesc ges
tiuni. A fi șef de brigadă nu 
înseamnă oare a avea în seama 
tg.0 
arbitru al unui delapidator și hoț 
periculos soarta unei brigăzi de 
muncitori constructori, materiale, 
înseamnă a încălca norme și dis- 
pozițiuni stabilite prin lege. în 
dosarul pe care l-am citit sin
gurul inculpat a fost Parkanschi. 
Nu s-a pomenit nici un cuvînt 
despre ceilalți care erau vinovați 
că un Parkanschi își găsește re
pede locul ideal pentru hoțiile 
sale. Mai mult, au fost necesare 
reveniri la adresele tribunalului 
și procuraturii pentru ca cei din 
conducerea cooperativei să bine- 
voiască a le da.

Parkanschi Leonida și-a primit © 
pedeapsa meritată: a fost con
damnat pentru înșelăciuni î„ 
dauna avutului obștesc, pentru 
mită, la zece ani închisoare.

Sugerăm Uniunii centrale a 
cooperativelor meșteșugărești să 
efectueze, prin organele sale, o 
anchetă și acolo unde se mai ® 
găsesc asemenea indivizi în pos
turi pe care legea-i oprește să le 
ocupe, să procedeze neîntîrziat " 
în consecință.

în manifestările ei teoretice, d 
în aspectul ei practic. Evident 
societățile, clasele, grupurile au 
morala lor după cum o epocă 
nouă introduce principii morale 
noi. Ar fi greșit să se considere 
însă că o nouă morală, cea co
munistă, s-ar putea naște în a- 
fara a ceea ce omenirea, într-o 
experiență milenară, a sintetizat 
și selectat. Concret — istoricul 
se naște pe un sol general-u- 
man, el însuși modificabil și a- 
ceastă relație nu trebuie ignora
tă. Incercînd să ne explicăm o 
serie de fenomene cu adinei 
implicații morale (cum ar fi de 
pildă, o anumită mentalitate a 
unor largi categorii de tineri din 
occident) trebuie să le înțelegem 
în indisolubilă legătură cu con
dițiile în care au apărut, cu ca
drul relativ care le-a determi
nat și față de care reprezintă 
reacții sau modalități de inte
grare. Epoca modernă atît dă 
bogată și complexă va determi
na desigur o pluralitate de feno
mene morale, unele inedite, dar 
o examinare atentă ne va dovedi 
că ele sînt în același timp strîns 
legate cu ceea ce le-a premers

PSEVOO^ANTINOMIl
cipii de organizare și conducere

•
 se modifică în funcție de cerin
țele noi ale vieții apare în ochii 
unora ca inexplicabil și, situîn-

•
 du-se pe poziții conservatoare — 
ei nu reușesc sa înțeleagă ade- 
vărata semnificație a celor ce se 

tfh mtîmplă. Nu există însă în acest 
" domeniu, ca de altfel nici în al- 

J tele, situații sortite încremenirii 
gestiune? A tisa la liberul A si bara tram.ca a

» ■ » » • > . • • .^relațiilor de producție socialiste
— ele însele în continuă perfec- 
țlonare — apar în diverse condi- 

w ții concrete situații care impun 
adaptarea, deci abordare nouă a 
formelor și metodelor utilizate.

Același imperativ este valabil

HÂTRE
• Opera Română : CAVA

LERUL ROZELOR (ora 
19,30)

• Teatrul Național ; „I.

L. Caragiale Come
dia) : TOPAZE (ora 19,30).

• Teatrul Satiric Muzical 
„C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : BOEMA PALACE 
(ora 20).

•
 și pentru viața noastră politică, 
pentru instrumentele instituțio
nale și căile concrete pe care se 
realizează un principiu sau altul. 
Simțul noului nu permite nici în 
acest domeniu absolutizarea a 
ceea ce este relativ, condiționat 
și partidul nostru s-a ridicat cu 
energie împotriva osificării sau 
transformării în dogme rigide a 
unor modalități de organizare 

. sau a unor principii. De aici, nu 
în ® tre-huie trasă concluzia că nu 
JU există nimic care să fie general 

valabil și că în fiecare moment 
se schimbă totul. Principiile ge
nerale ale marxism-leninismului 
privind construcția socialismului 
conțin elementele definitorii 
pentru însăși natura acestei’ sor 
cietăți, dar aplicarea lor în con
dițiile particulare (deci relativ#) 
ale fiecărei țări și chiar fiecărei 
perioade poate diferi în funcție 
de o multilateralitate de factori 
istorici, demografici, naționali, 
culturali concreți

Tărîmul cunoașterii științifice 
și filozofice a fost plastic defi- 
nit de Lenin ca un domeniu în 
care continua însumare a adevă- 
rurilor relative duce la adevăruri 
absolute. In practică se înțîm- 
plă ca noile descoperiri să le 
integreze adesea pe cele vechi, 
alteori discontinuitatea dinrie 
ele este totală ceea ce produce 
nu odată confuzii. Fizica moder-

•
 nă, teoria relativității n-o anu
lează însă pe cea clasică, new
toniană după cum nici matema-

Q ticile superioare nu le elimină 
sau le infirmă pe cele inferioare, 
ci ele trebuie raportate la cadrul

® relativ în care una sau alta sînt 
valabile. In viața noastră cultu-

•
 rală întîlnim adesea fenomene 
denotînd un relativism total, 
noile mijloace de investigație 
extrem de utile fiind brusc con
siderate a fi singurele valabile 
ceea ce evident nu poate să a-

9 ducă decît daune cercetării 
științifice.

gfc Domeniul aparent cel mai la- 
bil îl constituie morala nu atît

— Aa... boieri... știu eu cine-s boierii.
Și repede ștergea putina, ca să pice altă dată cine știe cînd.
— Mă... vărgații (jandarmii — n.n.) fost-au pe aci azi ?
— N-a fost nimeni. Poți intra.
Și dacă altul nu-1 știa și mai întreba :
— Da' cine-i ?
— E Toader din Răucești! suna răspunsul. Dă-i mă Ioane 

oleacă de mîncare...#8)
De obicei, cînd e tras de limbă în legătură cu complicii săi, 

bace.
PROCURORUL (COSTEA) : Bine, măi Pantelimoane, cînd 

toată țara în lung și-n lat, cunoaște isprăvile tale, ba încă în
tr-un fel cu totul exagerat ;.dar ce tu, care numai prost nu ești, 
nu vrei să mă asculți, dîndu-mi răspunsuri netede și adevărate 
la întrebările ce-ți fac ?

PANTELIMON : Eu nevastă nu am, copii de asemenea. Bătrîna 
mea maică, de cite ori a încercat să mă vadă în cele 6 luni 
cît am stat la Piatra-Neamț a fost împiedicată. Ca să vină 

aici, nu poate fi măcar vorbă ; e și departe, costă parale și 
ea nu are ; apoi dacă eu stau ziua și noaptea cu lanțuri de pi
cioare și mîini, singur, la gherlă, fără să pot vedea pe cineva

Apărătorii lui Pantelimon în sala tribunalului din Botoșani (Pri
mul din stînga: N. D. Cocea),
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și mai ales cu fondul constituit 
în timp prin practica socială.

Arta, această sumă de valori 
profund individuale care aspiră 
spre o unicitate totală, poate pă
rea, de asemenea, terenul în ca je 
relativismul este stăpîn întrucM? 
nu s-ar putea stabili nici un fel 
de priheipii comune sau trăsături 
unificatoare între elementele ce 
o alcătuiesc. Năzuința către ori
ginalitate este fără îndoială tră
sătura de bază a oricărei opere 
autentice dar a crede că ea poa
te realiza lucrul acesta pe de
plin rupîndu-se din contextul 
pe care a apărut și izolîndu-se 
de trecutul sau prezentul artis
tic este o utopie. în practică se 
confundă, de altfel, adesea jus
tificata căutare a ineditului cu 
extravaganța obținută cu orice 
preț, iar tendința de a decreta a- 
poi asemenea produse ca ex
presii absolute ale perfecțiunii 
este desigur ridicolă. Nu este 
vorba de a nega făptui că fieca
re operă în parte este o indivi
dualitate de neînlocuit care pen
tru a intra în cîmpul artei are 
nevoie de un loc propriu dar 
este cel puțin neserioasă preten

ția unora de a alunga tot be 
este valoare, de a face gol în 
jur pentru a se putea afirma. 
Progresul în artă se realizează 
nu prin însumare, operele noi 
nu le înlocuiesc pe cele vechi, 
ci se așează alături de ele iar 
tendința către perfecțiune apar
ține atît fiecăruia în parte cît și 
întregului șir în constituirea sa 
istorică. Nici o normă de crea
ție nu este absolută, nici un 
canon nu este posibil pentru că 
operele autentice le vor depăși 
întotdeauna, dar de aici nu poa
te fi trasă concluzia unui relati
vism fără margini. Principiul di
versității de stiluri, promovat 
la noi, în orientarea creației li- ' 
terar.e și artistice nu înseamnă 
desigur, și diversitatea de con
cepții ideologice. Platforma uni
tară a idealului estetic socialist 
este cadrul larg în care se mani
festă emulația și diversitatea de 
stiluri, formule și expresii artis
tice. Fiecare operă, fiind relati
vă, tinde spre absolut, incluzind 
o fărîmă a acestuia dacă este au
tentică, dar nu se rupe de an
samblul valorilor în care apare.

Absolutizarea unor idei, prin
cipii, forme este după cum se 
poate vedea în toate domeniile la 
fel de unilateralizatoare și au
reolată ca supralicitarea relativi
tății, a condiționării concrete și 
imediate a lucrurilor. Să unim 
simțul relativității cu aspirația 
nobilă de a o depăși tinzînd că
tre absolut chiar dacă nu l vom 
atinge niciodată.

altul decît soldatul cu arma veșnic încărcată — cum aș crede 
că mi s-ar îngădui s-o mai văd înainte ca sărmana să închidă 
ochii? Și^dacă nu mai am nici pe maică-mea, ce-mi pasă mie 
dacă o să mai stau în prevenție încă cîteva luni, un an chiar 
căci, la urma urmei, de judecat va trebui să mă judece odată !

PROCURORUL : Dar de ce să nu dai de gît pe nemernicii care, 
dacă ar fi fost în locul tău, de mult ți-ar fi vîndut caipul ?

REPORTERUL (,,XAM“) : eu cred, Pantelimoane, că precum 
atîția nevrednici au putut săvîrși în numele tău fapte urî te, 
aruncîndu-ți-iie apoi tot ție în spinare, ai și tu acum dreptul de a 
te apăra, spunînd tot adevărul.

PROCURORUL: Uite, Iov, de pildă, cum a fost prins nu 
te-a dat de gol ?

PANTELIMON: Așa o fi, cocoane ; dar pe mine nu mă 
cheamă Iov, ci Toader Pantelimon. Eu omor nu am făcut; cele 
cîteva tîlhării săvîrș-ite de mine au fost de la început recunos
cute. Acum, spuneți-mi dv. cu ce o să mă aleg eu dacă pe 
drept, ori nedrept, o să mai trag după mine încă 2—3 oameni ? 
Gîndiți-vă și d-voastră, ce nevoie am avut de complici, cînd 
am jefuit pe fisterul (silvicultorul — n.n.) din Flămînzi pe cel 
din Verona, pe cel din Drăcșani, ori pe administratorul de plasă 
Carale ? Toți aceștia, la vederea puștii ce întinsesem spre 
dînșii, pe dată ce le-am spus cine sînt, nu mi-au opus cea mai 
mică împotrivire și mi-au lăsat banii și obiectele de preț ce le 
aveau cu dînșii. Ca să scap, e greu... Prin urmare, osînda pe care 
o aștept de la Curtea ou juri o voi face, cum oi putea ; iar la 
expirare, oi căuta să-mi hrănesc trupul cum mi-o fi cu pu
tință. Eu nu mai aștept nimica bun pe lume, căci, se vede, așa 
mi-a fost ursit de D-zeu !

Din noiembrie-decembrie 1911 pînă-n iunie-iulie 1912, deci 
aproximativ timp de șase luni, în presă n-a mai apărut nici un 
rînd despre Pantelimon. De fapt, încă de la capturare, se anun
țase că instrucția urma să dureze mult — cîteva luni. După 
instrucția preliminară — la Piatra Neamț — Pantelimon este 
cerut de parchetul de Botoșani.

u) Dialogul acesta l-a avut la o stînă, dar e tipic pentru 
mai multe vizite la diferite stîne. Cînd nu-l cunoștea nimeni 
acolo, se dădea drept jandarm care-l căuta pe... Pantelimon. 
„Era pretutindeni cunoscut. Ciobanii îl simpatizau $i-i dădeau 
bucuroși mîncare" („Dimineața" 28 noiembrie, 1911).

(VA î’RMA)
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Conducătorii de partid și de stat
au vizitat Centrul de perfecționare
a pregătirii cadrelor de conducere

din intreprinderi
Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

neral al economiei și al țarii 
noastre la nivelul țărilor a- 
vansate. Facem aceasta, tova
răși, pentru câ sîntem con- 
știenți că edificarea unei so
cietăți civilizate, a socialismu
lui și comunismului — care 
presupune un belșug de bu
nuri materiale pentru toți ce
tățenii și posibilități nelimita
te de afirmare a omului în 
toate domeniile de activitate 
— trebuie să se bazeze, în 
primul rînd, pe o puternică 
forță economică. Și avem tot 
ce este necesar pentru a rea
liza acest lucru.

Vreau să remarc — a spus 
în continuare secretarul ge
neral ail G.C. al P.C.R. — acti
vitatea depusă de cadrele a- 
ceștui Centru, preocuparea lor 
|^-a obține rezultate cît mai 
bune în munca ce o desfășoa
ră. Trebuie să spun că, deși nu 
a trecut nici un an de la în
ființarea Centrului, conduce
rea de partid și de stat apre
ciază că s-au obținut rezultate

Ing. Ion Niculescu a mul
țumit conducerii de partid și 
de stat pentru cuvintele de a- 
preciere rostite, pentru condi
țiile deosebite create Centru
lui în vederea desfășurării la 
un înalt nivel a procesului de 
perfecționare a pregătirii ca
drelor de conducere din între
prinderi.

(

V. MOINEAGU

V 11 A Ț A D 1E O R G A N 11 Z A Ț 11 E
Ți se întîmplă uneori să fii 

întâmpinat, la sediul unui comi
tet U.T.C., cu cuvinte de felul 
acesta :

— Păcat, că n-ați fost ieri la 
noi! Am avut o... (seară distrac
tivă, duminică cultural-sportivă, 
întîlnire cu, mă rog, o acțiune) 
extraordinar de frumoasă. Le-a 
plăcut foarte mult tinerilor.

Și încerci cu adevărat regre
tul că n-ai fost ieri acolo, ai 
o senzație că ești vinovat cu 
ceva, chiar dacă abia acum afli 
că la comitetul acesta U.T.C. 
oamenii ar fi dorit să sosești 
mai devreme la ei. Și ca să-ți 
repari cît de cît greșeala, ca 
să nu nedreptățești încă o dată 
efortul unor tineri care se stră
duiesc să facă ceva frumos, 
întrebi :

— Dar poate mai aveți astăzi 
ceva ? Sau mîine, poimîine — 
cît stau eu aici.

Pauză. Căutări îndelungi prin 
niște hîrtii, niște dosare. Pro
babil vor să-ți indice lucrul cel 
mai interesant din toate. Apoi, 
în sfîrșit:

— Da, avem. O acțiune de 
muncă patriotică. După amiază, 
la stadion. Urmată dfe întreceri 
sportive : volei, fotbal.

— La ce oră ?
— La cinci.
La cinci punct ești acolo. Dar 

stadionul e pustiu. Nimeni și 
nimic. Aștepți o jumătate de 
oră, o oră, o oră jumătate — 
tot nimic.

Și te întorci tot cu regretul 
că n-ai ajuns ieri în orașul acela. 
Ieri fusese, desigur, cu totul 
altceva...

Numai că întîmplarea se re
petă, într-o formă oarecum de
osebită, și în altă parte :

— Ați mai venit pe la noi ? 
Fiți bine venit! Dar păcat că 
n-ați ajuns măcar cu o oră mai 
devreme. Am avut o acțiune 
patriotică de toată frumusețea...

Iar! Lași, precipitat, geanta 
de voiaj jos, gata să te repezi 
intr-acolo.

— Unde ? 

bune, că începutul este foarte 
promițător. De asemenea, aș 
dori să exprim cu acest prilej 
mulțumirile noastre experților 
străini care ne ajută în orga
nizarea Centrului și în desfă
șurarea activității lui. Vom 
ține întotdeauna seama și vom 
aprecia că și ei au adus — s-ar 
putea spune — o contribuție 
la succesele noastre, la con
strucția socialistă în România.

Activitatea acestui Centru 
cu sprijinul Organizației In
ternaționale a Muncii și a 
Programului Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare este o dova
dă în plus a necesității unei 
strînse colaborări pe plan in
ternațional, a eficienței și ro
lului uriaș pe care îl joacă co
laborarea pașnică în dezvolta
rea tuturor națiunilor lumii. 
Ar fi de dorit ca Organizația 
Națiunilor Unite să aibă mai 
puține probleme litigioase de 
rezolvat, în schimb să-și con
sacre eforturile spre a ajuta 
la ridicarea economico-socială 
a țărilor mai slab dezvoltate, 
îndeplinindu-și în acest fel în 
cele mai bune condițiuni ro-

★ ★

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid și.de stat au 
semnat în cartea de onoare.

Vizita la Centrul de perfec
ționare a pregătirii cadrelor de 
conducere din întreprinderi, 
discuțiile purtate cu specialiș
tii și experții Centrului au 
relevat atenția deosebită pe

parcul orașului, 
centru.

In parc ? Cînd ai venit de la 
gară ai trecut insa prin parc.

Te-ai și plimbat citva timp pe 
aleile lui. N-ai observat totuși 
nimic deosebit. Nu era liniștea 
aceea de după un efort intens. 
Nici aleile nu păreau deranjate 
de curînd. Dar poate că...

— Parcul acela, de lîngă...
— Da, da, acela. N-avem altul. 

Au fost vreo 200 de tineri. Insă 
s-a terminat de vreo oră. Păcat 
că n-ați ajuns mai devreme.

Două-sute-de-tineri ? Nu se 
putea să nu r amină urme vizi
bile după un număr atit de 
mare. îți reproșezi în gînd ne
atenția cu care poți să treci, 

CE T 0LERĂM
ACȚIUNILE FANTOMĂ?

indiferent, printr-un loc atît de 
evident și pe lingă un reportaj 
care putea fi... ce mai! Intr-a
devăr, mare păcat!

— Și de unde erau tinerii ?
— Din tot orașul. Din între

prinderi, din școli. Am fost cu 
ei tot timpul. Am lucrat și eu, 
cot la cot cu ceilalți. Acum am 
venit de-acolo...

...Ii privești involuntar ținuta, 
pantofii. Strălucesc de cu
rățenie.

Și ai senzația unei căderi bru
tale în gol. Și taci. Taci pentru 
că nu știi ce să crezi. Și cînd 
te vede că taci, își închipuie că 
„te-a dus" și continuă să vor
bească mai departe, fără să-și 

Iul bău de a promova coopera
rea internațională, progresul și 
pacea în lume.

în acest spirit, tovarăși, am 
început noi această cooperare 
în domeniul perfecționării ca
drelor. O apreciem bună și u- 
tilă pentru dezvoltarea cola
borării și cooperării și în alte 
domenii de activitate. Consi
derăm că. cu cit între oamenii 
și națiunile de pe diferite me
ridiane se va dezvolta o co
laborare pașnică, cu atît fie
care își va aduce contribuția 
și la cauza progresului și a 
păcii.

Vreau încă o dată — a spus 
în încheiere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să mulțumesc 
experților străini și tovarăși
lor români care au lucrat și 
lucrează aici, să-i felicit pen
tru munca ce o desfășoară și 
să le doresc succese tot mai 
mari în activitatea lor, care 
este o activitate bună, nece
sară și utilă economiei și 
cietății noastre.

o preocupare susținută

semestrial
O EPISTOLA PE ADRESA 

CONSILIULUI POPULAR AL 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

teptăm, cu interes, răspuns la 
toate întrebările pe care le 
pune corespondentul nostru.

NU ESTE ADEVARAT, DAR 
PORCĂRIA MIROASE TARE 

URÎT

îndeplinit

Participant» la întîlnire au 
subliniat cu vii și puternice 
aplauze cuvîntul secretarului 
general al C.C. al P.C.R.

*

care conducerea partidului și 
a statului o acordă îmbunătăți
rii continue a activității între
prinderilor, promovării me
todelor moderne de organi
zare și conducere în vederea 
ridicării eficienței întregii e- 
conomii, creșterii nivelului de 
trai al tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră.

dea seama ci „se duce" astfel 
pe el singur.

In mod normal, te întrebi de 
fiecare dată ce l-a împins să 
facă așa ceva. Și de fiecare dată 
găsești altă explicație însă nu 
și motivul real. Accepți să ți 
se povestească cu oare cari înflo
rituri o acțiune adevărată pen
tru că te gîndeștt că poate așa 
ar fi dorit-o organizatorul ei 
sau că, așa cum face orice pă
rinte bun, poate chiar a văzut-o 
în mod sincer așa, mai frumoasă. 
Dar cînd știi, iar celălalt știe 
chiar mai bine decît tine, că 
dincolo de floricelele vorbelor 
n-a fost de fapt nimic, nici 
măcar un început, te întrebi pe 
bună dreptate, de ce.

Să admitem, însă, că îl crezi. 
Că. prin urmare, „te-a dus". Și 
apreciezi o inițiativă frumoasă, 
lauzi spiritul său întreprinzător, 
capacitatea sa. El știe însă mai 
bine decît tine că nu i se 
potrivesc aprecierile, că n-a 
făcut nimic ca să le merite, că 
a travestit minciuna în adevăr 
ca sa audă aceste laude — și 
nu face totuși nici un gest să 
te oprească. Te ascultă, îneîntat, 
cu falsă modestie, te lasă să 
vorbești mai departe. Ca și cum 
i s-ar cuveni pe drept. Cu toate 
că el este cel dintîi căruia nu-i 
folosește în nici un fel un ast
fel de tertip. Folosul nu este 
decît aparent, înșelător, pentru 
ci altfel, In profunzime, bucu-

Printre problemele de o im
portanță hotăritoare pentru viito
rul națiunii noastre socialiste, și 
care se desprinde cu o puternică 
forță convingătoare din expune
rea făcută la recenta plenară de 
către secretarul general al C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mi-a reținut în mod 
deosebit atenția, aceea care se 
referă la necesitatea mobilizării 
tuturor resurselor, de către fie
care ramură economică, de către 
fiecare întreprindere industrială, 
astfel incit, in eventualitatea di
minuării producției agricole din 
acest an, economia națională, in 
ansamblul ei, să nu aibă de su
ferit.

Asigurai ea în întregime și la 
timp a tuturor unităților econo
mice din agricultură cu utilaje 
și agregate necesare irigațiilor 
constituie, în prezent, o problemă 
de cea mai mare importanță nu 
numai pentru unitățile economice 
chemate să răspundă direct sar
cinilor trasate de conducerea de 
partid și de stat, ci, aceasta, con
stituie o datorie patriotică a fie
cărui om, a fiecărui cetățean al 
patriei noastre.

Pe bună dreptate, sublinia în 
cuvîntarea sa, la plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „este necesar 
să luăm măsuri energice pentru 
mobilizarea mai accentuată a 
resurselor din celelalte ramuri și,

ÎNTREPRINDERILE 
NISTERULUI INDUSTRIEI 
FORESTIERE, valorificînd mai 
bine resursele de masă lem
noasă exploatate și utilizînd 
mai deplin capacitățile de pro
ducție, au reușit să îndepli
nească cu 5 zile mai devreme 
planul producției globale și 
marfă pe primul semestru. Se 
prevede fabricarea peste pre
vederile de plan a unor pro
duse a căror valoare se va ri
dica la circa 200 milioane lei. 
încă de Ia sfirșitul lunii mai 
au fost încheiate lucrările de 
împăduriri prevăzute pentru 
semestrul I. efectuîndu-se 85 
la sută din sarcina anuală. 
Planul de beneficii pe ansam
blul activității economice 

riile de durată nu pot fi decît 
rezultatele unei munci adevă
rate. Eforturile continui, în cel 
mai deplin înțeles al cuvîntului, 
sînt cele care dau naștere și 
satisfacțiilor celor mai adinei. Și 
numai acestea pot fi numite, 
scurt și cuprinzător, ac-ti-vi- 
ta-te. Focul de paie nu este 
nimic mai mult decît un foc de 
paie, care durează un moment — 
și atit. In urma lui nu mai 
rămîne nimic. Și e firesc să te 
simți golit de satisfacții, cînd 
bagi de seamă — prea tîrziu, 
poate — că la flacăra focului 
de paie nu te-ai încălzit de fapt 
deloc și că în spatele tău nu se 
vede nimic. Roadele unei acti
vități reale nu mai pot fi poves

tite în fugă, pe scurt, sau la 
modul: „păcat că n-ați fost ieri 
la noi. Ați fi aflat roadele muncii 
noastre". Acestea trebuie neapă
rat să se vadă.

Dorința de „a ieși" bine, de 
„a fi văzut" cît mai bine este, 
poate, explicabilă, ai zice chiar 
mai mult, este o-me-neas-că. 
Dar a ales calea cea mai la în- 
demînă de realizare și, înain
tând prea mult pe ea, ajunge cu 
timpul să creadă cu adevărat 
ceea ce acum spune numai din- 
tr-o dorință explicabilă. Ajunge 
să-și închipuie că i se cuvin 
chiar pe drept meritele pe care 
tot el și le imaginează la în
ceput. Și nu se mai poate dezli
pi de ele.

Prin sarcini sporite fiecărei

unități, se menține un

echilibru economic normal
în primul rînd, din industrie, în 
scopul creșterii suplimentare a 
producției și realizării venitului 
național planificai”.

Colectivului nostru de munci
tori, ingineri și tehnicieni, i-au 
revenit, fără îndoială, răspunderi 
sporite, pe linia participării cu 
toată energia și capacitatea lui 
creatoare la această grandioasă 
acțiune întreprinsă de partid : 
diminuarea prin orice mijloace a 
efectelor secetei.

Stabilirea unor sarcini supli
mentare impune, însă, rezolva
rea unor numeroase probleme de 
ordin tehnic și economic, exis- 

ministerului a fost depășit cu 
circa 150 milioane lei.

S-a calculat totodată că pla
nul de investiții in acest sec
tor pe primele șase luni va fi 
îndeplinit cu un avans de 
circa 50 milioane lei.

ÎN JUDEȚUL MUREȘ planul 
semestrial al producției globale 
industriale a fost îndeplinit cu 
8 zile înainte de termen 
creîndu-se posibilitatea obținerii 
unor produse în valoare de 120 
milioane lei peste plan. Printre 
unitățile industriale cu cele mai 
bune rezultate se numără Com
plexul pentru industrializarea 
lemnului din Reghin, Combinatul 
de îngrășăminte azotoase din 
Tg. Mureș, Combinatul chimic 
din Tîrnăveni, Complexul in
dustrial de iaianță și sticlă 
din Sighișoara.

C. POGĂCEANU

Ti s-a intîmplat să vezi și 
așa ceva, nu de mult, intr-o 
capitală de județ. Secretarul cu 
propaganda al comitetului jude
țean U.T.C. a afirmat sus și tare. 
„Am stat de vorbă cu un mare 
număr de tineri, de cadre din 
activele U.T.C. și am convingerea 
că majoritatea cunosc documen
tele consfătuirii pe țară". A fost 
chiar afirmația sa, cuvînt cu 
cuvînt. Âi notat-o, de bună cre
dință, chiar atunci. Dar reali
tatea pe care ai găsit-o în teren 
se încăpățîna mereu să dea 
peste cap convingerea secreta
rului. Majoritatea tinerilor cu 
care ai vorbit dovedeau, dimpo
trivă, că nu cunoșteau consfă
tuirea pe țară sau auziseră vag

despre ea. Ai găsit și destui 
membri ai comitetelor comunale 
U.T.C., ba chiar, pe ici, pe colo, 
secretari care n-au putut să 
răspundă la întrebare. Și atunci, 
tot de bună credință, te-ai gîn- 
dit dacă nu cumva secretarul 
vorbise cu alți tineri, cu alte 
active. Dar hu, ai aflat mai 
tîrziu că fusese cam în aceleași 
locuri prin care ai trecut și tu. 
Abia cind. ai aflat și asta i-ai 
adus la cunoștință că situația 
nu era chiar așa de roză. Reacția 
a fost însă cu totul alta decît 
cea firească : el o ținea morțiș 
așa cum apucase să spună și 
repeta fără încetare că „majori
tatea cunosc". L-ai invitat pe 
teren, cu tine, ea să vă convin-

Inq.
DIMITRIE GRECOV 

director general al Uzinei 
de pompe — București

tența unui mecanism bine gîn- 
dit, rațional construit, nu numai 
în procesul de producție, ci și în 
acela al aprovizionării la timp și 
în cantitățile solicitate de desfă
șurarea normală a fluxului teh
nologic cu materii, materiale și 
semifabricate. în scopul reali
zării sarcinilor suplimentare ce 
revin în această perioadă uzinei, 
pe lîngă eforturile susținute, de
puse de întregul colectiv, s-au 
stabilit o serie de măsuri menite 
să asigure desfășuraiea normală, 
în ritm susținut a întregii fabri
cații. Astfel, prin impulsiona
rea activității serviciului de 
aprovizionare s-a reușit să se 
asigure, la termenul prevăzut 
prin graficele de livrare, mo
toarele electrice. Pentru ca, 
evident, suplimentarea sarcini
lor de plan nu privește doar 
uzina noastră, ea se referă 
și la alte întreprinderi cu care 
noi colaborăm. Și trebuie arătat 
că în această privință, a respec
tării riguroase a contractelor e- 
conomice, în condițiile unor e- 
forturi suplimentare, impuse de 
asigurarea echilibrului în toate 
ramurile economiei naționale, 
întreprinderile colaboratoare („E- 
lectroputere”-Craiova, Uzina de

Forță” — detaliu din con
strucția noii fabrici de amo
niac a Combinatului de în
grășăminte azotoase din Tg. 

Mureș

15 UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL GALAȚI și-au 
îndeplinit înainte de termen 
sarcinile prevăzute pentru pri
mul semestru al acestui an. în
treprinderea 1 Mai din Tecuci, 
Antrepozite, Frigorific, B.P.I.D. 
din Galați și altele sînt primele 
întreprinderi care și-au adus 
contribuția la depășirea indice
lui producției globale a cărei 
valoare este de aproape 10 mili
oane Iei.

Stația de sortare a minereu
lui din Galați, de pildă, a expe
diat furnalelor Reșiței, Hune
doarei și C. S. Galați o cantitate 
de 23 500 tone minereu peste 
planul primelor 6 luni. In ace
lași timp sortatorii gălățeni au 
obținut o creștere a productivi
tății muncii de 11,5 la sută.

geți împreuna sau unul pe altul, 
de adevăr. N-a mers : „Eu am 
fost odată pe teren și mi-am 
făcut o convingere". Ai înțeles 
abia atunci că repetase fraza 
aceea atit de des, incit începuse 
să creadă și el în ea. Devenise 
convingere. Lucru cît se poate 
de natural, la urma urmei. Pen
tru omul în cauză, însă nu și 
pentru starea .de lucruri. Tot 
vorbind despre ele la modul 
„am făcut, am dres", neajunsu
rile nu se și lichidează automat. 
Rezolvarea lor este în felul 
acesta aparentă, falsă. In reali
tate, se escamotează, trec pe 
planul al doilea al atenției, se 
ascund, dar rămîn tot nerezol
vate. Și se perpetuează, așa, de 
la o zi la alta, de la o etapă 
la alta și nu se transformi deloc 
singure din minusuri în plusuri. 
Decît cel mult în convingerea 
activistului care odată, mai la 
început, cînd se afla cumva la 
strîmtoare, a preferat să ros
tească un „DA" mincinos, decît 
să recunoască deschis și sincer: 
„NU". Cu toate că nu avea și 
nu are nimeni, nici măcar acti
vistul respectiv, nici un interes 
să dea drept rezolvate situații 
care în realitate nu sînt, numai 
de dragul de a raporta undeva, 
mai sus, „ne-am achitat". Dim
potrivă, interesul nostru, al 
tuturor, este acela de a le 
rezolva cu adevărat. La timpul 
lor și așa cum trebuie, ca să nu 
se mai revină asupra lor. Situa
țiile, bune sau rele, așa cum sînt, 
sînt ale noastre și rămîn așa 
atîta vreme cît răspundem noi 
de ele. Și nu ne poate fi indi
ferent dacă, oricum ar trece ele 
în ochii superiorilor, ai oaspe
ților, ai prietenilor, știm foarte 
bine că în proprii noștri ochi 
mai trebuie încă pînă să ajungă 
la aceeași înălțime. Jocul de-a 
furatul căciulii implică riscuri 
sigure și mai ales grave. E de 
dorit să nu-l practicăm nici
odată. Cu atît mai mult cînd 
e vorba de rezultatele muncii 
noastre. 

D. MATALA

mașini electrice-București, „E- 
lectroprecizia”-Săcele ș.a.) au 
răspuns cu promptitudine sarci
nilor ce le reveneau în acest 
sens.

Asigurarea unei cooperări 
fructuoase între uzina coordo
natoare și celelalte, cît și între 
acestea din urmă, contribuie la 
menținerea unui ritm corespun
zător al producției, în fiecare 
unitate-verigă, permite realiza
rea produselor la un înalt 
nivel calitativ, pregătește toate 
condițiile ca produsele finite să 
fie livrate beneficiarilor în ter
menul stabilit și în cantitățile 
solicitate de aceștia.

Deplasînd firul discuției în 
cîmpul propriu-zis al „bătăliei” 
pentru plan — procesul de pro
ducție, menționez că și aici a 
existat 
pentru realizarea întocmai a tu
turor sarcinilor stabilite. Nu pu
tem să nu amintim, de pildă, că, 
în scopul asigurării unei ritmi
cități sporite, serviciul de dispe
ceri a întocmit un program mai 
amănunțit, în strînsă corelare cu 
posibilitatea asigurării cu semi
fabricate și piese necesare pom
pelor, în fiecare secție din uzi
nă, Mai mult, s-a trecut la o 
nouă organizare a brigăzilor pe 
schimburi, astfel îneît mașinile 
să poată fi utilizate într-o pro
porție sporită, iar livrarea produ
selor finite să se desfășoare nor
mal. Este demn de menționat

Urmăresc în presă articolele 
privind responsabilitatea condu
cătorilor auto și nu pot spune 
că ceea ce se scrie nu e adevă
rat. Numai că, vedeți dv., sînt 
unele lucruri de care nu șoferul 
e cel vinovat și despre acestea se 
scrie și se vorbește mai puțin. 
Un caz.

' Eu lucrez pe mașina 22-B-2512 
la „Tehnometal”. Cum se exe
cută la noi anumite lucrări de 
întreținere și reparații ? Căci 
între acestea și accidentele pro
duse pe drumurile publice este 
o foarte strînsă legătură.

Sînt conducător auto calificat 
și îmi cunosc drepturile și obli
gațiile. îmi place să lucrez bine 
și organizat, dar să am și con
dițiile strict necesare. Or, eu nu 
am nici măcar strictul necesar 
—»sculele. Asupra acestui lucru 
am atras atenția de multe ori, 
am făcut referat, dar in zadar. 
Umblu cu cauciucurile uzate la 
maximum și oricînd pot avea o 
explozie. Accidentul e, astfel, ca 
și făcut. Din nou am sesizat, am 
făcut referat, dar măsuri nu ia 
nimeni.

La noi, în magazie nu găsești 
nici măcar o piesă, un șurub, a- 
tunci cînd ai nevoie. Am co
lindat de multe ori orașul în lung 
și-n lat fără să găsesc ceea ce 
căutam. Știe conducerea între
prinderii noastre acest lucru ? In
teresează pe cineva ? De știut, 
se știe, dar de interesat, am im
presia că nu interesează pe ni
meni. Autovehiculele sînt între
ținute, evident, de șoferi, dar 
garajele mai au și cite un me
canic de întreținere pentru tre
burile mai grele. Noi nu avem 
nici unul.

Garajul nostru este o curte a- 
glomerată cu tot felul de mate
riale, un depozit sub cerul liber, 
fără a avea cele mai elementare 
condiții de lucru. Iama am lu
crat afară în zăpadă, ploaie și 
umezeală. Găseam diferențialul 
și cutia de viteze înghețate. De 
ce ? Pentru cîțiva litri de val- 
volină.

Ce răspuns credeți că-mi dă 
tovarășul director la asemenea 
lucruri care mă frămîntă ? „As
tea sînt condițiile. Dacă-ți place, 
bine, dacă nu, să pleci în altă 
parte". Poate că în cele din 
urmă, neavînd încotro, voi pleca. 
Dar prin asta nu se rezolvă ni
mic în legătură cu situația ară
tată. Altcineva se va chinui. Și 
pe altul îl va paște pericolul de 
accident.

GHEORGHE MARIN 
str. Drumul Sării nr. 9 
sectorul 6 — București

N. R. Datorită lipsei de spa
țiu, n-am redat decît foarte 
puțin din ceea ce ne comu
nică cititorul nostru. Scrisoa
rea, 4 pagini bătute la mașină 
la un rînd, am înaintat-o însă 
Consiliului popular al muni
cipiului București de unde aș- 

faptul că printr-o astfel de reor
ganizare a formației de lucru, la 
turnătorie, prin aplicarea în pa
ralel a unor măsuri de cointere
sare materială (în condițiile 
creșterii proporționale a răspun
derii personale), s-a reușit să se 
asigure o producție zilnică de 
metal turnat cu 20 la sută mai 
mare, paralel cu diminuarea pro
centului de rebut cu 2,5 la sută 
față de începutul anului.

Paralel cu aceste măsuri de 
organizare a muncii în secțiile 
de producție, ca urmare a preo
cupărilor susținute ale serviciu
lui tehnic din uzină, s-a putut 
aplica imediat o serie de îmbu
nătățiri constructive la mașinile 
și utilajele existente. Este bine să 
amintesc, de pildă, că pentru 
prelucrarea găurilor de scurge
re ale carcaselor pompelor cen
trifugale monoetajate, s-a intro
dus o mașină-agregat cu 4 ca
pete de forța, fapt ce a permis 
reducerea timpului de prelu
crare a respectivelor piese de 
trei ori.

Toate acestea se încadrează, 
indiscutabil, în activitatea sus
ținută, de zi cu zi, a întregului 
colectiv al uzinei de a organiza 
cît mai rațional întregul proces 
de producție, de a asigura o 
înaltă eficiență și competitivitate 
produselor fabricate; vin să 
confirme, o dată în plus, efec
tul mobilizator pe care l-a avut 
asupra oamenilor muncii, a ca
drelor de conducere și specia
liștilor, acțiunea de organizare 
științifică a producției și a 
muncii, concepută în contextul 
preocupărilor generale ale parti
dului.

Trebuie să spunem, în înche
iere, că pentru lunile următoare, 
colectivul uzinei noastre este 
pregătit pentru introducerea în 
fabricație a peste 300 de pompe 
care vor fi livrate peste plan 
unităților din agricultură. Aceas
ta, în condițiile în care calita
tea produselor să fie menținută 
la un înalt nivel tehnic, în cele
lalte ramuri ale economiei na
ționale, activitatea să se desfă
șoare nestingherit, iar exportul 
produselor fabricate la între
prinderea noastră să nu aibă 'de 
suferit.

Un colectiv de stadenți 
din complexul „Regie”-Bucu- 
rești ne-a sesizat, cu citva timp 
în urmă, despre lipsa de curățe
nie pe Splaiul Independenței, 
între numerele 260 și 264. „Mai 
mult decît atît, ni se scria, la 
nr 264 se află și o crescătorie de 
porci. De la ea șl pînă la blocul 
nostru nu sînt mai mult de zece 
metri. In general, în această par
te a Bucureștiului, nu se res
pectă regulile de curățenie una
nim acceptate și obligatorii pen
tru toată lumea".

Clar și concis. Asta pentru noi 
și pentru cei ce. ne-au sesizat. 
Căci pentru tovarășul Gheorghe 
Gheorghe, șeful serviciului Ad
ministrația locală de stat din ca
drul Consiliului popular al sec
torului VII (serviciu căruia i-am 
transmis cele scrise), lucrurile nu 
sînt chiar atît de clare. Domnia 
sa ține, mai întîi și întîi, să ne 
contrazică și, vezi doamne, să ne 
informeze că „crescătoria de 
porci se găsește pe str. Ghercu 
Constantin 15, nu pe Splaiul In
dependenței nr. 264". Dar „ESTE 
JUST CĂ EMANĂ UN MIROS 
NEPLĂCUT".

De fapt asta am vrut să știm 
și apoi să aflăm ce măsuri se 
iau. Ni se spune mai departe 
cum se numește proprietarul 
celor 7 porci și ni se aduce la 
cunoștință că acesta „are con
tractați porci cu statul".

De la primirea răspunsului și 
pînă acum stăm și ne batem 
capul • ce-a vrut să spună to
varășul Gheorghe Gheorghe cu 
asta ? Bănuim că dacă cocina 
ar fi fost sub fereastra locuinței 
domniei sale, găsea alt motiv.

ÎNTREPRINDEREA
V-A ÎNȚELES...

„Mă numesc Dascălu Stelian, 
mecanic la Autobaza din Ro
man. După absolvirea școlii pro
fesionale am intrat la cursurile 
serale ale liceului. Acum sînt în 
clasa IX-a. De o lună de zile ni 
s-au schimbat însă turele și nu 
mai am condiții să termin ceea 
ce am început. Vă întreb : între
prinderea nu poate face nimic 
pentru a mă ajuta să continui 
studiile începute ?”

Da, tovarășe Dascălu, între
prinderea a manifestat soli ci tu-! 
dine la doleanța dv. Consiliul 
municipal al sindicatelor Roman 
ne comunică: „S-a luat legă
tura cu conducerea Autobazei și 
s-a stabilit ca tovarășul Dascălu 
Stelian, să fie lăsat să lucreze 
numai în schimbul 1 pentru a 
putea frecventa cursurile, în mod 
deosebit în perioada examene
lor”.

Se subînțelege că grija între
prinderii trebuie răsplătită de 
dv. prin rezultate bune la învă
țătură și în producție.
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Râspunsul la întrebarea : din 
ce este alcătuită știința ? —
nu este ușor de dat. Știința con
ține fapte, ipoteze, teorii, legi, 
metode ; însă fiecare dintre a- 
ceste „ingrediente" nu pot fi 
definite în mod simplu și, mai 
ales, îr.tr-un fel care să satisfa
că unanim. Se spune că Che- 
vreul. mare chimist francez al 
secolului trecut, la o vîrstă ce 
se apropia de o sută de ani, l-a 
tulburat pe un confrate mai tî- 
năr cu exclamația: „un fapt! 
Știi dumneata ce este un fapt ? 
un miel este un fapt Claude 
Bernard, în același secol, scria 
că știința nu este alcătuită din 
fapte, ci din idei — formulate 
prin fapte. însă în câte feluri 
se pot ordona faptele, pentru a 
sprijini una sau alta dintre i- 
dei! Mai de mult, imaginea 
populară despre omul de știin
ță era una caricaturală ; savan
tul era omul implicat în nesfîr- 
șite dispute. Ea se întâlnește în 
Till Eulenspiegel, ca și în co
medii ale lui Moliere. Azi critici 
ai cunoașterii științifice se 
sprijină pe coexistența mai mul
tor teorii în aceeași etapă de 
dezvoltare a științei, pe carac
terul efemer al unor teorii, pe 
trecerea tuturor „adevărurilor" 
ce au dominat o epoca — la 
muzeul de vechituri, dacă nu pe 
lista neagră a erorilor condam
nabile. La o examinare superfi
cială, se pare ca, în ultimul se
col, remanierea teoriilor se face

afara acestei zone („centrală" 
pentru că reflectorul a fost în
dreptat într-o anume direcție) e- 
xistă penumbre și umbre cu fap
te ce par nesemnificative sau 
chiar „inexplicabile*1', cu idei ce 
par bizare, cu rezultate privite 
cu scepticism sau ca simple cu
riozități. Cînd se produce o re
voluție științifică, ea înseamnă 
întotdeauna o renunțare la pa
radigmele vechi și adoptarea u- 
nor noi paradigme.

Reflectorul își deplasează lu
mina ; limita între lumină și 
umbră se schimbă. De obicei, 
noua știință este mai cuprinză
toare, dă „socoteală" și de o 
parte din faptele altădată ener
vante. Se întîmplă cîteodată ca 
noua știință să fie mai puțin cu
prinzătoare : atunci cînd, expli
cit sau implicit, ea este dogma
tică. Atunci ea devine nu nu
mai neglijentă sau nereceptivă 
pentru o categorie de fapte și 
de ipoteze — ci pur și simplu 
intoleranță. De obicei, succesul 
evident al unui anumit „drum 
al științei" duce la exagerări în
vecinate cu dogmatismul: succe
sul mecanicii a generat meca
nicismul care a dominat fizica, 
chimia și biologia, în cursul se- 
colului 19 (și mai tîrziu), pînă la 
afirmarea materialismului dialec
tic. Se poate vorbi de un orto
doxism al științei și de curente 
heterodoxe, „eretice". Primul este 
susținut — nu numai de fapte, ci 
și de psihologie afectivă, care 
face din paradigme adevărate 
prejudecăți. Th. Huxley (unul

latate și (ceea ce e mai grav 1) 
să refuze să cerceteze el însuși 
pe o cale neconformistă, care ar 
putea să genereze îndoieli cu pri
vire la valoarea paradigmelor la 
care a aderat și el, ca și toată 
lumea.

Oare într-adevăr știința de azi 
n-ar putea să ofere o bază pen
tru stabilirea unui limbaj comun 
între „ortodocși" și „hetero- 
docși" ? Este ceea ce încearcă, 
în medicina românească dr. Ti- 
beriu Ionescu, pe baze teoretice. 
Homeopații folosesc doze foarte 
mici din medicamentele alese — 
dar unele cercetări de farmaco- 
dinamie arată că dozele mici au 
efecte inverse dozelor mari (ceea 
ce ar putea oferi o anumită ex
plicație pentru efectul terapeutic 
al unui similium). Organismul 
tratat este bolnav — dar unele 
cercetări de fiziopatologie arată 
că, în anumite cazuri, organis
mul bolnav reacționează parado
xal, adică invers față de cel să
nătos (ceea ce ar putea oferi o a 
doua explicație). Simptomele bo
lii sînt, în parte, reacții de a- 
părare ale organismului, deci sus
ținerea lor (și nu combaterea) ar 
fi indicată (ceea ce ar putea o- 
feri o a treia explicație). Li se 
reproșează homeopaților că folo
sesc doze infinitesimale: dar azi 
știm că o mare importanță bio
logică o au oligoelementele și 
unii ioni prezenți în cantități în- 
finiteeimale. Concepția asupra 
structurii materiei vii, elaborată 
de acad. E. Macovschi face loc 
acțiunilor dozelor infinitesimale

In liniștea satului Sîntana — județul Bihor
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LABORATOR CONFORMISM
Șl PROGRES ȘTIINȚIFIC

fntr-un ritm din ce în ce mai 
rapid. Cum putem pretinde a- 
tunci că știința progresează — 
în calitate de cunoaștere și nu 
numai de aplicație practică ? 
De fapt, acest ritm de înlocuire 
este un ritm de înnoire ; rapi
ditatea sa oglindește dinamis
mul cunoașterii științifice actu
ale și nu fragilitatea „adevăruri
lor relative" pe care le stabilim 
astăzi. Modelul atomic al Iui 
Bohr n-a persistat decît un de
ceniu — dar „soliditatea" a- 
cestei teorii a fost mai mare 
decît a teoriei galenice despre 
mișcarea sângelui — care a do
minat știința 1500 ani, sau de
cît a teoriei flogistonului, care 
a fost acceptată aproape un se
col.

Repetăm că progresul științi
fic esențial este unul metodo
logic. Faptul stabilit astăzi, ân 
spiritul științei ccWitemporane, 
este un FAPT scris*cu majus
cule ; se apropie de calitățile a 
ceea ce Pavlov numea „măria 
sa faptul". Teoriile construite 
azi sînt întemeiate cu mai mul
tă grijă și cu mai multă rigoare, 
chiar când par mult mai îndrăz
nețe, mult mai depărtate de 
ceea ce ar dori „bunul simț".

¥
Trebuie sâ subliniem un as

pect esențial, pe care îl ignoră 
mulți dintre cei care nu lucrea
ză efectiv în sectorul științific: 
rare sînt teoriile care dau soco
teală de totalitatea faptelor pe 
care le inventariază, la un mo
ment dat, un anumit domeniu al 
științei. în fiecare epocă de dez
voltare a științei, ideile domi
nante se edifică doar pe baza u- 
nei părți dintre faptele cunoscu
te. Acestea sînt principiile, teo
riile, metodele pe care Th. 
Kuhn Ie numește paradigme. Ști
ința „rezumată" sistematic, asa 
cum este prezentată în manua
le, este axată pe paradigme. în

conf. univ. dr. 
Victor Sâhleanu 

dintre primii susținători ai dar- 
xvinismului) făcea observația că 
multe dintre idei „încep prin a 
fi privite ca niște erezii pentru 
a deveni, în cele din urmă, ve
ritabile superstiții". în felul a- 
cesta, m știința eminamente re
voluționară, apare riscul conser
vatorismului.

O atitudine de mare valoare 
practică în privința faptelor și 
ideilor care nu se acordă cu pa
radigmele epocii este atitudinea 
de critică constructivă și de 
călăuzire după aforismul hamle- 
tian: „între pămînt și cer sînt 
mai multe lucruri decît cele la 
care visează filozofia". Cu alte 
cuvinte, în curentele heterodoxe 
am putea căuta rădăcina unei e- 
ventuale înnoiri, o rezervă de ne- 
conformism de care are nevoie 
progresul științei. Cu singura ob
servație : să aplicăm un riguros 
control metodologic, tuturor a- 
firmațiilor care ne sosesc din do
menii neoficializate.

Voi da un exemplu concret î 
homeopatia. Această doctrină te
rapeutică pretinde că bolile se 
pot vindeca cu ajutorul unor me
dicamente care, la omul sănătos, 
produc simptome asemănătoare 
celor ale bolii. Contrazicerea cu 
medicina oficială este flagrantă, 
în medicina curentă noi tratăm 
insomnia cu somnifere, și nu cu 
excitante 1...

Totuși, dacă examinăm mai în
deaproape ceea ce face homeo
patia, vedem că ea obține vin
decări reale. Din punctul de ve
dere al bolnavului, este singu
rul lucru care are importanță. 
Medicul vrea sa-și explice : cum? 
Paradigmele medicinii biologice, 
întemeiate pe experiențe de la
borator, nu par să-l ajute să gă
sească o explicație. Atunci — el 
are tendința să nege faptele re-

a
acestei

(și chiar homeopatice), cum 
precizat chiar autorul 
concepții... După părerea noastră, 
acest limbaj comun trebuie să 
fie, în primul rînd, cel metodo
logic.

Personal nu sînt homeopat, dar 
mă interesează înnoirea de men
talitate pe care o pot obține, a- 
propiindu-mă de această „sectă". 
Am căutat să conving colegii mei 
medici că o asemenea apropiere 
este interesantă. De exemplu, ho- 
meopații acordă o mare impor
tanță cunoașterii „terenului" și a 
predispoziției personale, ca și 
simptomelor psihice. Nu este a- 
ceastaj linia tradițională multimi
lenară a medicinii, de care ne-au 
depărtat experimentatorii pe co
bai, pe șoareci, pe iepuri și pe 
cîini ? Dar principiului după care 
dozele mici pot fi eficace acolo 
unde nu sînt eficace doze mai 
mari — personal i-am găsit a- 
plicații și confirmări în diferite 
sectoare ale biochimiei, farma- 
codinamiei, biofizicii și psiholo
giei. O asemenea stimulare a 
gîndirii în spre abordarea în chip 
nou a realității, este ceea ce se 
înțelege sub eticheta 
re euristică.

Un fapt, o idee, o 
n-au numai o valoare 
raportată la „adevărul

Intri acum în muzeu și Impre
sia de prospețime, de mînă de 
gospodar atentă și de efort con
jugat cu priceperea omului de 
știință te însoțește de-a lungul 
întregii vizite. Nici nu-ți vine 
să crezi, oricît ți-ai plimba pri
virile peste pereți și exponate, 
că muzeul acesta datează din- 
tr-o vreme cînd mulți din vizi
tatorii săi de astăzi nu erau 
născuți încă : din 1934. Pe a- 
tuncl, în urmă cu peste trei de
cenii, datorită strădaniei unor 
profesori înzestrați cu dăruire 
sufletească, tot muzeu se nu
meau cele cîteva vestigii anti
ce și o modestă colecție paleon
tologică. Fuseseră scoase la 
iveală prin săpăturile arheologi
ce efectuate într-o comună din 
împrejurimi, la Poiana, unde se 
descoperise o cetate cu nume și 
cu rădăcini dacice : Piroborida- 
va. Astăzi, tot muzeu se cheamă 
Instituția aceasta impunătoare, 
cu peste 50 000 de piese achizi
ționate și care te îndeamnă pe 
nesimțite să-ți împărtășești im
presiile în șoapte. Vechiul mu
zeu își începuse activitatea în-

TURIȘTI, 
CIND VĂ
OPRIȚI LA
TECUCI...

de valoa-

teorie — 
„în sine" 

_ _____ _ _______absolut"... 
Valoarea lor este totodată (une
ori — mai ales) practică, apli
cativă. Dar valoarea este dată (o 
repetăm, o subliniem — cu ori
ce ocazie) de fecunditatea ideii, 
de valoarea el stimulatoare pen
tru noi cercetări. Reacția pu
ternică de combatere, prin fapte 
și argumente temeinice, poate să 
fie marea valoare a unei idei... 
însă — în afară de aceste pozi
ții în dinamica științei — o 
idee sau un fapt care nu se con
formează schemelor noastre de 
interpretare — are valoare și 
prin aceea că ne mențin plas
ticitatea și/elasticitatea gîndirii.

tr-o singură încăpere. Cel de 
acum pune Ia dispoziția vizita
torului opt săli spațioase pline 
de lumină și de mărturii ale tre
cutului, opt săli cărora lucrări
le de restaurare le-au schimbat 
în întregime înfățișarea. Dru
mul de-a lungul timpului n-a în
semnat însă doar o trecere prin 
ani. Semnificația lui cea mai pro
fundă constă în dezvăluirea 
treptată a unor evenimente isto
rice, act care depășește prin di
mensiunile sale barierele orașu
lui. De la cele cîteva obiecte 
de bronz sau monede medievale
— importantă mai mult locală
— pînă la bogatul material ex
pus acum, permițind vizitatoru
lui să-și elucideze probleme 
fundamentale privind începutu
rile viețif omenești și cultura 
dacică așa cum s-a manifestat 
în sudul Moldovei de azi. este 
nu numai un drum, ci o întrea
gă epocă. Este ceea ce oferi 
oricînd muzeul din tînărul mu
nicipiu Tecuci, care și-a redes
chis de curînd, cu nerăbdare 
parcă, porțile pentru oaspeți, în 
urma unor susținute lucrări de 
restaurare și modernizare. Lă
cașul poartă, tot de atunci, și 
un nume mai adecvat profilu
lui : Muzeul de arheologie.

O carte de vizită si o invita
ție în același timp.

ST. ANDRONACHE

• 9 9 9 • •
In imediata apropiere a Capi

talei, la mai puțin de un ceas de 
alergătură cu autobuzul, (asta în 
cazul în care autobuzul nu ră- 
mîne în pană undeva pe șosea), 
înconjurat de poiene se află lacul 
Snagov, cunoscut nu numai de 
bucureșteni, dar și de alte mul
țimi de oameni amatori de fru
musețe. O publicație franceză nu
mea localitatea care poartă nu
mele lacului „o viitoare capitală 
de vară a României". Și daca 
ne gîndim că începînd cu pri
mele zile călduroase de primă
vară, cîteva zeci de mii ele vizi
tatori vin să-și petreacă o zi sau 
numai o după-amiază la Snagov, 
afirmația mi se pare justificată. 
Această pitorească așezare, cu
noscută și peste hotare, primește 
de la un sezon la altul strălucirea 
unei moderne stațiuni climate
rice. Adăugind și interesul turistic 
pe care îl oferă vizitatorului mă
năstirea „Vlad Țepeș", despre 
care Alexandru Odobescu în lu
crarea „Cîteva ore la Snagov", 
vorbește cu emoție, mă simt în
dreptățit să cred că istoria și 
frumusețea acestor locuri oferă 
cel mai puternic afiș de reclamă 
pentru cei care n-au venit încă 
pe aceste meleaguri.

Aflîndu-ne la început de se
zon, am ales o duminică, încer
când să descopăr ce poate oferi 
Snagovul în timpul unei întregi 
zile de soare de vară. Mulți 
bucureșteni se îndreaptă spre 
Snagov de sîmbătă seara. Mij
locul de transport: trenul, din 
Gara de Nord sau autobuzul, de 
la Băneasa. Troleibuzele și au
tobuzele se întrec să aducă aici 
sute ri sute de persoane. O coadă 
imensă — același lucru se întîm- 
plă și duminica pe ruta Snagov- 
Sat — si după un ceas și dese
ori chiar două, te afli, în sfîrșit 
în posesia unui bilet de carton cu 
numărul locului pe el (ce bine 
ar fi să fie și locul tn autobuz!) 
care îți asigură dreptul de a ajun
ge la destinație. Acum e acum; 
cineva, nu se știe cine, a ho- 
tărit ca autobuzele să nu tragă în 
stație decît în momentul plecării. 
Am convingerea că nu puțini 
dintre cititorii acestor rinduri au 
„suferit" în fața ușii păzite cu 
strășnicie, în majoritate, de o ti-

nără fată, care a uitat de mult ce 
este acela un zîmbet și care, cu 
un clește de perforat tn mînă, 
lovește tabla mașinii și strigă din 
răsputeri: „Ai răbdare tovarășe, 
nu te mai înghesui așa, că nu 
mai plec ! încui mașina și nu mai 
plec".

Așa începe călătoria. Odată a- 
junși la capătul liniei, mulți pa
sageri întreabă de ce autobuzul 
nu circulă pînă la Complexul tu
ristic. Nu li se răspunde decît 
printr-o scurtă înălțare din umeri. 
Pe cînd cîteva autobuze pînă la 
complex ? Dacă nu va gîndiți la 
ceilalți pasageri, faceți ceva pen
tru copii, tovarăși hotărîtori ai 
orelor de plecare și ai stațiilor !

Să continuăm însă călătoria de 
sîmbătă seara. Ajunși la Snagov, 
mulți au făcut calea întoarsă de

dariei. Grădina de vară funcțio
nează într-o „curte" cam nepri
mitoare. Nefiind proprietatea sta
tului, președintele cooperativei nu 
investește sume. Foarte bine. Dar 
atunci de ce nu amenajează o 
grădină în fața magazinului uni
versal, unde funcționează restau
rantul în sezonul de iarnă ? Pozi
ție frumoasă, spațiu din belșug, 
lipsește inițiativa.

Dar să trecem peste acest a- 
manunt „nesemnificativ pentru 
comerț" cum îl socotește preșe
dintele. Nu se găsește pește? 
Lipsește berea ? Simplu, ca bună 
ziua. Pe celălalt mal al lacului 
mai funcționează două restauran
te. Bufetul „Ștrand" bine apro
vizionat, unde responsabilul, to
varășul NICOLAE FR1NCU, om 
care știe ce-i aceea „negustorie",

gov în jurul orei 20, deci exact 
atunci cind nu se mai poate be
neficia de mijlocul de traver
sare.

în sfîrșit, duminică dimi
neața. Intr-adevăr, timpul este 
minunat. Zi de ștrand. Deci, 
poftiți la plajă. Există două 
ștranduri. De fapt nu se 
poate vorbi decît despre unul 
singur. Cel de al doilea, de la 
Complexul-turistic, este numai o 
imitație proastă. A doua plajă, da. 
Păcat că este prea mică. Aici, o 
mînă de mare maestru pregăti
tor de odihnă, cum este tovarășul 
ION BUJENIȚĂ, șeful secției de 
exploatare a lacului Snagov, a 
pregătit tot ceea ce trebuie ca să 
vă simțiți bine. într-o discuție pur
tată cu ctțiva turiști străini, 
aceștia mi-au spus că .ștrandul

CÎTEVA ORE

la hotel (100 de locuri) — 
să găsească o cameră in sat. 
Mulți vizitatori evită hotelul dm 
pricina zgomotului infernal de 
mese și scaune trintite pe care 
îl declanșează chelnerii îndată 
ce se luminează de ziuă. Dar 
să nu părăsim firul. E ora mesei. 
Restaurantul „Debarcader" nu o- 
feră promisele preparate de pescă
rie. Berea lipsește. Cauza P 
„Comandăm 4 000 de sticle 
pe săptămînă și ni se li
vrează numai 2 000. Vindem 
miercuri și joi și păstrăm 
câteva și pentru duminică dimi
neața, chiar dacă uneori se de
gradează. Așa am dispoziție de 
la conducere : cum, necum, du
minică dimineața să am bere ca 
să luăm ochii clienților!", îmi 
spune VASILE MANEA, respon
sabilul restaurantului, un om de 
altfel, întreprinzător, care d<ve- 
dește un deosebit simț al gospo-

Constantin 
Georgescu

Intimpină amabil tn prag cute
un tentant „Bine ați venit în u- 
nitatea noastră I". Am spus sim
plu ? Vă rog să mă iertați I Am 
uitat să vă pun la curent că ne- 
existînd posibilitatea petrecerii 
unei minuni biblice, de la un mal 
la altul nu se poate ajunge de
cît cu ajutorul unei bărci. Dar 
aceasta nu circulă decît pînă 
la ora 20. Se ivesc atunci două 
altei native: sau mănînci tot ce 
dorești și dormi sub cerul liber 
— cu toate că în apropiere se 
află un cochet camping bine în
treținut de tovarășul loan Martin 
dar cu locuri insuficiente (există 
posibilități de extindere) — sau 
nu ai cu ce traversa, țintnd cont 
de faptul că ultimele autobuze, 
dinspre București sosesc la Sna-

u

Snagov bate foarte multe ștran
duri ale Europei". Ce vă faceți 
tovarăși de la Complex dacă vor 
veni și la dumneavoastră ? Ce vor 
spune ? Vă pricește!... Vă invi
tăm, deci, să petreceți o zi cani
culară la „ștrandul Snagov", care 
a izbutit să satisfacă gusturile 
celor 11.300 de vizitatori veniți 
într-o singură duminică. Ce-ar fi 
aici de reproșat? Problema băr
cilor. Ca să nu se mai formeze 
cozile din fața caselor de bilete 
și să fie evitate discuțiile „tari", 
am să-i rog pe tovarășii care răs
pund de acest sector să facă un 
calcul cit se poate de simplu: 
bărcile de la Snagov au capacita
tea de patru și șase persoane. 
Dacă impărțim 11 300 la șase — 
ar fi în defavoarea oamenilor, să 
impărțim la patru — ar reieși că 
sînt necesare cam 1883 de am
barcațiuni. Și cînd ne gîndim că 
lacul dispune numai de 86 bărci

SCKISORl NATALE

ORGANIZAREA IUL |
(Urmare din pag. 1)

xnînțată cultura a doua pe © 
suprafață ce depășește pe cea 
de pe care s-a recoltat orzul.

Azi, prima zi cînd combinele 
au intrat în lanurile de grfu în 
toate unitățile, este desigur pre
matur să se tragă concluzii cu 
privire la ritmul de execuție al 
acestei lucrări. Și totuși— To
tuși nu în toate unitățile timpul 
bun de lucru și capacitatea ma
șinilor sînt folosite din plin. Este 
suficient să ne oprim la Ș.M.T. 
Adamclisi. Din cele 11 unități 
deservite, toate situate în aceeași 
zonă, pînă la 20 iunie — zi în 
care au început ploile — numai 
în patru: Alimanul, Lespezi, 
Șipote și Vlahi, începuse recol
tatul griului. La Abrud, Adin- 
cata, Urluia, Petreni, Tuf ani 
sau Petroșani, deși orzul fusese 
demult strîns, sub diferite pre
texte — griul e încă verde, me
canizatorii mai pun cite ceva 
la punct la combine — oamenii 
și-au îngăduit o pauză care ar 
putea să-i coste scump. Avem 
în vedere, în primul rînd, ploile 
care au căzut în ultimele zile. 
Chiar dacă am lăsa de o parte 
pierderile produse prin scuturare, 
ceea ce nu poate susține nimeni 
că este exclus, pot fi pierdute 
condițiile excelente create de ul
timele ploi căzute pentru germi
narea celei de a doua culturi.

Culturile duble sînt la aceas
tă oră, punctul nevralgic al 
campaniei în multe cooperative 
agricole din județul Constanța. 
Pînă la 20 iunie, de exemplu, 
dată la care se îndieie recolta
tul orzului 62. din cele 157 co
operative agricole nu însămin- 
țaseră nici un bob în cultură 
dublă.

Desigur, recoltării orzului și 
mai ales a grfurm trebuie *ă i se 
acorde maximum de atenție- 
Dar cînd ai de hrănit mh de a- 
nimale — oi <i taurine cum este 
cazul cooperatoriJer din Topahi

I
I

i

Pe de o parte noi, Zăineștii, 
Băni (arii, apoi ai lui Cîrpă, Os
man. Băduleștii și Dulugenii, pe 
de alta Popeștii și ai lui Dulugea, 
Zaplaicii, ai lui Saiu și Bălăbănii 
toți ținem strîns marginile satu
lui, pe dealuri, lingă ulmi și sal- 
cîmi, printre tarlale de vița de 
vie și grădini. O gîrlă care curge 
cînd plouă rostogolește spre șes 
bolovanii cit casa, trunchiuri de 
copaci căzuți, putregaiul, gar
duri mărăcinoase, cu pari cu tot, 
amestecați într-o viitoare de pîl- 
nie și alcătuind la cotituri pra
guri de trecere mari, cu piciorul 
și cite o dată chiar cu căruța. Gîr- 
la aceasta e cel mai mare specta
col al împrimăvărării, o aventură 
a verii cind ploile repezi mușca 
din arșiță ca niște fulgere și se 
răbunește la vale pămintul ca 
scoarța în trăznet a unui copac. 
Se aduna pe maluri, desculți și 
cu pantalonii suflecați pînă la 
genunchi, Bănițarii și Băduleștii, 
Dulugenii și Zaplaicii, Popeștii și 
Bălăbănii și Zăineștii, adică toa
te marginile satului, cu copii și 
bătrîni, dar mai ales cu bătrini, 
ascultând cum duduie-n adine ca 
intr-o ocnă țărina și se smucește 
taur cerul cu coamele tîrîș prin

Dulugenii, Popeștii și Zaplaicii, 
Bălăbănii, toți, margini de os și 
de carne, cercuri întregi de via
ță șl deveniri. Nu e nicăieri nici 
o lege, nici spusă nici scrisă, 
care să ie statornicească ori să 
le restrîngă, să le considere li
mită sau puncte de trecere, aor
tă a inimii satului care pulsează 
într-o anume cadență, distinctă, 
numai prin viața acelora caro 
prin însăși nașterea lor sînt în 
taină legați de aceste suave dar 
incoruptibile margini, nu le-a 
părăsit nimeni niciodată, nici 
măcar din dragoste. Nimeni 
niciodată nu s-a însurat cu o 
fată, fie ea și din altă comuna, 
dacă el trăia și muncea într-o 
margine a satului, dacă ea tră
ia și muncea în centru, nici nu 
o cunoștea măcar, o privea nu
mai și o îndrăgea în taină și cu 
îndoială. „Cine-ți știe marginea 
/ îți iubește inima / Gura și 
sprincenele. / Toamna cu po
ienile" spune, vechi, cîntecul* 
cu identitatea precisă a acestor 
locuri, cu pitorescul și reazimul 
lor spectaculos în văzduhuri, 
spate în spate cu codrii și stele
le care amorțesc de atîta tăce
re, ca o prudență de flacără-a

MARGINILE

și Horia trebuie ră te îngrijești 
și de furaje. Or, balanța fura
jeră a acestor unități dezechili
brată de secetă nu poate fi re
dresată decît cu culturi duble. 
Pentru asta se cere o încordare 
a eforturilor, o rapidă eliberare
a terenurilor recoltate și folosi- | 
rea, ceas de ceas, a întregii ca- fi 
păci tați de lucru a tractoarelor.

De situația existentă în aceste 
unități, vinovată se face și con
ducerea S.M.T. Horia. De altfel, 
acesta este singurul S.M.T din
județul Constanța care nu în- fi 
sămînțese nici un hectar cu cui- I 
turi duble. Nesatisfăcător, din ■ 
acest punct de vedere, se pre
zintă lucrurile și la S.M.T. A- ■ 
damclisi, care nu a însămînțat fi arbori, pieptăn uriaș și nevăzut 
decît 17 hectare, la S.M.T. Co- 
gealac doar 20 hectare, 1
S.M.T. Albești. Topraisar ț
Mircea Vodă cite 40—70 hecta
re. Pentru că, dacă pentru rit
murile inegale de la recoltări 
mulți și*au găsit și continuă 
să-și găsească adăpost sub um
brela scuzelor de genul — la 
noi este încă verde — cauzele 
ritmului inegal la însămînțarea 
culturilor duble se află numai 
în modul în care este organizată 
munca în fiecare unitate, în mo
dul în care este folosită capa
citatea mașinilor, în grija și 
răspunderea pentru asigurarea 
necesarului de furaje. Pentru că, 
ce scuze pot avea acele unități 
care deși aflate în aceeași comu
nă—vezi Ciocîrlia de Jos și Cio- 
cîrîia de Sus — una însămîn- 
țează o mare suprafață cu cul
turi duble, iar cealaltă nici n-a 
scos din magazie sacul cu să
mânță.

Și cîte asemenea exemple nu 
pot fi date! Fiecare mecaniza
tor, fiecare cooperator — fie el 
oreședfaîte, brigadier sau om 
la saci pe combine — trebuie să 
î-țriează că orele acestor zile 
sînt într-adevăr hotărâtoare. în- 
sÂmînțarea cuhuri a doua, de 
furaje nu este o lucrare minoră.

A. I. Zâinescu

!o- • de-asupra, pînă în cîmpii. Stau 
la fi și ascultă și văd, numai ochi șî 
și 8 auz, cum cad ca dintr-o piuă-n 

i" '
Ide, stau și asculta și văd ore în 

șir spectacolul desfășurat al apei, 
se retrag apoi, tăcute, marginile

I svîntînd ușor cu pașii, că' 
cărările. Mijlocul satului 
cruce de drumuri de p___

I garduri de țambre de frasen pe 
ziduri, îndărătul lor, printre vi
șini, cu case înalte pe beciuri și

I
I
I
I
I
I
I

maluri se smulg rotunde sarcinile 
mari de bolovani de parca nasc 
continuu dealurile — aici gravi-

svîntînd ușor cu, pașii, către deal, 
i e o răs

cruce de drumuri de piatră și

cu șoproane pe stîlpi înflorați sub 
iederă, înalji. Mijlocul satului larg 
ca și marginile, e.xistînd prin ele, 
prin prospețimea lor, împrumu- 
tîndu-și un aer mai grav, o tăce
re de parcă îi stă veșnic cineva 
în preajmă și pe cuget. Stau 
marginile cerc și îi adeveresc 
viața, mișcarea dinăuntru, limpe
de. Fără ele satul ar muri.
eruri și ființe, toate mor fără 
margini. Aceste margini care 
nu-s lăudate niciodată și căro
ra Ii se cuvin atîtea cîntece, în 
șoaptă, marginea din austru a 
satului meu. către pădure; cimi
tirul, marginea dinspre băltăreț, 
cîmpia, cerul de de-asnpra vul
canic și, dedesubt, piatra. $i 
apoi noi, Zăineștii, Bănițarii și

lan

cerului, nemișcat și el, tulbu
re și pietros. Dulugenii sus ș!-au 
întemeiat familiile într-o margi
ne, Bănițarii într-alta, Bălăbă
nii și ei și Zăineștii, țin mâi
nile satului toți, cu sfială și 
nitate iar marginile acestea au 
o viață a lor aparte, fac veșni
că trecerea dinspre centru către 
pădure, în sus, tainica, la vale 
către cimpie, la răsărit și apns 
către struguri, amforă de bronz 
în care mustesc sălbatice mires
mele, vinurile ca un ținut do 
umbră, răcoros. Au existat din- 
totdeauna marginile, vor exista 
mereu și li se cuvine lauda de-a 
exista continuu cum matca ade
verește geologic nul și-i stă de 
veghe, harnică, în nemișcarea eî. 
cum aripile înlesnesc de-a pu
ruri zborul și îl mărginesc să
geată, cum ciclic timpul se îm- 
parle-n anotimpuri, patru lumi
noase margini ele de care ne 
îndrăgostim și sîntem ale lor, 
cum marea are și ea o margi
ne, cum fiecare lucru și fiecare 
ființă au toate cîte o margine, 
mai multe încă acolo în podgo
rie satul meu își adeverește 
larg mijlocul, viata și dragostea, 
sufletul, cîntecele, totul prin in
corigibile ele, veșnice, marginile. 
Iar eu am scris acestea numai ca 
o laudă a lor.

PENTRU CANDIDAȚI! LA STUDENȚIE PREZENTAM AZI: .
bilislndu-se în acest scop toate * 
resursele umane și materiale 
de care dispunem.

Ceilalți ingineri hidrotehni
cieni sînt solicitați cam la pa
tru categorii distincte de lu
crări : construcții și Instalații 
hidroenergetice (baraje, uzine 
hidroelectrice); construcții și 
instalații pentru alimentarea 
cu apă a localităților și indus
triilor (captări de apă, stații de 
tratare $1 epurare, rețele de 
distribuție și canalizare); con
strucții pentru amenajarea 
cursurilor de apă (regularizări 
de albii, îndiguiri, amenajări 
de căi navigabile); construcții 
și instalații portuare (ecluze, 
cheiuri, diguri).

— Cum devii inginer-!n- 
■talator ?

— Urmînd Facultatea de in
stalații pentru construcții. La 
absolvire, vel putea lucra atît 
în proiectarea cît și în executa-

riue și apreciate profesii inte
lectuale : inginer constructor.

— Sînt necesare aptitudini a- 
□ume penira a te dedica, sigur 
de realizare, acestei ramuri de 
activitate inginerească?

— Un răspuns elocvent îl ai 
în cuvintele prof. ing. VIRGIL 
DP.AGOMIR, prorector al In
stitutului de construcții din
3ucurești: „Nici in anii de 
studii, nici ulterior, in produc
ție, au «int solicitate aptitudini 
diferite de cele pretinse de ori
care altă ramură a ingineriei. 
Se pretind, deci, aptitudini, cu- 

pentru 
__  ___ deosebit) 

ri fizică, a^ică pentru calcul și 
experimentare.

— Dar îngăduie • superioară 
afirmare a celui care o practi
că? Este oare • profesiune in- * — — —

— Niciodată o activitate u- 
soară. simplă, ingineria înseam-

ciente vaporașe. O excume pinâ ț 
la rrAnletiree .VW Tepe,' W raod
dorește oricine. O jumătate de 
ceas tn fata măreției istoriei W 
poporuhd românesc erie un po
pas care se recomandă fiecărui ,
vizitator al SnasovuluL. Litera tens solicitată ?

fAC »»U ■ I __ _ — . — — aw . soara. simp.a, mgmeTia înseam- 
cnetere, pentru ce» cere nă in permanență un efort de
vemt pe ruta Bucarești—Sna- creație, este o profesiune ce 
goo-sat cu autobazele D-R.T.A- solicită, prin excelență, o mun- 
Nu încercați sd folosiți a- a că de concepție. Ea te obligă ia 
ceeași rută și h mâoarcere. Nu- " neîntrerupte căutări de nou, de 
mita mtreprmdere — c« toate că IțLcere^°7/, «FIM —- continuă desăvlr$.re prin rtu-

xl al cărților și publica- orțctfe outotMtze fiilor de specialitate. Ia pas cu
încărcate smt necesare — vta impetuoasa dezvoltare eontem- 
duminică seara să-i mai aducă A porană a științei și tehnicii Tre- 
înapoi. Un singur autobuz, va- bule să mai știi că, în ce pri
muri dintr-o comună încecinatâ, veste ritmul construcțiilor, Ro-
trece de obicei fără să mai o-106 d* 
preasrf, fiind rupraaglomarat. S« W

T--jif.il J-»., .-.r. *“ care orașe din țar*cu toate acestea, cei care au pe- fnnetioneaxă facultăți caro pre- 
treent «ta« or« la Snagov la- .p.rf.n.u „alro „a.
craaxă In diminaapi urmitoare rtrwetil T
Mi-a fon dat ii t-Sd o tcand a- —Ce', mai important lrutimt 
proape incredibilă. Ctțioa cute- ra »c«t profil se afiâ fn Capi- 
xători au pornit pe fos pini laț talilnvățămiatul superior de 
Tincibetti _  printre ci te afla «mstrurtii are la noi o frumoa-
fi inginerul L. F\ cu eoția fi fe- »* treditie. De curtnd. >-<J s4r-
tifa — aproximație doisprezece bltorit 100 de ani d. la infiin-
lt7ometri._ln aperanfa de « gdn tarea Scolii Națtaule de Po-

ocaxie tpre Capitală. duri ai Șosele — rea mal veehe
Si acum, în atenția domnea- ™ instituție de invătămint tehnic 

ooartri, iubiți locwtori ai Capita- superior din tara noastrf.
leitin oitrina hotelului rAmba-^Vm„ acesteia. Institntol de 
sgoot cineva a expus o incitați^ <11 -.i —. _ ..
tentantă, cam de prin luna ie- "" • P^e-
bruarie, cind aici lacul era inglte- A ,n P«ioad. 1940-1903 -
tat. lat-o i ^Bnmresteni 1 Resta- proape 8 000 de ingineri. Ast
bruarie, cind aici lacul era înghe- A In perioada 1940-1968 a- 
/ct. lat-o: „Bucureșteni ! Resta- proape 8 000 de ingineri. Astăzi, 
urantele Hm complexele Snagov- acest Institut are circa 4 500 de 
sat, Snagov-parc și pădurea Bă- A student! si funcționează cu 
neasa (mi rog, de aici ie poate w cinci facultăți: Construcții (sec- 
oeni fi pe fm) tatr-un cadru pi- tia „construcții civile, indus- 

MiNUNA-nTcoNiarni•
DE RELAXARE ȘI ODIHNA". eo’”‘r,'c," fsecti* ”ln-
Ar fi interesant de ftiut daci A stalatil pretr" construcții"); 
cei care au hotirit tentanta in- «asini ,1 ntllaj pentru eon- 
vitație, au vizitat Snagovul pe atracții (secția „mașini și utilaj 
traseul descris. Q pentru construcții") ; Hldroteh-

Dar Snagovul invită. Prin fru- n,că (secțiile „construcții și in- 
musețile lui de vară și iarnă, A stalații hidrotehnice" ; „îmbună- 
invită. li invită în același timp tățirl funciare") ; Construcții te
și pe cei care se îngrijesc de or- roviare, drumuri șl poduri (sec- 
ganizarea timpuluiliher al hucu- V {ule >căI lerate drutnuri și po. 
reftendor ,ă pofteaecă de ur- durl. )igeod„Ie ,lsten,atf. 
genfă fi sd ia mburile cores-Bare teritorial"). O Facultate 
punzătoare I de hidrotehnică, avînd aceleași

secții ca și cea din București 
funcționează în cadrul Institu
tului politehnic din Iași. Facul
tatea de construcții de aici are 
două secții: „construcții civile, 
industriale și agricole" ; „dru
muri și poduri". La Cluj, poți 
candida la studenție pentru sec
ția „construcții civile, indus
triale și agricole" a Facultății 
de construcții. De asemenea, 
Politehnica din Timișoara are 
o Facultate de construcții, cu 
patru secții: „construcții ci
vile, industriale și agricole" ; 
„construcții și instalații hidro
tehnice" ; „îmbunătățiri fun
ciare" ; „drumuri și poduri". 
Menționăm, ca foarte important 
faptul că secțiile „construcții 
civile, industriale și agricole" 
și „instalații pentru construcții" 
au atît cursuri de ri eît și se
rale.

— Unde lucrezi ca absolvent 
eu apeeialitatea „construcții" ?

SUPERIOR DE
CONSTRUCȚII
— Pe imul din numeroasele 

șantiere de construcții de lo
cuințe, obiective social-cultura- 
le sau la clădiri și construcții 
speciale industriale (hale, co
șuri de fum, hangare, edificii 
industriale de beton armat, me
tal și lemn). Numeroși ingineri 
cu această specialitate lucrează 
și în institute de proiectări sau 
cercetări, în secțiile și întreprin
derile de construcții.

— Cu ce se ocupă hidroteh
nicienii ?

— Cei specializați în „îmbu
nătățiri funciare" lucrează în 
domeniul irigațiilor, Îndiguiri
lor, desecărilor. Activitatea a- 
cestei categorii de ingineri ca
pătă o deosebită însemnătate 
în condițiile în care, așa cum 
s-a precizat în cadrul recentei 
plenare a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
pînă în 1975 este prevăzută rea
lizarea unei suprafețe irigate 
de 3 000 000 (trei milioane) hec
tare. A fost subliniată cu insis
tență necesitatea ca această vas
tă acțiune de importanță na
țională să înceapă imediat, mo-

re> ?I exploatarea instalațiilor 
din locuințe, clădiri soclal-cul- 
turale, administrative, complexe 
industriale și agrozootehnicei

— Pentru ce te pregătește 
secția „geodezie și sistematizare 
teritorială" ?

— Devii un specialist solicitat 
în cadrul direcțiilor de siste
matizare, arhitectură șl con
strucții ce funcționează în fie
care județ. Poți fi, de asemenea, 
angajat la serviciile de topogra
fie și geodezie din instituțiile 
centrale și departamentale.

— După terminarea Facultă
ții de mașini și utilaj ești re
partizat pe șantierele de con
strucții ?

— Ingineri cu această speci
alitate lucrează pretutindeni: 
pe șantiere, în uzinele con
structoare de mașini, la ba
zele de mașini pentru con
strucții, în întreprinderile de 
reparații, precum și în institute 
de cercetări sau de proiectări, 
ori în întreprinderile de gospo
dărire locală. I

ION TRONAC
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înapoierea în Capitală

a delegației conduse de tovarășul

Gheorghe Apostol
Marți după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația Consiliului 
Central al U.G.S.R., condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, care 
la invitația Confederației Gene
rale Italiene a Muncii a făcut o

vizită în Italia între 18 și 25 iu
nie.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Vasile Vîlcu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Gheorghiu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., alți reprezentanți ai con
ducerii U.G.S.R., activiști ai sin
dicatelor.

(Agerpres)

CALIFICARE PENTRU
MUNCĂ NECALIFICATĂ?

0 DELEGAȚIE A P. C. DIN ARGENTINA 
BUCUREȘTIA SOSIT IN

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului 
Comunist din Argentina, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, va 
face o vizită în țara noastră.

Delegația P. C. din Argentina 
este formată din tovarășii Rodolfo 
Ghioldi, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C. din Ar
gentina, Vicente Mariscbi, mem
bru al secretariatului C.C. al

P.C.A., și Paulino Gonzales Al
berti, membru al C.C. al P.C.A.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpina- 
tă de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Ion Cîrcei, mem
bri ai C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

„Clasic* ji „modern* — reu
șită îmbinare de stiluri arhi
tectonice la Muzeul arheolo

gic din Constanța

FEROVIARII

(Agerpres)
LA DATORIE!

LA BUMBEȘTI-LIVEZENI

ÎNTRECEREA CONTINUĂ
(Umor» din pag. I)

O DELEGAȚIE A U.G.S.R. 
A PLECAT LA BELGRAD

• EVITAREA UNUI CxRAV 
ACCIDENT DE CALE 
FERATĂ

dimineața a plecat spre 
o delegație a Consiliului 
al U ’ ’

Marți • 
Belgrad < 
Central <• 
tovarășul 
membru al 
al C.C. al 
ședințe al 
al U.G.S.R., care, 
Cont nlui Central 
C»*'at rTivi T

U.G.S.R., condusă de 
Constantin Drăgan, 
Comitetului Executiv 

P.C.R., prim vicepre- 
Consiliului Central 

la invitația 
___  __  ____ al Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia, va 
participa la cel de al VI-lea Con
gres al sindicatelor din această 
țară.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți membri 
ai conducerii U.G.S.R., precum și 
Djordje Popovici, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Iugoslaviei 
la București.

In aceeași zi, delegația a sosit 
la Belgrad, unde, pe aeroportul 

Surcin, a fost întîmpinată de 
Vaio Skendjici, secretar general 
al Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia.

(Agerpres)

Unul dintre cei mai in vîrstă

cetățeni ai țării a încetat din viață
Ilie Stamate din co

muna Ilovăț, satul Firiziu. 
in virstă de 135 ani, S înce
tat din viață. Pînă in ul
tima vreme, acest țăran 
mehedințean și-a păstrat, 
în mare parte, vioiciunea 
și luciditatea.

Contemporan al unor mo
mente cruciale din istoria 
poporului nostru — revo
luția de la 1848, Unirea 
Principatelor, războiul pen
tru cucerirea independenței

de stat, cele două războaie 
mondiale și altele, Ilie Sta- 
mate a fost in ultimii ani 
unul dintre prietenii și in
vitatul de cinste al pio
nierilor, școlarilor, tinere
tului și al multor săteni de 
pe meleagurile mehedințe- 
ne, cărora le-a împărtășit 
cu dragoste episoade din 
marile evenimente la care 
a fost martor nemijlocit.

BRAȘOV. — Un tren de marfă 
trecea prin stația Prejmer. Apa
rent nimic neobișnuit. Totuși pri
virile atente ale impiegatului de 
mișcare Fodor Laaislau au ob
servat că garnitura era mai scurtă 
ca altă dată și, în plus, ultimul 
vagon nu avea felinarul roșu obiș
nuit. Imediat a dat alarma. Tele
foanele au început să sune de la 
o stație la alta. S-a constatat că 
mărfarul, care circula fără oprire, 
se fragmentase pe drum. Din 46 
de vagoane, 24 — dintre care u- 
nele încărcate cu clor lichid — 
rămăseseră oprite undeva între 
stații, periclitînd circulația. Im
piegatul Fodor Ladislau, împreu
nă cu Gheorghe Gusu din stația 
Ozuna și operatorul Nicolae Leo- 
veanu, au închis imediat linia 
curentă, oprind un tren accele
rat de călători care tocmai pleca. 
Prin intervenția lor promptă s-a 
evitat un grav accident de cale 
ferată.

Pentru fapta lor, cei trei lucră
tori au fost felicitați călduros de 
conducerea regionalei C.F.R. și de 
colegii lor și au fost recompen
sați cu un premiu special. Nume
roși călători, care își puteau 
pierde viața într-o catastrofă, 
și-au arătat recunoștința lor prin 
scrisori trimise regionalei C.F.R. 
Brașov.

fungă în frunte. Aceeași emula
ție domnește și în cadrul echi
pelor. Fiecare brigadier se stră
duiește să execute lucrările cele 
mai dificile, mai pretențioase. 
De cite ori se lucrează, de pildă, 
la ringuitul stîncii, Nicolae Radu 
din echipa nr. 1 este primul 
care se urcă in vîrful ei și în
cepe să o dărîme. La încărcarea 
pietrei în mașină se dovedesc a 
fi neîntrecuți Viorel Popa și Vic
tor Moise care, alături de alți 
doi tineri din echipa lor, au reu
șit să încarce un camion în nu
mai 5 minute. Despre hărnicia 
brigadierilor, despre întrecerea 
dintre ei, vorbesc cu admirație 
nu numai ceilalți muncitori de 
pe șantier, ci și conducerea aces
tuia. Tinerii brigadieri consideră 
însă că nu au ajuns la maximum 
posibilităților lor. Nu au ajuns 
din cauza unor greutăți care li 
s-au pus în cale. Printre acestea, 
cea mai importantă o constituie 
lipsa asistenței tehnice din par
tea șantierului. Nu există decît

iar-

un singur maistru care, pe lingă 
brigadieri, mai are sub suprave
ghere alte dteva sute de mun
citori și zeci de agregate. Oridt 
s-ar strădui omul nu poate face 
față tuturor, așa că, uneori, bri
gadierii sînt nevoiți să aștepte 
pînă li se creează front de lu
cru. Este necesar ca I.C.T. Ti
mișoara, care execută această lu
crare, să asigure cit mai grabnic 
cele trei loturi ale sale de pe 
defileul Jiului cu cadrele teh
nice necesare, dat fiind faptul 
că aici vor lucra brigadieri tot 
timpul verii. întrecerea dintre e- 
chipe este trenată și de lipsa 
normelor zilnice. Practic, briga
dierii nu știu ce volum de lu
crări trebuie să execute într-o 
zi, ceea ce nu are darul să le 
trezească ambiția de a înălța 
ștacheta realizărilor tot mai sus. 
O experiență valoroasă a existat 
pe același șantier cu 20 de ani 
în urmă. Atunci nici o echipă nu 
părăsea lucrul pînă nu-și rea
liza și apoi depășea norma.

Și-ar vrea să procedeze astfel 
și actualii brigadieri.

Dintre cei 38 de absolvenți 
ai unei școli profesionale din 
Tg. Mureș, 27 părăsesc Fabri
ca de cărămizi și țigle unde 
au fost repartizați după cîteva 
luni de muncă în producție, 
întreprinderea locală de ma
teriale pentru construcții, de 
care aparține această unitate, 
deschide acțiune penală pre- 
tinzînd restituirea cheltuielilor 
de școlarizare, adică circa șap
te mii de lei de persoană. Pro
cesul se află în curs, iar ti
nerii sînt între ciocan și ni
covală, deoarece au plecat din 
fabrică în urmă cu mai bine 
de un an și, în acest timp, au 
frecventat cursuri de calificare 
la locul de producție în alte 
întreprinderi unde au de-acum 
obligații contractuale.

Deoarece, prin conținutul 
său este exemplificatoare pen
tru toți tinerii în cauză, cităm 
opinia întreprinderii în legă
tură cu Alex. Demeter, unul 
din absolvenți i „După obține
rea calificării în meseria de 
cocător-arzător pentru mate
riale de construcții, cu reparti
ția nr. 72/1966. acesta a fost 
repartizat la unitatea noastră 
cu începere din data de 
01.08.1966, urmînd a lucra trei 
ani la Jocul de muncă repar
tizat, așa după cum s-a obli
gat. După 8 luni a părăsit ne
justificat serviciul".

A părăsit deci „nejustificat" 
serviciul. Iată ce spune Kiraly 
Lajos, care s-a adresat ziaru
lui : „deși am obținut o cali
ficare bine precizată, practic 
am săpat pămîntul, am lucrat 
ca încărcător și stivuitor, 
am transportat rebuturile, am 
măturat curtea fabricii. Cînd 
am fost la șeful de cadre, to
varășul Diriczy Pavel, dînsul 
a spus că în meseria de cocă
tor-arzător nu putem funcțio
na decît cu categoria a 
V—Vl-a. or. noi nu aveam de
cît categoria a IlI-a. Salariul

■ssbbmmb
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• Marți seara s-a înapoiat 
în Capitală delegația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, care, la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Islanda a făcut o vizită in a- 
ceastă tară.

★
Delegația Tineretului Socialist 

din Belgia, condusă de Femand 
Dewit, secretar general al orga
nizației, care a făcut o vizită în 
țaia noastră, la invitația C.C. al 
U.T.C., a fost primită marți după 
amiază de tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist, ministru pentru proble-

mele tineretului. Cu acest prilej 
a avut loc într-o atmosferă caldă, 
prietenească, o informare recipro
că asupra activității celor două 
organizații.

★
o Marți după-amiază s-a 

înapoiat în Capitală delega
ția Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, condusă de Ste- 
lian Ionescu, membru al 
Biroului permanent, al Uni
unii Naționale, care, la in
vitația Uniunii Cooperative
lor Sătești din R.F. a Ger
maniei. a participat la lu
crările Congresului coopera
tivelor „Raiffeisen".

La 25 iunie, George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit pe 
Nabih Sabbagh, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Arabe Siriene în Repu
blica Socialistă România, în legă
tură cu plecarea definitivă a a- 
cestuia.

★
la amiază a sosit înMarți _____  _ __  _

Capitală o delegație comer
cială și industrială suedeză, 
condusă ’ ■’ 2_ „
președintele Comitetului sue
dez pentru promovarea comer
țului suedez cu România.

(Agerpres)

de bază la această categorie 
este de 734 lei și cîștigam efec
tiv 540 lei în muncile necalifi
cate. De aceea am plecat. Eu 
lucrez acum la întreprinderea 
de reparații-auto, unde sînt 
muncitor calificat.

Ceilalți colegi ai săi lucrea
ză la Metalochimica, la I.U.I.U. 
(întreprinderea de utilaje pen
tru industria ușoară) etc. Care 
este explicația acestui transfer 
global al locului de muncă ? 
Răspunsul este ironic. Fabrica 
de cărămizi și țigle din Tg. 
Mureș nici nu avea nevoie de 
muncitori calificați în meseria 
de cocător-arzător! Cele PA
TRU posturi existente sînt 
ocupate de muncitori califi
cați la locul de muncă. Condi
țiile tehnice ale fabricii nici 
nu pretind prea multă mînă 
de lucru calificată. Dovadă că 
ceilalți tineri care au rămas 
totuși aici lucrează la calele de 
teracotă și în cu totul alte me
serii decît în cea pentru care 
s-au calificat.

Imediat după repartizare, ti
nerii absolvenți și-au dat sea
ma că le-au fost înșelate spe
ranțele. Au fost dați pe mîna 
maiștrilor și, în loc să fie în
conjurați cu toată atenția pen
tru a se perfecționa din punct 
de vedere profesional, au fost 
mutați dintr-un loc de muncă 
în altul, erau folosiți ca mun
citori zilieri. Au devenit o po
vară pentru fabrică și s-a creat 
impresia că nimeni nu are ne
voie de acești tineri.

„Aveau pretenții prea mari, 
ne spune maistrul Bodoni Dio- 
nisie de la aceeași întreprin
dere, care a predat Ia 'școala 
profesională, de aceea au ple
cat. Toți salariații noștri sînt 
calificați la locul de muncă. 
Un om isteț poate deveni în 
două luni cunoscător al tutu
ror fazelor de producție, dar 
ei nu au depus nici un inte
res".

Dintr-o optică depășită, 
după cum se vede, li s-a pre
tins băieților a doua ucenicie 
după ce au PARCURS o școa
lă profesională de TREI ANI 
cu obiectiv bine precizat. Iar 
conducerea fabricii găsește că 
tocmai aici s-a comis greșeala: 
de ce le-a dat școala certifica
tul de calificare în meseria de 
cocător-arzător ?

Secția respectivă a școlii 
profesionale, înființată în 1963, 
a funcționat pentru o singură 
promoție. Obiectivul calificării 
a fost prevăzut în planul de 
școlarizare, iar secția a fost în
ființată prin solicitarea prea-

labilă a secțiunii de învățâ- 
mînt de pe lîngă Sfatul popu
lar al fostei regiuni Mureș- 
Autonomă Maghiară. Se vede 
treaba că atunci nimeni nu 
s-a gîndit la plasarea viitori
lor absolvenți ! Au fost trimiși 
cu toții la Fabrica de cără
mizi și țigle din Tg. Mureș 
pentru a acoperi lipsa mîinii 
de lucru necalificate. Astfel de 
muncă au prestat și în timpul 
practicii școlare, cu aceiași 
maiștri la care au ajuns ulte
rior.

După repartizarea absolven
ților, în urma sesizărilor asu
pra situației lor, secția indus
triei locale din fostul sfat 
popular regional a ținut o șe
dință cu conducerea fabricii 
în care a trasat sarcini ca ti
nerii muncitori să fie încadrați 
în locurile de muncă cores
punzătoare. Dar sarcinile nu 
aveau cum să se realizeze i 
așa cum am văzut, în fabrica 
amintită nu aveau ce căuta 
38 de cocători-arz^tori pentru 
materiale de construcții!

Sînt vinovați numai tinerii 
că au părăsit întreprinderea 
cu care au avut contract de 
muncă pe trei ani ? E adevă
rat, ei nu au respectat o clau
ză contractuală. Dar — se 
pune întrebarea — unitatea a 
respectat condițiile de anga
jare ? Răspunsul la această 
întrebare se dă escamotat. 
Fabrica de cărămizi și ți
gle din Tg. Mureș are acum 
un alt director și un alt șef de 
cadre. Școala profesională nu 
mai are secția amintită. Dar 
cei care au propus funcționa
rea școlii fără baze întemeiate 
nu au dispărut, există pe un
deva și ei sînt, în primul rînd, 
răspunzători de această situa
ție. Statul a cheltuit 7 000 de 
lei cu un elev. In plus, există 
răspunderea față de acești ti
neri care au fost derutați, au 
pierdut un timp prețios în 
dauna formării lor profesio
nale, pentru viață. Estimînd la 
valoarea lor reală consecințele 
care decurg de aci, propunem 
Consiliului popular provizo
riu al județului Mureș eluci
darea celor întîmplate și apli
carea măsurilor corespunză
toare celor ce se fac vinovați 
de situația creată. Nu ne în
doim că măsurile ce vor fi 
luate vor viza, în același timp, 
și valorificarea pregătirii pro
fesionale a tinerilor meseriași, 
cărora li s-a 
doar rolul de 
lificați.

rezervat acum 
muncitori neca-

CORNELIU POGACEANU
de Ake Vrethem,

(Agerpres} (Agerpres)

JOC OBSTRUCTIONIST
împotriva bazelor sportive

GIMNASTICA

ION D. DANCEA

TRISTA BIOGRAFIE
A BAZEI SPORTIVE

DIN LUNA

într-un fel, trista 
unei baze sportive

sportivă Spicul* 
Luna, județul Cluj, 

luat

Intr-un splendid efort, prima „rachetă” a țării noastre, 

talentatul sportiv Ion Tiriac, care a cîștigat recent turneul 
de la Lugano, și continuă să ne reprezinte cu cinste pe terenurile 

de la Wimbledon
Foto: VIOREL RARA

PRICEPERII UNOR
LUCRURI SIMPLE

în arta priceperii unui lucru 
simplu — este chiar o îndatorire 
dacă vă gîndiți mai bine — ca 
acela al necesității unei săli pen
tru educație fizică, este mult 
mai ușoară.

• IERI, IN turneul internațio
nal masculin de volei de la 
Sofia, echipa Bulgariei a în
vins cu 3-1 echipa României 
iar U.R.S.S. a întrecut cu 3—1 
echipa R. D. Germane.

• ÎN PRELIMINARIILE com
petiției internaționale reminine 
de handbal de la Negotin, 
chipa României a învins 

. 11—7 (7—4) echipa secundă 
Iugoslave. U.R.S.S. L 
cu 17—14 (8—10) meciul 
Ungaria.

e- 
cu 

____ a 
a cîștigat 

■ ■ CU

II
goslaviei. Fotbaliștii 
au obținut victoria 
de 2—0 (2—6).

• ASTA SEARĂ, 
cu începere de la ora 19 va a- 
vea loc „manșa" a doua a 
finalei campionatului interna
țional feroviar de fotbal în care 
se întîlnesc echipele Rapid 
București și Lokomotiv Sofia, 
în primul joc, fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
3—1.

brazilieni 
cu scorul

la Sofia,

se-• ASEARA la Belgrad, 
lecționata de fotbal a Braziliei 
a jucat în compania echipei Iu-

★
noastre de radio vor 
ultima parte a me- 
fotbal Rapld-Lokomo-

Stațiile 
transmite 
ciulul de 
tiv Sofia. Transmisia va începe

£n jurul orei 20,05 pe progra
mul I.
• MARTI au luat sfîrșit la 

Leningrad campionatele euro
pene de haltere. La cat. grea 
titlul a fost cucerit de sporti
vul sovietic Leonid Jabotinski 
cu un total de 570 kg (167,500 
kg — record mondial — 190 șl 
212,500 kg).

★
Amatorii de fotbal din țara 

noastră vor putea urmări as
tăzi pe micul ecran desfășura
rea meciului internațional de 
fotbal dintre echipele Rapid 
București și Lokomotiv Sofia, 
care are loc la Sofia. Transmi
sia va începe la ora 19.

Neavînd încotro, oamenii au 
început să ceară sprijin și prin 
alte părți. Au trimis scrisori pre
tutindeni la organele bănuite că 
ar putea să le dea o mînă de a- 
jutor întru urnirea unei încăpățî- 
rtări proverbiale. Scrisoarea nr. 423 
se adresează Comitetului județean 
U.T.C. Timiș, și este semnată de 
conducerea liceului din Deta. 
Redăm, In rezumat, conținutul: 
„Liceul din localitate are în cla
sele V—XI 1120 de elevi. Mai are 
trei profesori de educație fizică 
ce-și desfășoară activitatea di
dactică într-o sală improvizată a 
unui fost cinematograf de vară". 
Cităm în continuare: „Liceul 
nostru are în administrația ope
rativă directă o clădire care se 
găsește vizavi de școală și care se 
poate transforma într-o modernă 
sală de gimnastică, dar care este 
folosită de către cooperativa lo
cală de consum drept magazie 
pentru preluarea și depozitarea 
sticlelor goale și a borcanelor". 
Invitați la o înțelegere cinstită și 
echitabilă, proprietarii „de fapt’* 
au spus că o eliberează cu con
diția ca școala să le dea alta în 
loc, fiindcă de „această magazie 
nu se pot lipsi** (I).

Chiar atît de neajutorată să 
fie cooperativa de consum din 
localitatea Deta, încît să aibe ne
voie de ajutorul școlii ? Și încă 
de o magazie pentru preluarea 
sticlelor și borcanelor goale ? In 
scrisoare se mai menționează un 
lucru: „în ultimi ani, școlii i-au 
fost repartizate fonduri pentru a- 
menajarea acestei săli. De fieca
re dată însă n-au putut fi folosi
te. Și anul acesta se va întîmpla 
oare, la fel ? Dacă va exista și în 
continuare aceeași „înțelegere" 
din partea imperturbabilei condu
ceri a cooperativei, probabil că 
da. Fiindcă nici un semn nu in
dică luarea unor măsuri rezona
bile.

Tovarăși din conducerea coo
perativei, dacă dv. n-ați făcut 
gimnastică în școală, sau nu vă 
place sportul, puțină gimnastică

La redacție am primit o scri
soare. Este, * ‘ 
biografie a 
sătești.

„Asociația 
din comuna , _ 
se spune în scrisoare, a 
ființă în anul 1955 avînd o sin
gură ramură sportivă, fotbalul. 
Tinerii din comună, dornici să 
facă sport s-au adunat în jurul 
asociației și au participat în 
număr mare la activitățile or
ganizate. Și, în mod firesc, s-a 
simțit nevoia înființării altor 
ramuri sportive ca : volei, 
handbal (băieți și fete), atletism.

La început, din partea orga
nelor locale am primit un loc 
pentru un teren de fotbal, vo
lei, handbal, unde tinerii, prin 
muncă patriotică, au amenajat 
o frumoasă bază sportivă. De
seori asociației noastre i s-a 
acordat cinstea de a organiza 
faze raionale și inter-raionale la 
întrecerile diferitelor discipline 
sportive. De fiecare dată 
C.O.E.F.S. Turda și-a manifes
tat mulțumirea pentru mo
dul cum am știut și cum am 
organizat activitățile. Baza 
sportivă pe care ne-am creat-o 
ne-a dat posibilitatea să ne an
trenăm și să reprezentăm cu 
cinste sportul de masă la sate 
în raionul Turda. Echipele de 
atletism, volei, handbal și fot
bal, au participat la ,„Cupa 
Agriculturii“ de mai multe ori, 
înscriind numele asociației noas
tre pe listele calificărilor pînă 
la faza zonală, iar echipa de 
fotbal a participat la barajul 
pentru regiune în campionatul 
1966 — 1967. Mai arătăm că din 
rîndurile echipei noastre de 
fotbal, Asociația sportivă Indus
tria sîrmei din Cîmpia Turzii 
a recrutat nu mai puțin de 7 
tineri pentru echipa de juniori.

De-alcl însă începe necazul 
nostru. Turul campionatului 
1967-1968 l-am disputat pe tere
nul nostru, echipa terminînd pe 
locul I. în trimestrul IV al 
anului 1967 tovarășul președinte 
al asociației sportive, CANTA 
IUSTIN, a fost chemat la cămi
nul cultural de către tovarășul 
președinte al C.A.P.. OLTEANU 
GAVRILĂ. pentru a i se aduce 
la cunoștință 'hotărîrea consi
liului de conducere al -C.A.P. 
prin care baza noastră sportivă 
urmează să fie transformată în 
teren arabil. Președintele aso
ciației, conform H.C.M. referi
toare la bazele sportive, a cerut 
în schimb teren corespunzător 
pentru amenajarea, tot de către 
tineri, și tot prin muncă patri
otică, a unei alte baze sportive 
unde să se poată desfășura si 
organiza în continuare activi
tățile sportive.

Tovărășul Olteanu Gavrilă a 
asigurat conducerea asociației 
sportive că, la începerea retu
rului, vom avea un teren similar 
celui trecut în „patrimoniul" a- 
gricol.

Noi am crezut că Vorbele pre
ședintelui C.A.P. nu sînt numai 
vorbe. Timp îndelungat am aș
teptat înfăptuirea promisiunii. 
Dar la începerea campionatului 
ne-am aflat în situația tristă de 
a nu ne putea prezenta în com
petiție, din lipsa terenului de 
fotbal. Am avut pînă acum 
„trei" întîlniri cu reprezentanții 
C.A.P. pentru rezolvarea situa
ției critice. De fiecare dată am 
fost asigurați de către tovarășul 
Hada Vasile, vicepreședintele 
C.A.P., că ni se va acorda tot 
ajutorul material pentru ame
najarea noului teren, unde de 
un an de zile zac 5-6 jirezi de 
cînepă ale cooperativei agricole. 
Dar am rămas numai cu pro
misiunile. Mai consemnăm că 
terenul pe care a fost amena
jată baza sportivă figurează 
încă în registrul agricol avînd 
drept proprietar Asociația „Spi
cul" Luna".

Scrisoarea e semnată de 
membrii asociației sportive din 
Luna, județul Cluj.

Ce putem să spunem T între 
asociație și conducerea C.A.P. 
Luna se desfășoară cel mai lung 
meci din istoria sportului. Cu
rios, nici după aproape un an 
nu s-a putut decide cîștigătorul. 
La reprize cîștigă mereu adver
sarul — respectiv conducerea 
C.A.P. — care folosește mijloace 
nepermise, obstrucționează ela
nul tineretului din comună. 
Chiar nu se poate găsi un arbi
tru corect care să sancționeze 
drastlo „faulturile" din acest 
Joc ?

COMITETUL DE RADIODIFUZIUNE 
Șl TELEVIZUNE - STUDIOUL 

DE TELEVIZIUNE
angajează

PRIN CONCURS

OPERATORI LA CAMERA (CAMERMANI)

Pentru a putea participa la concurs solicitanțil trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții i

— Să posede studii superioare, indiferent de specialitate, 
sau Liceul teoretic (cu diploma de bacalaureat) și 
Școala Tehnică de Cinematografie.

— Să aibe aptitudini și preocupări în domeniul cinema
tografiei și televiziunii.

— Să aibă domiciliu] stabil în București și stagiul militar 
satisfăcut.

Concursul se va ține în ziua de 8 iulie 1968 orele 16, în 
localul Studioului din str. Moliâre. Nr. 2.

SOLICITANT!I SÎNT INVITAȚI A SE PREZENTA 
PERSONAL PENTRU RELAȚII $1 DEPUNERI DE ACTE ȘI 
LUCRĂRI FOTO-CINEMATOGRAFICE la DIRECȚIA PRO
DUCȚIE A STUDIOULUI, zilnic între orele 8,30—11,30, între 
25 IUNIE 1968 — 6 IULIE 1968



STUDENȚEȘTI DIN BRAZILIA
• Zeci de răniți • Baricade la 

Belo Horizonte • Arestări 
masive

Tulburările studențești de
clanșate la Rio de Janeiro la 
sfîrșitul săptămînii trecute, au 
cuprins toate centrele univer
sitare importante ale Braziliei.

Principalele revendicări ale 
studenților sînt îmbunătățirea 
condițiilor de învățămînt, re
înnoirea structurii 
re, astfel îneît să 
un acces mai larg 
în institutele de 
superior, sporirea 
guvernamentale destinate 
vățămîntului etc.

La Fortaleza, capitala 
tului Ceara, sute de 
denți au organizat o 
nifestație de stradă 
potriva căreia a intervenit po
liția. în timpul ciocnirilor s-au 
înregistrat zeci de răniți. 
La Belo Horizonte, studenții 
au înălțat baricade în centrul 
orașului, rezistînd ore în șir 
detașamentelor militare și po
lițienești. S-au semnalat, de 
asemenea, mai mulți răniți și 
aproximativ 150 de arestați. 
La Sao Paulo manifestanții au 
spart geamurile clădirii unde

universita- 
se permită 
al tinerilor 
învățămînt 
alocațiilor 

în-

sta- 
st li
ma - 
î Hi

funcționează sucursala băncii 
nord-americane „The First 
National City Bank".

La Rio de Janeiro începînd 
de vineri sînt suspendate 
cursurile la principalele insti
tute de învățămînt superior, 
dar liderii studenților conti
nuă să dezbată situația crea
tă în reuniuni interzise de au
torități. Ei au anunțat orga
nizarea unor noi manifesta
ții de stradă, ceea ce a deter
minat poliția militară să in
tre în stare de alarmă. Cole
giul avocaților brazilieni a 
cerut președintelui republicii 
și ministrului de justiție crea
rea unui Consiliu de apărare 
a drepturilor omului în urma 
violării acestor drepturi de că
tre autoritățile militare și po
lițienești. în toate centrele cu
prinse de tulburări studențești 
s-au operat arestări masive și, 
conform celor anunțate oficial, 
un număr dintre cei arestați 
vor fi încadrați în dispozițiile 
severe ale „Legii siguranței 
naționale".

capitala Republicii 
Chile au luai sfîrșit lucrărilu 
plenarei Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist din Chile. Plena
ra a analizat activitatea in
ternă și externă a U.T.C. Par
ticipanții la lucrări au adop
tat în unanimitate o rezolu
ție de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez împotri
va agresiunii Statelor Unite.

r
• CONSILIUL Univer

sității din Istanbul a hotă- 
rît să închidă universitatea 
ca urmare a refuzului stu
denților de a începe nego
cierile. După cum s-a mai 
anunțat, studenții cer ca 
înainte de începerea discu
țiilor să fie recunoscut „Co
mitetul de ocupare" al Uni
versității drept singurul in
terlocutor valabil la trata
tive. în ce privește situația 
de la celelalte centre uni
versitare, — Ankara, Izmir, 
Erzerun — agenția France 
Presse anunță încetarea 
grevei studenților ca urma
re satisfacerii aproape în 
întregime a revendicărilor

PREGĂTIRI PENTRU AL DOILEA

TVR DE SCRUTIN IN FRANȚA
Luni seara s-au întrunit la Pa

ris delegațiile P.C. Francez și 
Federației Stîngii Democrate și 
Socialiste. Timp de trei ore, re
prezentanții celor două formați
uni politice au analizat situația 
după primul tur de scrutin al 
alegerilor generale, desfășurate 
la 23 iunie, precum și problema 
desistărilor la cel de-al doilea 
tur de scrutin din iunie. în 
comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul reuniunii, P.C. Francez 
și Federația Stîngii Democrate 
și Socialiste fac apel la toți de
mocrații și republicanii ca la 
30 iunie să voteze împotriva 
grupării majoritare „Uniunea 
pentru apărarea republicii", 
pentru acei candidați de stînga 
care la primul tur de scrutin au 
obținut cel mai mare număr de 
voturi.

ranțele nutrite de majoritateranțele nutrite de majoritate la 
încheierea primului tur de scru
tin — așa cum a arătat experiența 
în ultimii ani și mai ales la ale
gerile legislative din 1967 — se 
pot spulbera cînd este cunoscută 
componența completă a Adunării44.

• LUÎND cuvintul în A- 
dunarea Națională a Turci
ei, primul ministru Su
leyman Demirel a cerut 
luni studenților să pună ca
păt ocupării clădirilor uni
versitare și să reia cursu
rile. Vorbitorul s-a pronun
țat pentru o reformă a le
gislației universitare.

Agenția France Presse relatează 
că primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, a lansat un 
apel alegătorilor cerindu-le să se 
alăture unei majorități „lărgite și 
solide". El a făcut cunoscut că 
pretutindeni unde candidații gru
pării „Progres și Democrație Mo
dernă14, de tendință centristă, sau 
republicanii independenți, 
duși de Giscard d’Estaing, 
află în frunte la primul tur 
scrutin, candidații „Uniunii 
mocrate 
publică" 
acestora.
precizat 
mai necesar cu dt alegerile 
sînt încă cîștigate și cu cit spe-

pentru cea de-a 5-a 
vor renunța în favoarea 
Liderul majorității u 

că aceasta este „cu atît 
nu Montarea unei elici de 

din Szczeczin
vapor Ia șantierele navale
(R. P. Polonă)

SESIUNEA CONSILIULUI
MINISTERIAL AL NATO
Sesiunea Consiliului minis

terial al N.A.T.O. și-a încheiat 
lucrările marți în capitala 
Islandei. Timp de două zile 
participanții la sesiune au dis
cutat principalele probleme 
aflate pe ordinea de zi : rela
țiile Est-Vest, situația din O- 
rientul Apropiat și din Viet
nam, tratatul de neproliferare 
a armelor nucleare. Secretarul

Neliniște
la Groote

Shuur
IN LEGĂTURĂ cu evoluția 

sănătății celebrului pacient 
Phillip Blaiberg, medicii de la 
spitalul Groote Schuur, păs
trează un adevărat „zid al tă
cerii", relatează agenția France 
Presse. Unele ziare din R.S.A. 
consideră că este posibil ca 
starea sănătății lui Blaiberg să 
se fi înrăutățit într-o oarecare 
măsură.

Ultimele știri provenite din 
cercurile medicale de la Groote 
Schuur afirmă că deși la înce- 
putut lunii, cînd a fost internat 
pentru unele complicații hepa
tice, s-au observat unele semne 
de îmbunătățire a sănătății, în 
ultima vreme el și-a pierdut de 
cîteva ori cunoștința, neliniș
tind personalul medical care-l 
supraveghează continuu 
m-----------

general al N.A.T.O., Manilo 
Brosio și secretarul de stat 
american, Dean Rusk, aii 
pus accentul în intervenții
le lor pe menținerea „solidari
tății atlantice" și pe „respec
tarea angajamentelor" care 
revin statelor membre ale 
N.A.T.O.

Reprezentanții unor state, 
printre care Belgia și Dane
marca, au pus accentul în cu- 
<întările lor pe continuarea 
politicii de destindere în re
lațiile Est-Vest. Ei s-au pro
nunțat pentru o conferință în 
problemele securității europe
ne la care ar urma să ia parte 
și reprezentanții S.U.A. și Ca
nadei.

In comunicatul dat publici
tății la sfîrșitul reuniunii se 
arată, printre altele, că „re
lațiile Est-Vest s-au îmbună
tățit într-o anumită măsură" 
adâugîndu-se, în același timp, 
că „nu trebuie supraapreciate 
posibilitățile de progres ra
pid spre o destindere genera
lă".

Reprezentantul Franței 
declarat că „din motive 
principiu și de procedură"
s-a asociat decît la anumite 
paragrafe ale comunicatului. 
Franța va participa în cadrul 
viitoarelor reuniuni ale Consi
liului Ministerial numai 
discutarea acelor probleme 
care ea a fost de acord să 
trecute în comunicat.

Nu-i mult de cînd conducăto
rul acelui partid vest-german ca
re pretinde că este și național 
și democrat (dar, în fapt, repre
zintă doar o grupare inspirată de 
nazism) încerca să înfățișeze 
P.N.D. drept „un factor de sta
bilitate și ordine". Neonaziștii se 
străduiesc să împrumute aparen
țe democratice, să liniștească pe 
cei îngrijorați de reapariția unui 
partid ce evocă un trecut tragic. 
Dar primejdia neonazismului este 
sesizată la dimensiunile ei reale 
de către opinia publică din Re-

a 
de 
nu

la 
cu 
fie

CONFERINȚA REGIONALĂ A COMISIILOR NAȚIONALE
EUROPENE PENTRU U. N. E. S. C. 0.

INTERVENȚII
9

PARIS 25 — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Gheorghiu, 
transmite : La 24 iunie s-a des
chis la Palatul Congreselor din 
Monaco cea de-a V-a Confe
rință regională a Comisii
lor naționale europene pentru 
UNESCO. La lucrările Confe
rinței participă reprezentanți ai 
comisiilor naționale din toate 
statele europene membre ale 
UNESCO, precum și numeroși 
observatori ai altor state și ai 
unor organizații internaționale. 
Comisia națională română este 
reprezentată de acad. Andrei 
Oțetea și de ambasadorul Va
lentin Lipatti, delegatul perma
nent al României pe lîngă 
UNESCO. Ședința inaugurală a 
avut loc în prezența prințului 
Rainier III do Monaco. Au luat 
cuvîntul, cu acest prilej, repre
zentanții oficiali ai principatului 
Monaco și directorul general al 
UNESCO. Renâ Maheu. Confe
rința a adeptat ordinea de zi și 
regulamentul intern de funcțio
nare.

Cu acest prilej, reprezentanții 
comisiilor naționale cehoslovace, 
sovietice, române, polone și un
gare și-au exprimat regretul lor 
pentru faptul că la această con
ferință nu a fost invitată, și Co-

ROMA:

ROMANEȘTI
9

misia națională pentru UNESCO 
din R. D. Germană.

La primul punct al ordine! de 
zi conferința a examinat modul 
în care comisiile naționale euro
pene au aplicat recomandările 
precedentei conferințe ce s-a ți
nut la Sofia în 1962. în inter
venția sa. șeful delegației ’ro
mâne, acad. Andrei Oțetea, a 
expus inițiativele comisiei na
ționale române, în perioada res
pectivă, în problema educării 
tineretului în spiritul păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare, precum și activi
tățile întreprinse de Comisia 
națională română în domeniul 
cooperării balcanice și europene.

Rapoartele de bază ale confe
rinței au fost pregătite de co
misiile naționale din 5 țări, 
printre care și România. Comi
sia națională română a pre
zentat la conferință un docu
ment de lucru cu privire la ro
lul comisiilor naționale în pro
movarea cooperării europene în 
cadrul UNESCO.

în luările de cuvînt din prima 
zi a conferinței, numeroși vor
bitori s-au referit la importanța 
documentului elaborat de comi
sia națională română. Lucrările 
conferinței continuă.

GUVERNUL LEONE
A DEPUS JURĂMÎNTUL

Noul guvern italian, 
condus de Giovanni Leo
ne, senator democrat-creș- 
tin, care a fost format 
luni, a depus marți dimi
neața jurămîntul în fața 
președintelui Republicii, 
Giuseppe Saragat.

Actualul cabinet, constituit în 
exclusivitate din reprezentanți ai 
Partidului Democrat Creștin, va 
ține miercuri prima sa ședință în 
vederea completării celorlalte 
posturi de subsecretari de stat și 
miniștri fără portofoliu. Printre 
sarcinile cele mai urgente care 
stau în fața guvernului, pe pri
mul plan se află elaborarea pro
gramului care urmează să fie pre
zentat noului parlament la 5 iulie 
cînd va avea loc și votul de în
vestitură.

Observatorii din capitala Itali
ei apreciază că formarea noului 
guvern nu constituie decît o ate
nuare temporară a crizei politi
ce care a frămîntat Italia după 
ultimele alegeri generale de la 19 
și 20 mai. După cum se știe, Gio
vanni Leone și-a asumat sarcina 
să formeze un guvern „de espec- 
tativă" pînă cînd se va putea a_ 
junge la o altă formulă mai adec
vată configurației forțelor politi
ce afirmate la ultimele alegeri 
generale. La Roma se consideră 
că perioada de „tranziție" va du
ra pînă în toamnă, cînd urmea
ză să aibă loc Congresul Partidu
lui Socialist Unificat care va ho
tărî dacă socialiștii vor continua 
să colaboreze cu democrat-crești- 
nii. Pînă atunci, aceștia au decla_ 
rat că vor acorda actualului gu
vern un anumit sprijin din afară.• • • • •

tind jurăminte de devotament 
față de democrație. Finalul îl 
cunoaștem. Și îl cunosc prea bine 
și milioanele de vest-germani 
care doresc ca niciodată să nu se 
mai reediteze evenimente ca ace
lea care au adus atîtea suferințe 
Germaniei și omenirii. Desigur, 
condițiile istorice sînt altele dar 
recrudescența neonazismului re
prezintă un fenomen generator de 
neliniște, cu grave implicații. Pe 
bună dreptate Erwin Essel, con
ducătorul sindicatului muncitori
lor metalurgiști idin Bavaria, afir-

tru al Institutului politehnic, a 
avut loc o dezbatere însuflețită 
Ia care profesori universitari, ti
neri muncitori și studenți au exa
minat problema renașterii neona
zismului și a modalităților exis
tente pentru combaterea lui. Cî
teva ceasuri mai tîrziu orașul era 
martorul unei demonstrații anti
fasciste. Corespondenții relatează 
că pe pancarte puteau fi văzute 
lozincile: „Cerem interzicerea 
P.N.D.", „Libertate pentru Par
tidul Comunist din Germania", 
„Democrație, nu legi excepționa-

ZI

împotriva recrudescen

ței neonazismului
publica Federală a Germaniei, ca 
și din întreaga Europă. Nu este 
vorba doar de aduceri aminte, 
de răni ce nu s-au cicatrizat, ci 
de faptul că forțele revanșiste 
s-au reactivizat, că ele reprezin
tă o amenințare pentru stabilita
tea politică pe continent. Lecții
le trecutului i-au învățat pe oa
meni să descifreze sensurile exac
te ale fiecărei atitudini, ale ori
entării forțelor din viața publică, 
să facă distincțiile impuse de 
realități între frazele demagogi
ce și acțiunile reale. Cuvintele 
liniștitoare ale conducătorului 
P.N.D. nu pot fi luate în serios 
pentru că și echipa lui Hitler a 
început cursa pentru putere ros-

ma că „ăcei care pretind că na-
țional-democrații nu ar a-
vea o orientare de extrema
dreaptă, sînt lipsiți de
cel mai elementar nivel 
politic...". Amploarea pe care a 
căpătat-o mișcarea pentru inter
zicerea P.N.D. a fost concludent 
ilustrată de „întîlnirea europeană 
împotriva neonazismului". Suita 
de manifestări din cadrul acestei 
întîlniri se desfășoară sub egida 
unei organizații care reunește 
personalități ide prestigiu din 
R.F.G.: „Acțiunea democratică".

Sfîrșitul săptămînii a fost mar
cat printr-o puternică manifesta
ție care s-a desfășurat la Mun
chen. Mai întîi într-un amfitea-

le". Lozincile acestea sintetizează 
obiectivele fundamentale ale 
luptei forțelor democratice din 
R.F.G. într-o piață s-a desfășu
rat un mare miting la care ora
torii, cunoscuți prin apartenența 
la diferite tendințe politice, au 
doveidit o remarcabilă unanimita
te cerînd interzicerea P.N.D.

în ziua următoare 10 000 de 
persoane s-au reunit Ia Dachau, 
pe locurile unde naziștii au exter
minat milioane de ființe ome
nești. Erau prezenți delegați ai 
luptătorilor de rezistență din nu
meroase țări ale Europei printre 
care și România. Manifestația 
din fața crematoriului fostuțui la
găr de concentrare s-a transfor-

ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
ÎN VIZITĂ LA NEW YORK

O subunitate apărării 
antiaeriene a patrioților 
sud-vietnamezi în acțiune

Corneliu Mă ne seu

a plecat la Rabat
GENEVA 25. — Cores

pondentul Agerpres, Horia 
Liman, transmite: Marți 
după-amiază, ministrul afa
cerilor externe al Români 
ei, Corneliu Mănescu, pre
ședintele celei de-a 22-a 
sesiunii a Adunării Gene
rale a Națiunilor Unite, a 
părăsit Geneva, plecind cu 
avionul spre Rabat.

La aeroport a fost con 
dus de Vasile Dumitrescu, 
ambasadorul României în 
Elveția, precum și de am 
basadorul Nicolae 
cu, șeful misiunii 
nente a României 
Oficiul O.N.U. la
Au fost prezenți, de aseme 
nea, membri ai celor două 
oficii diplomatice.

Ecobes1 
perma- 

pe lingă 
Geneva.

NEW YORK, 25 — Trimisul 
special Agerpres, .Nicolae Io- 
nescu, transmite : Vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al României, președintele Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice, Alexandru Bîrlă
deanu, și oamenii de știință 
români care îl însoțesc în 
călătoria prin Statele Unite 
au vizitat, la 24 iunie, insti
tuții de învățămînt superior, 
laboratoare de cercetări știin
țifice, precum și alte obiective 
din New York.

In cursul dimineții, Alexan
dru Bîrlădeanu a primit pe 
Dr. Emanuel Piore, membru 
al Consiliului Științific Consul
tativ al președintelui S.U.A., 
inginer șef al companiei „In
ternațional Business Machi
nes" (I.B.M.), una din cele mai 
mari întreprinderi producă
toare de mașini electronice de 
calcul din lume.

In cursul după-amiezii, 
peții români au vizitat 
versitatea Columbia din 
York, unde președintele 
versității Columbia, dr.
rren Goodell, și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu posi
bilitatea pe care o oferă 
această vizită de a cunoaște 
mai aprofundat realizările Ro-

oas- 
Uni- 
New 
Uni- 
Wa-

mâniei, în special în domeniile 
științific și tehnologic. „Salu
tăm această vizită, a declarat 
el, care deschide, sperăm noi. 
căi de comunicare în dome
niile universitar și științific 
între țările noastre". Dr. W. 
Goodell a înfățișat apoi modul 
de organizare a procesului de 
învățămînt, principalele pre
ocupări ale acestei mari uni
versități.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlă- 
deanu, însoțit de ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., și de ambasa
dorul țării noastre la Washing
ton, Gorneliu Bogdan, a fost, 
luni după-amiază, oaspetele 
Consiliului pentru relații ex
terne, unde a lost salutat de 
John McGloy și de Hamilton 
Armstrdng, membri ai con
ducerii Consiliului. Oaspetele 
român a făcut o expunere cu 
privire la aspectele esențiale 
ale dezvoltării economice a 
României și cu privire la po
ziția țării noastre față de prin
cipalele probleme ale vieții in
ternaționale actuale și a răs
puns apoi la întrebările puse 
de membrii Consiliului.

DELEGAȚIA

PĂRĂSIT
U. G.SR. A

ROMA
ROMA 25. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Marți după-amiază a pă
răsit Roma delegația Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, care la invi
tația Confederației Generale 
Italiene a Muncii a făcut o vi
zită de șapte zile în Italia. La 
aeroportul Leonardo da Vinci 
delegația U.G.S.R. a fost condu
să de către Luciano Lama și Ri
naldo Scheda, secretari ai 
C.G.I.L., Umberto- Scalia, șeful 
secției internaționale a C.G.I.L., 
și de alți activiști ai C.G.I.L. A 
fost prezent, de asemenea, dr. 
Ion Radu, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al României la Roma, și 
alți membri ai ambasadei ro
mâne.

-wLa sfîrșitul vizitei a fost dat 
publicității un comunicat co
mun în care se arată că mem
brii delegației sindicale româ
ne au vizitat o serie de locali
tăți industriale și au avut dis
cuții cu activiști ai sindicatelor 
și oameni ai muncii italieni.

In timpul convorbirilor, de
legațiile sindicale din cele două 
țări s-au informat reciproc a- 
supra principalelor * ’
pe plan național și 
nai.

Convorbirile au 
faptul că realitățile _____
rane oferă condiții mai favora
bile pentru realizarea pe plan 
internațional a unor forme de 
cooperare între centralele națio
nale, precum și între organiza
țiile sindicale de ramură.

Delegațiile și-au reafirmat 
deplina solidaritate cu lupta 
eroică a poporului vietnamez.

preocupări 
internațio-
evidențiat 
contempo-

• ZILELE mai
multe orașe din Anglia au avut 
loc demonstrații și mitinguri de 
solidaritate cu lupta eroică a 
poporului vietnamez. La Glas
gow, aproximativ 1 000 de per
soane au participat la demon
strații și mitinguri de solidari
tate organizate de Consiliul pen
tru pace în Vietnam. Acțiuni si
milare s-au desfășurat în orașe- 

~............. Li-
Co-

prilejuite de sărbătoarea tradi
țională a canadienilor de origi
ne franceză. După desfășurarea 
festivităților s-au produs inci
dente violente, soldate cu 123 de 
răniți. Au fost arestate 292 de 
persoane. Marți dimineața, cal
mul a revenit la Montreal, dar 
grupuri de polițiști continuă să 
patruleze pe străzi.

Ie Manchester, Sheffield, 
verpool, Wolvernampton, 
ventry.

• IN portul Aden a sosit 
marți o escadră de nave sovie
tice alcătuită din crucișetorul 
„Dimitri Pojarski", nava 
submarin „Steregușci" și 
trolierul „Poleatnik".

anti- 
pe-

• LUNI seara, în prezența a 
400 000 de persoane, printre care 
primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, la Mont
real au avut loc festivitățile

Mb
» *

• SURSE autorizate algeriene 
au dezmințit marți orice zvo
nuri în legătură cu o eventuală 
plecare din Alger a fostului 
prim-ministru congolez Moise 
Chombe. Acesta continuă să se 
afle în capitala Alegeriei din iu
nie anul trecut cînd a fost pus 
în stare de arest de către au
toritățile algeriene.

• CONDUCEREA Partidului 
Socialist din Japonia a lansat un 
apel forțelor politice de opozi
ție să promoveze o politică co
mună, care să întrunească ade-

£
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mat într-o puternică afirmare a 
hotărîrii de luptă împotriva reîn
vierii fascismului, pentru priete
nie între popoare, pentru secu
ritate europeană și pace în lume. 
Oskar Miiller, fost ministru în 
landul Bavaria și ultimul condu
cător al comitetului deținuților 
idin Dachau, a relevat că puncte
le de bază ale programului 
P.N.D. sînt identice cu cele ale 
partidului nazist de odinioară. El 
a spus că „în Ioc de a se tolera 
și minimaliza P.N.D. trebuie să 
se ceară guvernului vest-german 
dizolvarea imediată a tuturor 
partidelor și organizațiilor neona
ziste".

•>

Demonstrații care condamnă 
neonazismul au fost semnalate în 
numeroase orașe din R. F. a Ger
maniei. S-a remarcat că în lungi
le coloane protestatare se aflau 
numeroși tineri, «dovada faptului 
că noile generații năzuiesc să îm
piedice reeditarea tragediilor pe 
care le-au trăit părinții lor. A- 
vansul neonazist, înregistrat pe 
plan electoral, se lovește de ri
posta fermă a forțelor democra
tice vest-germane care înțeleg că 
ignorarea primejdiei pe care o 
reprezintă P.N.D. ar putea avea 
nefericite consecințe.

M. RAMURĂ

ziunea alegătorilor, să ducă la 
victoria în alegeri —- care se 
vor desfășura la 7 iulie și la 
schimbarea actualei situații .po
litice din Japonia. SociaUMț'i 
propun realizarea unui acord 
forțelor de opoziție într-o 
de probleme printre care : retro
cedarea imediată a Okinawei, 
desființarea bazelor militare a- 
mericane din Japonia, stabilirea 
de relații diplomatice cu R. P. 
Chineză și adoptarea unei de
clarații de denuclearizare a ță
rii. P.S.J. a hotărît să lanseze 
între 26 iunie și 3 iulie o cam
panie de masă pentru retrage
rea bazelor militare americane 
și abrogarea tratatului de secu
ritate japono-american.

SociaiW.;i

• PREȘEDINTELE Urugua- 
yului, Jorge Pacheco Areco, a 
ordonat mobilizarea funcționari
lor de bancă aflați în grevă de 
aproximativ două săptămîni. 
Acțiunea se înscrie în cadrul 
măsurilor excepționale institui
te în urmă cu două săptămîni 
de guvernul Uruguayan în 
scopul de a pune capăt demon
strațiilor studențești și mișcării 
greviste din întreaga țară. In 
felul acesta, lucrătorii de la 
băncile uruguayene sînt obligați 
să-și reia lucrul fără a obține 
satisfacerea revendicărilor lor 
de sporire a salariilor pentru a 
face față creșterii continue a 
prețurilor.

• PESTE 5 milioane de cetă
țeni egipteni s-au prezentat 
marți la centrele de votare 
pentru a alege pe cei 75 000 de 
conducători locali ai comitete
lor de bază ale Uniunii Socia
liste Arabe, partid 
nămînt în R.A.U. 
după cum relatează 
presă, vor fi date 
miercuri dimineața.

de guver- 
Rezultatele, 
agențiile de 
publicității

Organizația „Acțiunea de- 
mocratică“ constituită în ia
nuarie 1968 din inițiativa u- 
nor personalități eminente 
ale vieții publice din R. F. a 
Germaniei a organizat la 
Munchen, la 22 iunie, o întîl- 
nire de masă împotriva neo- 
nazismului și fascismului, 
pentru securitatea europea
nă. La 23 iunie în fața cre
matoriului de la Dachau, din 
apropiere de Munchen, a a- 
vut loc un mare miting la 
care au luat cuvîntul peste 
20 de vorbitori din U.R.S.S., 
Ungaria, Iugoslavia, Ceho
slovacia, Polonia, R.F.G. etc. 
Din partea României a rostit 
o cuvîritare Gheorghe Vasi- 
lichi, fost deținut în acest la
găr.

După miting participanții 
au vizitat muzeul unde sînt 
înfățișate atrocitățile săvîrși- 
te de hitleriști împotriva de- 
ținuților printre care s-au 
aflat și cetățeni români. 
Participanții la întîlnire 
au depus coroane în 
memoria celor care 
și-au pierdut viața în acest 
lagăr de exterminare hitle- 
rist.
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