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BETON ARMAT

METALICE?
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Rafinăria Ploiești. Una din In
stalațiile de distilare

Foto : Gh. Vințllă

DE HIDROAMELIORAȚII
Primelo screpere au început 

lucrările de înălțare a digului 
existent în incinta Tulcea-Nu- 
fărul, consemnînd deschiderea 
unul nou șantier de hidroame
liorații în nordul Dobrogei. 
Prin înălțarea și reprofilarea 
digului pe o lungime de 12 km 
vor fi valorificate și redate cir
cuitului agricol 2 460 ha. în 
acest scop se fac noi lucrări 
de desecare, se construiesc 
două stații de pompare și se 
extinde suprafața irigată.

(Agerpres)

I
de Nicujă TANASE

LZ na in;

trebuie ?
Eu sfnt

I
Vlad. fiai meu cel mai 

mic (6 ani) a venit la mine 
la birou și mi-a dat un ul
timatum :

— Tăticule, dacă pînă 
milne nu-mi cumperi o ma
șină, mă supăr pe tine.

— Ce vorbești domnule î 
Chiar o mașină ? 
treagă ?

— întreagă.
— Pentru ce-ți
— îmi trebuie,

director. Sînt directorul fa
bricii de conserve din Rîu- 
reni-Argeș.

— Cum adică ? De cînd 
ești tu director in sectorul 
conservelor ?

— Nu sini chiar direc
tor...

— Atunci ce ? Adjunct ?
— Să n-o luăm mecanic. 

Nu sînt de-adevăratelea ; 
ne jucăm noi așa de-a di
rectorii.

— Și cum vă fucați ? Ia 
explică-mi și mie.

— Păi ziceam că eu sfnt 
director. Gică, copilul lui 
nenea Nedi, așa parcă-1 
cheamă, ziceam că e in
spector la minister. Și 
mai ziceam că vine la mine 
la fabrieă să facă inspecție.

— Și eum 1(1 tace tie 
Gică inspecție f

® Unde trebuie căutat răspunsul ® O 
problemă actuală: perfecționarea struc
turilor metalice curente • Noutăți teh
nice și avantaje

Activitatea în domeniul con
strucțiilor a căpătat în anii șese- 
nalului un pronunțat caracter in
dustrial, care diferă fundamental 
de metodele meșteșugărești folosite 
odinioară. înfăptuirea importantu
lui volum de lucrări de construc- 
ții-montaj nu era posibilă dacă 
munca miilor de constructori nu 
ar fi depășit hotărît cadrul îngust 
al procedeelor tradiționale. Indus
trializarea construcțiilor a impri
mat un ritm mai viu în toate fa
zele activității șantierelor care s-au 
transformat tot mai mult în uni
tăți de montaj.

Cel de-al IX-lea Congres al 
partidului a pus în fața proiec- 
tanților și constructorilor sarcina 
importantă de a promova soluții 
noi, moderne, în vederea creșterii 
eficienței economice a investițiilor, 
scurtării duratei de execuție a o- 
biectivelor industriale și social- 
culturale. Iată de ce el sînt pre
ocupați să valorifice experiența a- 
cumulată în ultimii ani, să extin
dă larg tehnica înaintată.

Industrializarea construcțiilor a 
fost orientată spre soluții care să 
permită înlocuirea unor mate
riale — îndeosebi lemn și oțel — 
cărora li se poate da o valorificare 
superioară în alte ramuri ale eco
nomiei. A fost dezvoltată, în lu
mina acestei cerințe, industria 
prefabricatelor de beton armat și 
de beton precomprimat. Capacita
tea de producție a acestei ramuri 
a crescut în ultimii șase ani de 
aproape 7 ori. Studiile elaborate 
de specialiști arată că pentru 
numeroase categorii de construc
ții ce vor fi ridicate în țara noa
stră într-o perioadă relativ înde
lungată, utilizarea betonului armat 
rămîne principala cale de indus
trializare a lucrărilor. Dar aceasta 
nu înseamnă nicidecum că pot fi 
subestimate avantajele tehnice și 
economice ale folosirii construc
țiilor metalice.

în numeroase cazuri, cînd con
strucțiile metalice se execută în 
uzină, asamblate din profile eficien
te, iar pe șantiere se aplică metode 
moderne de îmbinare, avantajele sînt 
evidente față de betonul armat, prin 
rapiditatea execuției, reducerea nu
mărului de muncitori pe șantiere 
șl chiar a costului construcției. 
Tocmai de aceea, Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. subli
niază că, pe lîngă folosirea betonu
lui armat, ca soluții constructive 
se va extinde utilizarea construc
țiilor metalice, precum și a unor 
materiale ușoare și eficiente. Se 
lărgesc astfel posibilitățile de In
dustrializare a lucrărilor de con- 
strucții-montaj din țara noastră, 
se creează noi condiții pentru în-

făptuirea exemplară a planului de 
investiții, în următorii cinci ani.

Care sistem ar trebui să fie fo
losit cu prioritate : al betonu
lui armat, sau al construcțiilor 
metalice ? A da un răspuns care 
să pledeze exclusiv 
unuia sau altuia înseamnă a privi 
problema în mod simplist. Nu în 
toate cazurile se poate aplica a- 
ceeași soluție. Domeniile de utili
zare rațională a structurilor meta
lice și a celor din beton armat sînt 
diferite — și tocmai de aceea adop
tarea uneia dintre aceste soluții 
trebuie să se facă pe baza unei- 
analize tehnice-economice apro
fundate pentru fiecare obiectiv în 
parte, ținîndu-se seama de avanta
jele lor specifice. în cazul închide
rii halelor industriale (pereți și a- 
coperiș), de a căror durată de rea
lizare depinde în mare măsură 
grăbirea intrării în producție a 
noilor obiective, utilizarea elemen
telor metalice prezintă avantaje in
contestabile : este nevoie de mai 
puțin timp și este posibilă dega
jarea spațiilor tehnologice prin 
mărirea distanței dintre stîlpi.

Ing. Nicolae POPA
directorul Institutului de proiectare 
pentru construcții și industria ma
terialelor de construcții

ELECTRONICA

AZI SI MIINE

— Puncte de vedere 
despre muzica 
ușoară

S j I

Portul Brăila. în cabina macaralei de mare capacitate
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ml-ai sDus 
trebuie ma-

aduc pe in-
București la 

Rîureni. Cu fa-

— Păi vine, se altă prtn 
fabrică, stă de vorbă cu 
muncitorii, se uită în acte, 
că noi ziceam că avem și 
acte la fabrică.

— Dar nu 
pentru ce-fi 
șina ?

— Ca să-l 
spector de la 
mine, la 
milia.

— Care familie f
— Păi ziceam că Cică e 

Însurat și are șl un copil.
— Și in inspecție vine cu 

nevasta și copilul 1 Cine a 
mai pomenit una ca asta ?

— Da’ acum nu vine în 
inspecție. Mata nu Înțelegi. 
Acum vine In concediu de 
odihnă.

— Păi dacă-i concediu, 
ce obligații ai tu ca direc
tor de fabrică ?

— Uite că am. Și Încă 
bătaie de cap... Trebuie 
le fac rost de o cameră 
Govora, mașina trebuie 
stea la dispoziția lui
să-i aducă de la București 
la Govora și de la Govora 
la cantina 
unde mal 
trebuie să-i 
să vadă și
patriei. Este f

ce 
să 
la 
să 
ca

fabricii... Și 
pui că mașina 
plimbe familia, 
ea frumusețile

H Viața de partid
Unii sînt scumpi la vorba, 

alții apune soarele pînă-și deschid 
băierile pungii pentru un gologan; 
cunoaștem și cîțiva care, aidoma ce
lui cu posmagii din poveste, se 
zgîrcesc la eforturi. Alții sînt zgîr- 
ciți cu spațiul. Dar e oare asta în
totdeauna o meteahnă ? Să intrăm 
în magazinul cu autoservire de 
lîngă Arcul de Triumf. La prima 
vedere, parcă e la fel cu toate 
celelalte : coșulețe de plastic la 
intrare, gondole, „coridoare" șer
puind printre ziduri de borcane, 
cutii și sticle. Și totuși, simți că 
nu e la fel. Ai făcut primii pași, 
te-ai uitat cum sînt expuse mărfu
rile și înțelegi că cineva s-a gîndit 
minuțios la utilizarea cit mai ra
țională, cit mai eficientă, a spa
țiului disponibil. E evident că la 
amplasarea stivelor pe margini, a 
gondolelor în trepte sau a celor 
circulare, a rafturilor și altor ste-

fără amfiteatre

însemnări pe mar-

(Continuare în pag. a V-a)

RAIONUL HAȚEG

ginea unor poves
tiri și nuvele

• Un „rest" care cîntărește greu ® Așa-i 
obiceiul dar e oare bun? ® Finul așteaptă 
zăpada la minte...

Țara Hațegului, regiune cu o ve
che tradiție în creșterea animale
lor, dispune de condiții naturale 
favorabile pentru dezvoltarea zoo
tehniei. Numai fînețele ocupă pes
te 12 000 ha. Așadar, o sursă bo
gată de furaje valoroase. Cu toate 
acestea, cooperativele agricole din 
raionul Hațeg n-au ajuns să aibă 
pînă acum un efectiv de animale 
corespunzător, iar producțiile de 
lapte și carne sînt mici. Care să fie

DE RÎURENI
— Nu prea este. Eu țl-aș 

tl cumpărat mașină dacă 
aveai nevoie de ea pentru 
treburile fabricii. Dar ca 
să-i pul la dispoziție in
spectorului mașina fabricii 
pentru concediu, asta nu 
accept. Nu-ți cumpăr.

— De ce le-amesteci tu ! 
Așa e focul. Gică știe mai 
bine ca tine. Așa a făcut 
și tăticul lui cînd a fost 
cu familia la fabrica din 
Rîureni. Aia adevărată. Și 
a zis tăticul lui că dacă o 
sd petreacă bine concediul, 
o să aibă șl el grijă de di
rector...

— Măi Vlăduț, mie 
nu-mi place focul ăsta al 
vostru.

— Nici mie nu-mi place 
dar dacă nu-mi cumperi 
mașina. Gică al lui nenea 
Nedi nu se mai foacă cu 
mine. Hai, tăticule, nu-mi 
mai face greutăți în mun
că.. Mai am și alte chestii 
de rezolvat. Ce știi mata...

— Ce chestii ?
— Păi vine In concediu 

ca familia lui Gică și o 
funcționară de la Contro
lul financiar intern al mi
nisterului. Cu soțul ei 
șl au doi copil. Și lor

dăm mîn- 
cantina ta-

pe „di rect o- 
cumpere

trebuie să le 
care. Tot la 
bricil.

L-am trimis
rul“ meu să-mi 
niște țigări. Intre timp am 
dat un telefon la Direcția 
generală a 
produselor 
Ministerul 
mentare.

— Alo I Unde l-aș putea 
găsi pe tovarășul Nedi ?

— Căutațl-1 la organiza
rea și normarea muncii. E 
șeful serviciului.

L-am găsit.
— Alo I Tovarășul Ne

di ? Eu sînt tatăl lui V/d- 
dut. Știți care Vlăduț, 
prietenul copilului d-voas- 
tră. Vreau să vă 
ceva : Ați petrecut 
concediul Împreună 
milia șl cu o altă
din minister la Govora 1 

a fost foarte plă- 
de ce vă intere-

conservelor și 
zaharoase din 
Industriei Aii-

Întreb 
cumva 
cu fa- 

tamilie

— Da, 
cut. Dar 
sează ?

— Să vedeți. Medicul 
mi-a prescris și mie trata
ment la Govora și aer de 
Rîureni. La anul v-aș ruga 
sd mă treceți și pe mine pe 
listă. Să fim cit mai multi™

I
8

I

I
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cauza T Tovarășii de la consiliul 
agricol raional răspund invariabil : 
„Nu avem suficiente furaje“. Dar 
s-a întreprins oare ceea ce e nece
sar pentru asigurarea lor ?

Trebuie spus în primul rînd că 
în raionul Hațeg fînurile nu se bu
cură de prețuirea cuvenită. Consi
liul agricol raional, conducerile 
unor cooperative agricole au negli
jat problema recoltării și depozi
tării lor. Este adevărat că în vară, 
în urma unei analize efectuate de 
biroul Comitetului regional de 
partid Hunedoara, s-au stabilit 
măsuri pentru îndreptarea situației, 
în raion a fost trimis un colectiv 
de specialiști care să sprijine fie
care cooperativă în această direc
ție. S-au obținut și unele rezultate 
bune. Cooperativele agricole din 
Boșorod, Sîntămăria Orlea, orașul 
Hațeg și altele au strîns cu grijă 
toate nutrețurile. Animalele lor vor 
avea în timpul iernii hrană îndes
tulătoare.

Dar asemenea exemple se numă
ră pe degete. La Sarmisegetuza, 
cooperativă care dispune de nu mai 
puțin de 1 700 ha de pășune și de 
820 ha fînețe naturale, se constată 
acum, în prag de iarnă, un deficit 
de 670 tone de fîn. Inginerul coo
perativei, tov. Gheorghe Dauer
bach, ne informează că anul acesta 
fînul a fost bun și că s-a strîns o 
bună parte din el. Foarte frumos, 
dar unde este restul ? Și trebuie 
precizat că acest „rest“ cîntărește 
de două ori mai mult.

— Se află pe oîmp și sus la mun
te, făcut căpițe, ni se răspunde 
Nu-1 vom aduce decît la iarnă. 
Așa-i obiceiul la noi...

E un obicei greșit. Animalele 
trebuie hrănite la fermă. Ele nu se 
mulțumesc că fînul stă undeva pe 
cîmp sau la munte. Dealtminteri. 
fînul care „stă la munte“, se află 
în bătaia ploilor, a zăpezilor și vîn- 
turilor și, ca atare, se degradează 
repede. Poate că, într-o bună zi. 
nici nu mai merită să fie adus.

Situația de la Sarmisegetuza nu 
constituie un caz aparte. Și la coo
perativa din Clopotiva constați că 
președintele, tov. Dumitru Băbău. 
și tov. Adam Avrămoni, secretarul 
organizației de partid, sînt foarte 
liniștiți că fînul stă undeva pe 
cîmp și nu pare să-i îngrijoreze 
faptul că balanța furajeră indică 
un minus de 250 de tone. Preșe
dintele cooperativei de la Rîu Alb, 
tov. Iosif Mateșoi, așteaptă și el 
sosirea iernii pentru a aduce fînul 
de pe cîmp la ferme.

Exemple asemănătoare întîlnim 
și în cooperative în care, potrivit

tov. inginer Octavian Bona, preșe
dintele consiliului agricol raional, 
lucrurile „merg bine“. Este vorba 
de cooperativele din Unirea, Dem- 
suș, Totești, Nucșoara, Rîu Bărbat, 
unde balanța furajeră înregistrea
ză minusuri de sute de tone de fîn, 
în vreme ce recolta bună din acest 
an a fost în parte risipită. Cositul 
s-a făcut tîrziu sau deloc, iar 
strînsul și transportul au fost la 
fel de neglijate. După ultimele si
tuații, pe întreg raionul, 220 ha au 
rămas necosite, iar pe cîmp se mai 
află recolta de pe cel puțin 3 000 
ha. Se pare că și aceste „situații“, 
deloc încurajatoare, 
magine 
litatea.

Dacă 
raional 
partid de ce se neglijează strînsul 
furajelor, se răspunde că e de 
vină... secerișul, treieratul, campa
nia de toamnă. Dar în alte raioane 
cum s-au putut îmbina toate aceste 
acțiuni de sezon ? în paranteză fie 
spus, nici recoltatul și însămînța- 
tul nu strălucesc printr-o bună or
ganizare.

După cum am mai arătat, pro
blema furajelor a fost examinată 
și în vară, s-a primit și sprijin din 
partea comitetului regional de par
tid, dar rezultate practice nu se 
văd încă. Dat fiind că iarna pe 
care o tot așteaptă conducătorii u- 
nor cooperative agricole se apropie, 
n-ar fi în sfîrșit cazul să se între
prindă fără întîrziere tot ce este 
necesar pentru asigurarea furaje
lor ?

prezintă o i-
mai trandafirie decît rea-

întrebi la consiliul agricol 
sau la comitetul raional de

laje de expunere au patronat com
pasul, echerul, rigla, calculul rigu
ros al suprafețelor, dar și criteriul 
unui echilibru al volumelor și for
melor. Fiecare centimetru e pus la 
contribuție. Rezultatul : la auto
servire 700 de sortimente invită 
pe cumpărători. Fondul de mărfuri 
e apreciabil. Și toate — într-o sală 
de expunere ceva mai mare de o 
sută de metri pătrați !

La intrare — două raioane față-n 
față : de desfacere a cărnii și de 
dulciuri — (unde găsești și cafea, 
și lame de ras, și țigări etc.). In 
unitate, de-a lungul unui perete, 
alte raioane : pîine, semipreparate, 
brînzeturi, mezeluri. în curte : le
gume, produse de cofetărie. Cum 
s-a găsit loc pentru toate, de vre
me ce. e vorba de o casă - vechet 
care n-a fost anume creată pentru . 
comerț ? Un prim efect al drămu
irii spațiului, al gospodăririi fiecă- I 
rui. centimetru : cetățenii își pot . 
face mai toate cumpărăturile .în
tr-un singur loc, fără să umble cu I 
sacoșele de colo-colo ; se asigură . 
o deservire cuprinzătoare, mai 
bună și mai completă, la nivelul |
cerințelor puse azi în fața corner- . 
țului.

Sigur, sînt și oameni generoși I 
pe lumea asta. Fie șefi de unități, i 
fie din Direcțiile comerciale ale 
sfaturilor populare, ei sînt filotimi I 
și largi la pungă cînd e vorba de i 
spațiul comercial. Avem magazine 
noi, mari. în multe însă spațiul este I 
pur și simplu risipit, irosit. Sînt . 
semănate cîteva gondole, pe gondole 
cîteva sortimente de borcane — '
și în rest spațiu să poți organiza i 
un cadril. Ce se întîmplă însă 
uneori ? Scrie afară pe firmă : I 
lapte ? Atunci e sfînt. înăuntru e i 
musai numai lapte să fie. Că exis
tă spațiu și pentru o plăcintărie. 1 
sau chifle și cornuri, produse de i 
patiserie — se poate. Dar firma e 
firmă ! La un magazin din Capita- 1
lă, la raionul cu cafea neagră se I
vinde și cîte o țigară bună. Cafeaua 
merge perfect cu țigara ! De ce 
n-ar merge o plăcintă cu un,pahar ]
de lapte ? E numai un exemplu-

„Generosul" e înclinat să priveas
că spațiul ca o noțiune abstractă. 
Pentru el, spațiul e ceva nepipăibil, 
o idee, ceva fără o valoare econo
mică precisă. El uită că principalul 
criteriu în comerț este o eficiență 
ridicată, obținută prin 
unui fond substanțial, variat, de 
mărfuri, o deservire rapidă și ci
vilizată, mijloace moderne de ex
punere și vînzare. Unul din ele
mente este spațiul chivernisit cu 
chibzuință, gîndit spre a i se _da 
o utilizare cit mai 
generoși, risipitori 
în fond, zgîrciți cu 
cerințele lor.

Nu e de preferat, 
un Hagi-Tudose al spațiului ? Face 
treabă mai bună.

asigurarea

rațională. Cei 
cu spațiul sînt, 
cumpărătorii și

în cazul acesta,

(pag. a Il-a)
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Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii" V. SEBASTIAN
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Primul din seria troleibuzelor cu remorcă pe străzile Capitalei
Foto I M. Cioc

Nu e un secret că printre 
nbi există și oameni 'distrați. 
Se întimplă chiar ca cineva 
să uite adresa de acasă sau 
numărul de telefon. Firește că 
asemenea cazuri sînt rare și 
ele oieră mai curînd material 
pentru anecdote. Există însă și 
întîmplări mai frecvente, de 
ordinul sutelor pe lună, al 
miilor pe an, a căror contabi
litate se poartă cu precizie. 
Cine ține „contabilitatea oa
menilor distrați" ? Un modest 
funcționar al I.T.B. De fapt nu 
e vorba de o evidență a „dis- 
traților", ci a obiectelor rătă
cite de ei prin tramvaie, tro
leibuze și autobuze. în mod 
obișnuit, cîteva ore mai tîrziu 
itebiștii le vor depune la „Bi
roul de obiecte găsite" al I.T.B. 
(telefon : 12 78 38), unde obiec
tele vor fi înregistrate și ținute 
la dispoziția păgubașului.

Colecția de obiecte găsite 
în vehicolele transportului în 
comun oferă priveliștea unui 
muzeu puțin obișnuit și foarte 
eterogen. Unele obiecte pier
dute ies cu totul din comun șl 
te îndeamnă la diferite reflec
ții. Te întrebi, bunăoară, cum 
a putut fi pierdut sau uitat în 
tramvai un cufăr de dimen
siuni respectabile sau un 
darac de lînă. Și totuși ele au 
fost uitate cu adevărat. Un 
altul a „pierdut" un coș cu 
gogoșari. Din textele pieselor 
„Medeea" și „Antigona" de 
Anouilh, uitate într-un trolei
buz al liniei 81, s-a putut de
duce cu destulă probabilitate, 
înainte de apariția afișelor care 
anunță premiera, la ce teatru 
se vor pune aceste piese în 
scenă. ,

Examinînd colecția obiecte
lor pierdute se pot stabili și 
anumite „legități". Vara se 
pierd în mare număr ochelari 
de soare. Iarna — mănuși, fu
lare. Toamna — damigene, 
bidoane, canistre. Mai mult 
goale... Veste, jachete, manta
le de ploaie se uită de obicei 
Ia trecerea de la anotimpul 
cald la rece și invers. Alte o- 
biecte sînt cu totul neutre față 
de anotimp — serviete, poșete, 
sacoșe, cărți, stilouri, ceasuri, 
brichete, verighete, tablouri, 
rame, coșuri, saci... Acestea 
din urmă conțin deseori pro
duse alimentare perisabile. 
Ele se predau cantinei I. T. B., 
iar cel care le-a uitat, poate 
primi contravaloarea lor.

Un obiect care de-a dreptul 
te invită să-l uiți în tramvai 
pare să lie umbrela. Există la 
acest birou o colecție întrea
gă de cele mai diferite mode
le și dimensiuni.

Un lucru e inexplicabil : de 
ce numărul acelora care vin 
să-și caute lucrurile pierdute 
sau uitate este atît de mic ? 
Numai aproximativ 50 Ia sută 
din obiecte se ridică. Sau nu 
știu unii unde și le-au pierdut 
(ceea ce e mai greu de presu
pus în cazul cufărului volumi
nos de care am amintit mai 
sus), sau nici nil se gîndesc 
că le-ar mai putea regăsi. Gre
șesc. Și într-un caz și în celă
lalt, un telefon la numărul in
dicat mai sus, nu strică. Așa
dar, rețineți : 12 78 38.

Al. PLAIEȘU
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Cum se desfășoară munca de educare 
a noilor membri de partid?

Congresul aî IX-Iea al Partidului Comunist Român 
a adoptat hotărîrea cu privire la desființarea sta
giului de candidat ; candidafii existenți la data 
desfășurării lucrărilor congresului au devenit mem
bri ai Partidului Comunist Român indiferent de pe
rioada care le-a mai rămas pînă la expirarea sta
giului.

Subliniindu-se faptul că experiența ciștigată de 
organele și organizațiile de partid în conducerea 
muncii de primire dă garanția că și în viitor se va 
asigura primirea în partid a celor mai buni munci
tori, țărani, intelectuali, în raportul C.C. al P.C.R., 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al IX-lea al partidului, se arată că „ÎN 
ACELAȘI TIMP, ORGANELE SI ORGANIZAȚIILE DE 
PARTID AU DATORIA DE Â DESFĂȘURĂ O IN
TENSĂ MUNCĂ DE EDUCAȚIE PARTINICĂ, PEN
TRU A AJUTA PE FIECARE COMUNIST SĂ-SI ÎN
DEPLINEASCĂ ÎN MOD EXEMPLAR ÎNDATORIRILE 
PREVĂZUTE TN STATUT“.

Munca organelor și organizațiilor de partid pen
tru educarea și călirea partinică a noilor membri 
de partid, pentru dezvoltarea trăsăturilor morale, 
politice și profesionale proprii comunistului a fost 
tema unei anchete întreprinse de ziarul nostru în 
colaborare cu redacția ziarului „Flacăra Sibiului“ 
în cîteva organizații de bază din orașul Sibiu, pre
cum și a unei consfătuiri organizate cu sprijinul 
Comitetului orășenesc Sibiu al P.C.R.

„Concret"
înseamnă
a ști ce vrei

Sarcina concretă reparti
zată noului membru de 
partid îi dă acestuia posi
bilitatea să-și valorifice ca
litățile și aptitudinile, îl 
trece prin școala muncii de 
partid. Organizațiile de 
bază din Sibiu au primit 
de la începutul anului
1964 și pînă în octombrie
1965 peste 3 000 de noi 
membri de partid. Unii 
dintre ei, fiind întrebați ce 
sarcini le-au fost în
credințate, au dat răs
punsuri felurite. Unele 
sarcini erau într-adevăr 
concrete, altele abstracte, 
generale.

— Care este în acest mo
ment obiectivul principal 
al muncii de partid în rîn- 
dul colectivului dv. ?

— Tineretul —ne-a răs
puns IOAN BARAC, secre
tarul organizației de bază 
de la secția de prelucrări 
mecanice a uzinei „Balan
ța“. 80 la sută din efectiv 
îl formează tinerii. De cu- 
rind ne-au fost repartizați 
21 de absolvenți ai școlii 
profesionale.

— Ce faceți pentru ca ei 
să intre în cadența colecti
vului ? La cine apelați ?

— La comuniștii cu mai 
mare vechime în secție — 
muncitori sau maiștri cu o 
înaltă pregătire profesiona
lă — deși și ei sînt în mare 
majoritate tot tineri.

Tovarășul Barac a dat 
explicații. Inginerul stagiar 
Dionisie Săndei, fost lăcă
tuș în uzină și revenit după 
terminarea institutului în 
mijlocul colectivului de 
unde plecase, a primit o 
sarcină de partid nu toc
mai ușoară, dar pe măsura 
pregătirii și priceperii sale. 
Urmează să întocmească 
un studiu privind organi
zarea producției, așezarea 
pe locuri de muncă și ma
șini a colectivului, astfel ca 
muncitorii tineri să lucre
ze alături de alții cu ex
periență. „Credem că pro
cedăm bine : urmărind ca 
noii membri de partid să 
fie ei înșiși exemple de 
urmat, le dăm o răspun
dere în plus, aceea a rezul
tatelor vecinului, tovarășu
lui apropiat de muncă“.

plicația ? Aflăm un amă
nunt. Tovarășul Cornel 
Trifan se pomenește cu vi
zita neașteptată a unui 
vechi cunoscut, tovarășul 
Pampu, secretarul organi
zației de bază cazangerie 
de la „Independența“. La 
scurt timp tovarășul Trifan 
i-a întors-o. Scopul vizite
lor ? Un schimb de expe
riență în privința reparti
zării de sarcini concrete 
membrilor de partid.

Argumentul despre greu
tatea de a repartiza sarcini 
concrete pentru că numă
rul membrilor de partid ar 
fi prea mare nu stă în pi
cioare. Exemplul bun pe 
care-1 caută tovarășul Mă
hăra se află în aceeași fa
brică, la doi pași. Fac
torii de care depinde repar
tizarea sarcinilor concrete 
sînt inițiativa, discernămîn- 
tul, căutările biroului organi
zației de bază, secretarului. 
Curios lucru. Se cunosc 
mai bine două organizații 
de bază din întreprinderi 
diferite decît organizațiile 
de bază din aceeași între
prindere. E bună, chiar 
foarte bună și necesară 
inițiativa personală. Dar de 
ce numai inițiativă perso
nală și nu inițiativă la 
scara întreprinderii, ora
șului ?

ta o informare fără a se 
stabili dinainte cine anu
me, fiecare se va simți da
tor să muncească în așa fel 
îneît dacă va fi întrebat să 
aibă ce spune.

NICOLAE SPĂTAR : 
Scopul nu este de a alerga 
după „surprize". Dacă cel 
în cauză va spune că nu 
și-a îndeplinit sarcina ? 
Organizația va avea de cîș- 
tigat ? O critică târzie re
zolvă lucrurile ?

SIMION BÄTÄCUI, loc
țiitor al secretarului orga
nizației de bază de la po
ligrafie : Sînt de aceeași 
părere cu tovarășul Spă
tar, deși și noi am proce
dat uneori așa cum s-a 
spus mai înainte. Nu i-am 
dat noului membru de 
partid suficient răgaz să se 
pregătească. De ce să aflăm 
de abia în adunarea gene
rală că cineva a avut greu
tăți, s-a împotmolit ? De ce 
să nu-i dăm la timp ajuto
rul cuvenit ? Anunfînd de la 
o adunare generală la alfa 
cine anume urmează să pre
zinte informări, l-am mobili
za pe cel în cauză să depună 
toată sfăruinfa pentru înde
plinirea sarcinii încredințate.

NICOLAE GHIȘOIU : 
Ideea trebuie reținută. O 
vom discuta și la instruirile 
secretarilor organizațiilor 
de bază.

Timiditatea
e iremediabilă?

Vecini care
nu se cunosc

— Ce sarcină de partid 
v-a fost încredințată ? —
îl întrebăm pe maistrul 
Remus Mihu, membru al 
organizației de bază nr. 5 
de la fabrica „Flamura ro
șie“.

Interlocutorul 
întrebător la 
Toma Măhăra. Secretarul 
organizației de bază în
cearcă să-l „ajute“. Răs
punsul întîrzie totuși. La 
fel se petrec lucrurile și cu 
Constanța Blezu și cu...

Consultăm caietul 
sarcini al organizației de 
bază. Sarcinile stabilite 
noilor membri de partid 
sună la fel : „Se va ocupa 
de ridicarea nivelului pro
fesional și politic“, „Va 
răspunde de calitatea pro
ducției“. Ceva mai gene
ral, fără adresă nici că se 
poate !

Secretarul organizației 
de bază caută o justificare: 
„Avem 24 de membri de 
partid în organizația de 
bază. E greu să-i găsești 
fiecăruia o sarcină con
cretă“.

Ne-am oprit la organi
zația de bază nr 1. metal, 
din aceeași fabrică. Ea cu
prinde 86 de membri de 
partid. Lucrurile se prezin
tă aici cu totul altfel. Ex-

privește 
tovarășul

de

■k
Despre repartizarea de 

sarcini noilor membri de 
partid și-au spus părerea 
în cadrul consfătuirii tova
rășii :

NICOLAE SPÄTARU, 
secretarul comitetului de 
partid de la uzina „Inde
pendența“ : Există o con
diție esențială : să cunoaș
tem cît mai bine omul din 
toate punctele de vedere. 
Apoi, să stimulăm activita
tea noului membru de par
tid repartizîndu-i sarcini 
care nu depășesc puterea 
lui de muncă. Și nu numai 
atît. Să ținem seama de 
pregătirea și capacitatea 
fiecărui tovarăș.

IOAN RĂU, secretarul 
comitetului de partid de la 
fabrica „Flamura Roșie“ : 
Aș face o completare. Arta 
secretarului 
de bază, a 
în a ști să împletească 
judicios sarcinile esențiale 
ale organizației cu pasiu
nea, aptitudinile personale 
ale fiecărui membru de 
partid. Repartizezi o sarci
nă. Dar îi spui omului și 
rostul, importanța ei. El 
își dă seama de utilitatea 
muncii sale, își verifică pri
ceperea și forțele, capătă o 
încredere din ce în ce mai 
mare în el însuși.

NICOLAE GHIȘOIU, se
cretar al comitetului oră
șenesc de partid : Reparti
zarea sarcinilor concrete 
este o parte importantă a 
problemei. Școala de edu
care a noilor membri de 
partid se face însă în pro
cesul de îndeplinire a sar
cinilor. Esențial este 
controlăm, cum 
cum ajutăm pe 
de partid în 
sarcinii. Pc 
mai constată 
membrilor de 
le sînt încredințate sarcini, 
ei sînt apoi lăsați să se 
descurce singuri, cum se 
pricep. Organizațiile noas
tre obișnuiesc să asculte în 
fiecare din adunările lor 
generale o informare sau 
două din partea 
membri de partid 
felul cum muncesc, 
greutățile pe care le întâm
pină.

La o organizație de 
bază am aflat, de pildă, 
că cel ce prezintă infor
marea este „luat prin 
surprindere“ în aduna
rea generală sau este a- 
nunțat să se pregătească 
doar cu cîteva ore îna
inte. Este bine să se 
procedeze astfel ?

LADISLAU CSAZAR, 
secretarul organizației de 
bază de la O.C.L. Textila : 
Cred că este bine. Știin- 
du-se că. la fiecare adunare 
generală cineva va prezen-

organizației 
biroului stă

cum 
îndrumăm, 

noul membru 
îndeplinirea 

alocuri se 
că după ce 
partid tineri

noilor 
despre 
despre

In organizația noastră a 
fost bine primită conferin
ța ținută despre disciplina 
de partid. Conferința n-a 
constat dintr-o înșiruire de 
teze generale, ea a fost bo
gată în fapte concrete.

— Cine a participat la 
conferință ?

IOAN TULEA: Au par
ticipat toți comuniștii or
ganizației noastre indife
rent de vechimea lor în 
partid. Era o chestiune care 
îi privea pe toți.

Este posibil ca tema con
ferinței amintite să-i fi pri
vit pe toți comuniștii orga
nizației. Din păcate însă 
nimeni nu s-a referit la o 
altă metodă și anume aceea 
de a organiza unele confe
rințe numai pentru noii 
membri de partid mai ales 
pe temele cunoașterii vieții 
de partid, educației parti
nice. Cu atît mai bine este 
dacă temele de conferințe 
se stabilesc după o prea
labilă cercetare a preferin
țelor oamenilor, a necesi
tăților. Desigur, formele de 
muncă sînt diferite, nu 
există un șablon, o încor
setare a lor. Dar, din con
statările făcute în unele 
organizații de bază, reiese că 
prea des se pun pe același 
plan membri de partid cu ve
chime cu cei noi în loc ca 
aceștia din urmă — cu un e- 
fectiv în continuă îm
prospătare — să se bucure 
de o grijă specială, deose
bită.

în munca ce se desfă
șoară pentru educarea noi
lor membri de partid, 
pentru dezvoltarea trăsătu
rilor lor moral-politice, or
ganele și organizațiile d® 
partid folosesc o mare • di
versitate de metode. An
cheta și consfătuirea de la 
Sibiu nu le-au epuizat nici 
pe departe. în locul con
cluziilor, cîteva adnotări t

• Munca de educare 
a tinerilor comuniști, 
după cum și primirea în 
partid, sînt sarcini de 
permanentă actualitate, 
care trebuie urmărite 
perseverent, sistematic, 
fără perioade de „vîrf“ 
și de „gol“.

0 Experiența bună a 
unor organizații a bătut 
la ușa altor organizații. 
Deocamdată, pe alocuri, 
este ținută în prag.

® Sînt necesare, bine 
venite, indicațiile comi
tetului regional. Mai ră- 
mîne însă destul loo 
și pentru inițiativa lo
cală.

• Să nu socotim „scoși 
la pensie" înainte de 
vreme oameni care au 
încă multe de transmis 
celor din generația tî- 
nără.

Constantin MORARU

ALEXANDRU CON- 
STANTINESCU, de la zia
rul „Flacăra Sibiului“ : 
Pot fi întîlniți în or
ganizații de bază noi 
membri de partid despre 
care se spune că nu au luat 
pînă acum cuvîntul decît 
arareori sau în unele ca
zuri chiar deloc ; nu-și ex
primă părerea, dovedesc 
încă o slabă combativitate. 
Se spune — uneori cu o 
indulgență greșit înțelea
să — că sînt încă ti
mizi. Așa să fie ? Cum 
procedați pentru ca tinerii 
membri de partid să parti
cipe acîiv la dezbaterile din 
adunările generale ?

ION RĂU : Chiar în a- 
dunarea generală le solici
tăm părerea, sugestiile. 
Organizația de bază este 
receptivă la observațiile lor 
chiar dacă uneori ele sînt, 
să zic așa, de mai mică 
importanță. Avînd certitu
dinea că cele spuse sînt 
luate în seamă, ei cîștigă 
încredere în forțele proprii.

IOAN TULEA, secretarul 
comitetului de partid de la 
fabrica „13 Decembrie“ : 
Discutăm înaintea adunării 
generale cu noii membri de 
partid. Le schițăm proble
mele ce urmează a fi dez
bătute. Ne referim la con
tribuția lor. în cîteva zile, 
pînă la adunare, ei au, tot 
timpul să chibzuiască, să 
se pregătească.

LADISLAU CSAZAR : 
Ne îngrijim ca în mate
rialele prezentate adunării 
generale să ne referim, cu 
exemple cît mai concrete, 
la munca noilor membri de 
partid.

VIOREL GA VREA, mem
bru în biroul organi
zației de bază de la Uzina 
Mecanică : Obișnuim să le 
dăm cu cîtva timp înainte 
materialul ce-l vom pre
zenta adunării. îl citesc. 
Apoi discutăm cu ei despre 
diferite aspecte ce se cer a- 
profundate...

Gmp nelimitat
de acțiune

Avînd în vedere nive
lul diferit de pregătire 
politică și ideologică a 
noiloi' membri de partid, 
unii dintre ei pot întîm- 
pina greutăți în însuși
rea lecțiilor. Cum sînt 
ajutați ?

IOAN BICHIȘ, secreta
rul organizației de bază de 
la fabrica „Republica“ : 
Rezultatele învățămînfului de
pind nu numai de forma la 
care este cuprins cursantul, de 
ceea ce studiază, dar și de cine 
îl ajută și îl îndrumă în studiu. 
Cu tinerii comuniști munca 
este mai dificilă. De aceea 
dăm o mare atenție activi
tății propagandiștilor. Ei 
trebuie să se apropie cît 
mai mult de tinerii 
cursanți, să le facă studiul 
plăcut, instructiv.

Tovarășii Tanțău, Spătar, 
Ion Rău s-au referit și la 
alte modalități de a ajuta 
tinerii cursanți : întrajuto
rarea în cadrul cercurilor, 
acordarea de consultații, 
iar în unele cazuri — cînd 
se consideră necesar — le 
este recomandată o biblio
grafie mai accesibilă.

IOAN TULEA : Cred că 
este cazul să vorbim și 
despre scopul conferințelor.

Munții Făgăraș. Cabana Bîlea-Lao

A Teatrul de Operă șl Balet t 
SIMFONIA FANTASTICĂ ; BO» 
LERO ; ȘEHERAZADA — 19,30.
* Teatrul de Stat de Operetă : 
TARA SURISULUI - 19,30.
O Teatrul National „I. L. Cara- 
eiale" (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Stu
dio): TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 19,30. __ _
© Teatrul de Comedie: umbra 
— 20-© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1): OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 78 A) : DRAGA
MINCINOSULE — 19,30.
» Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : OMUL CARE ȘI-A 
PIERDUT OMENIA — 19,30.
® Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 20.0 Teatrul evreiesc de stat 1 
CROITORUL FERMECAT — 20. a Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
AMNARUL — 16.
ffi Teatrul satlrlc-muzlcal ,.C. 
Tănase" (sala Savoy) : CU MUZI
CA E... DE GLUMIT — 20.0 Circul de stat : O SEARĂ LA 
CIRC — 20.

0 19,00 — Jurnalul televiziunii
(I) 0 19.20 — „Desene de copii". 0 20,00 — „Debuturi" 0 21,15 — 
Filmul „Casa Rlcordl" 0 23,15 — 
Jurnalul televiziunii (II) și Bule
tinul meteorologic.

★
Ne aflam împreună cti 

tovarășul loan Cotoară, 
secretarul organizației de 
bază, în hala strungăriei 
ușoare de la uzina „Inde
pendența“. La un strung 
l-am cunoscut pe muncito
rul Vaier 
de partid 
acesta.

— Ce 
munca 
vă din secție ?

— Ar fi de spus și bune 
și rele. Ni s-au promis tot 
felul de întâlniri cu oameni 
cu o bogată experiență de 
muncă și viață de la care 
putem învăța. Promisiuni 
au rămas.

— Cînd ai participat la o 
asemenea întîlnire ?

— E cam mult de atunci. 
Să fie doi ani.

— Dar de atunci ?
— Omul cu care ne-am 

întâlnit a ieșit la pensie...
Cum asigurăm îm

binarea îndelungatei ex
periențe de viață și 
muncă a membrilor de 
partid vîrstnici cu pu
terea de muncă și ener
gia caracteristică tine
retului ?

Discuțiile purtate la con
sfătuire au opus unele 
exemple pozitive aprecie
rii majorității tovarășilor 
că în privința valorificării 
experienței bogate de via
ță și muncă a comuniștilor 
cu vechime îndelungată în 
partid s-au întreprins prea 
puține acțiuni. Ele sînt 
sporadice. în întîmpinarea 
unor asemenea forme de 
educare trebuie să pășească 
organizațiile de partid, cei 
Ce au de învățat, tinerii 
membri de partid. Dar ce 
constatăm consultînd caie
tele de sarcini ale unor or
ganizații de bază? în drep
tul numelui membrilor de 
partid mai vîrstnici pot fi 
adesea văzute spații albe. 
„E vîrstnic, peste un an- 
doi iese la pensie. Ce sar
cină să-i repartizăm ?“ — 
întreabă căutînd o justifi
care secretarii organizații
lor de bază respective.

Desigur, nu poate fi vor
ba de dădăcirea unor mi
nori. Ne gîndim la prelua
rea unei 
te, verificate, ________
de-a lungul anilor ; prelua
rea și îmbogățirea ei mai 
departe.

Olaru, membru 
din martie anul

părere ai despre 
instructiv-educati-
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Calitatea unor oțeluri
Hunedoara a livrat fabri
cii de rulmenți din Bîrlad 
unele loturi de oțel 
care nu s-au încadrat în 
prescripțiile standardului 
în vigoare. în urma sesi
zării de mai sus, s-au luat 
măsuri pentru respecta
rea strictă a tehnologiei 
de fabricație a oțelului, 
reușindu-se să se obțină 
o puritate corespunzătoa
re. Se consideră că, prin 
realizarea măsurilor pre
văzute, prin colaborarea 
strînsă dintre uzina bene
ficiară și uzina producă
toare, deficiențele semna
late în scrisoare vor fi eli
minate.

Mihai Gentimir, munci
tor la Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad, ne-a scris că 
oțelul de rulmenți livrat 
de Combinatul siderurgic- 
Hunedoara nu este de ca
litate corespunzătoare. Din 
această cauză constructo
rii de rulmenți de la Bîr
lad întâmpină greutăți în 
realizarea unor produse de 
bună calitate.

Direcția generală side
rurgică din Ministerul In
dustriei Metalurgice, care 
a cercetat sesizarea, ne 
răspunde că, în primul se
mestru al acestui an, da
torită unor abateri de la 
prevederile 
Combinatul

Redacția a trimis a- 
ceastă sesizare conducerii 
Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicații
lor. Răspunsul primit 
confirmă pe deplin cele 
relatate de grupul de in
structori și aduce amă
nunte noi, ieșite la iveală 
cu prilejul cercetărilor la 
fața locului.

Pentru încălcarea nor
melor în vigoare cu pri
vire la munca de rezolva
re a scrisorilor, a fost 
desfăcut contractul de 
muncă tehnicianului Do
rin Anghel, delegatul 
D.G.T.A. De asemenea,

s-a desfăcut contractul de 
muncă lui Ion Ștefan, di
rectorul școlii de șoferi, 
pentru abaterile grave pe 
care le-a săvîrșit. S-a a- 
nulat ca neîntemeiat or
dinul I.R.T.A.-Galați, prin 
care erau sancționați pe 
nedrept cei care au „în
drăznit“ să critice. Ei au 
fost reîncadrați în postu
rile avute, plătindu-li-se 
drepturile legale.

Rămîne nerezolvat un 
singur aspect al proble
mei : conducerea I.R.T.A.- 
Galați, care, după cum s-a 
văzut, a emis un 
abuziv, nu poartă 
răspundere ?

0 JUDEX : Sala Palatului (seria 
de bilete 1 547 — orele 19,30).0 CARTIERUL VESELIEI : Pa
tria — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 0 ONORABILUL STANISLAS. 
AGENT SECRET : București — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21,
Feroviar — 9; 11,15; 13,45; 16:18.30; 
21, Flamura — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Excelsior — 9.80; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; (la
toate completare Prima zl).
© DULCEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : Republica — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
Festival (completare Știință șl 
tehnică nr. 14) — 9; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21.15.0 CEI MAI FRUMOȘI ANI - 
cinemascop: Luceafărul — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 CAMERA IN FORMĂ DE 
Capitol — 9; 11,30; 14; ILL, 
21,30 (completare Știință șl tehni
că nr. 15), Melodia — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, Modern — 9; 11.30; 
14; 16,30; 19; 21,30.0 PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE : Victoria (completare 
Cine a luat pelicanii 7) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30.
O LOCOTENENT CRISTINA :
Central (completare La carnaval) 
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
0 LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop : Lumina (completare
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.) — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18.45; 21, Floreas
ca (completare Unde nu-i cap) — 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
© FERNAND COW-BOY : 
(compl_l__  ’
Hemingway) — 15,30;
O PROGRAM PENTRU 
Doina — 10.

„L" •
16,30; 19;

„ : union
(completare Acolo unde a trăit 

----  18; 20,30.
COPII :

© UN CARTOF. DOI CARTOFI : 
Doina — 11,30; 13,45: 16; 18,15;
20,30, Lira — 15,30; 18: 20,30 (la
ambele completare Lecție în in
finit), Moșilor (completare Vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România în R. P. Bulgaria) — 15; 
17: 19: 21.
© TRĂIEȘTE-ȚI VIATA. APELE, 
ÎN NUMELE CELOR VII, CERA
MICA DIN OBOGA, CĂLĂTORIE 
ÎN PARADISUL PĂSĂRILOR, 
SUITĂ BĂNĂȚEANĂ : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.

tehnologice, 
siderurgic-

A

In urma constructorului
Un grup de locatari din 

cartierul Floreasca — ne-a 
scris un cititor din Capi
tală — au sesizat I.A.L. 1 
Mai că în camere par
chetul n-a fost montat 
cum trebuie. Sesizările lor 
au rămas fără urmări.

Răspunzînd redacției la

scrisoarea de mal sus, 
Sfatul popular al raionu
lui 1 Mai ne informează 
că I.A.L. 1 Mai a început 
lucrările de remontare a 
parchetului în 
tea locuințelor 
rul Floreasca.

majorita- 
din cartie-

ordin
onici

Un abuz si
•>

Un grup de instructori 
de la școala de șoferi pro
fesioniști din Focșani 
au adresat Ministerului 
Transporturilor și Tele
comunicațiilor o sesizare 
în care arătau că directo
rul școlii, Ion Ștefan, pre
tinde mită elevilor, îi 
bruschează, folosește au
tovehiculele școlii 
teres personal etc.

Scrisoarea a fost 
dințată pentru 
tare Direcției generale a 
transporturilor auto. An- 
ghel Dorin, delegatul a-

urmările lui
în loc să

în in-

încre- 
cerce-

cestei direcții, 
informeze în mod obiectiv 
forul tutelar asupra con
statărilor făcute, a încer
cat să scoată basma cu
rată conducerea școlii. 
Ulterior, pe baza unui or
din al întreprinderii 
gionale de 
auto-Galați, 
zării au fost 
pentru că ar 
chipurile, conducerea șco
lii. Ei s-au adresat redac
ției, cerînd sprijin în le
gătură cu faptele relatate 
mai sus.

încălțăminte și
Un funcționar de la 

I.C.R.T.I. - Galați ne-a 
semnalat că fabricile de 
încălțăminte „Flacăra ro
șie" și „Cauciucul Qua
drat“ precum și Combina
tul de cauciuc-Jilava tri
mit spre depozitele în
treprinderilor comerțului 
cu ridicata textile și în
călțăminte, mărfuri prost 
ambalate. Din această ca
uză depozitele întâmpină 
greutăți la expedierea 
mărfurilor spre magazine. 
Pe de altă parte, încălță
mintea împachetată fără

ambalaj
grija cuvenită se 
dează în timpul transpor
tului.

Răspunzînd redacției la 
scrisoarea de mai 
Ministerul Industriei 
șoare ne informează 
s-au luat măsuri ca 
balarea încălțămintei 
se facă în condiții bune. 
Au fost scoase din uz cu
tiile de pantofi degradate. 
Totodată, s-au confecțio
nat cutii dintr-un carton 
de o calitate corespunză
toare.

îngrășămintele 
administrate în sol

au fost

degra-

sus,
U-
că 

am-
să

o CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Giulești (completare Comorile o- 
rașului scufundat) — 15,30; 18;
20.30, Cotroceni (completare Casa 
cetate) — 15,30; 18; 20,30.
© CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) : Cultural (com
pletare Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în R. P. Bul
garia) — 16; 19,30.O A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Miorița (completare 
Elevul de serviciu) — 9,45; 12; 
14,15: 16,30; 18,45; 21.
© FEMEIA NECUNOSCUTA : În
frățirea între popoare — 10; 15,30; 
18; 20,30 (completare Elevul de 
serviciu).
e> LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZA : 
Bucegi — 10; 12,15; 14.30; 16,45; 19; 
21,15.
0 UNORA LE PLACE JAZUL : 
Dacia — 9,15—14 în continuare ; 
16,15; 18,45; 21, Vitan (completare 
Sport nr. 4/1965) — 15,30; 18; 20,30. 0 APORT, MUHTAR ! — cinema
scop : Buzești — 14,15; 16,30; 18,45: 
21, Crîngași — 16; 18; 20 (la am
bele completare Acolo unde Car- 
pații întîlnesc Dunărea — cine
mascop)
O SAMBA : Pacea — 11; 16; 18,15;
20.30. Cosmos — 13,30; 15,45; 18; 20 
(la ambele completare A cui o vina ?).

re-
transporturi 
autorii sesi- 

sancționați 
fi defăimat,

Din neglijența condu
cerii cooperativei agricole 
de producție din comuna 
Fîntînele, raionul Hîrlău, 
— ne comunică un cores
pondent voluntar — cîte- 
va vagoane de îngrășă
minte chimice au fost de
pozitate la întâmplare, sub 
cerul liber.

Sesizarea a fost înte
meiată — se spune în 
răspunsul Sfatului popu
lar al raionului Hîrlău. 
îngrășămintele chimice 
existente la Fîntînele au 
fost administrate în sol 
o dată cu executarea ară
turilor de toamnă.

Noua construcția a Institutului oncologic din Cluj Foto : R. Costln

a UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : 
Grivița (completare La cel mal 
înalt nivel) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30.
® HOȚUL DE PIERSICI : Unirea 
(completare Fata de pe Someș) — 
16; 18,15; 20,30.
o RUNDA G ; Tomis (completare 
Suită bănățeană) — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30, Drumul Sării 
(completare Vizita delegației de)' 
partid și guvernamentale a. Re
publicii Socialiste România îp 
U.R.S.S.) — 16; 18; 20.
® OMUL MAFIEI : Flacăra (com
pletare Pictorul luminii) — 10; 16; 
18,15; 20,30, Volga (completare
Gravuri revoluționare) — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
O CARAMBOL : Munca (comple
tare Laminorul de țevi) — 16;
18,15; 20,30, Rahova (completare 
Muzeul Zambaccian) — 16; 1815: 
20,30.
<B CINEVA, ACOLO SUS, MĂ IU
BEȘTE : Popular (completare 
Știați că...) — 10,30; io; 18 30; 21. 
O CEI TREI MUȘCHETARI (am
bele serii) ; Arta — 10; 13,30; 17. 
e IDIOTUL : Arta — 20,30.
0 CORBII ; Colentina — 16; 18,15; 26,30.
wi?rn°C??,YL PROFESORULUI WEIR : viitorul (completare Mîi- 
™ JnCepe azi> — 10; 15; 17,45;20,oO.
® CULORILE LUPTEI — cine-

: .?.r„°/resul (completare Sport nr. 4/1965) — 15,30' iæ 20 15 
e ROMULUS ȘI REMUS - cineJ 
mascop : Ferentari — io- 16- 18 15' 
20,30 (completare Melodiile ’străzii 
— cinemascop).

?,■ RAT£RI (arnbele serii) : Gră- 
ama „Progresul-Parc" — 18,30.

Grădin^,ETrtU — cinemascop : Gradina „Vitan" — 18,45

frumoasă, cu 
mult senin. înnorări 
se vor produce în

flpTi™Pm pentru zilelede 1.,, 16 și ii octombrie. In țară : 
ce^maT gen-eral frumoasă, cu 
temporare
SlĂV“1 'unde"Scădea

slab®,' Vlnt slab Pînă la po
trivit. Temperatura în creștere 
u?oară, apoi staționară. Minimele 
voi fi cuprinse între minus 4 și 6 
grade, iar maximele între 10 și 20 

local mai ridicate. Ceața dimineața. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu 

senin. Vînt slab 
pmă la potrivit. Temperatura în 
creștere la început, apoi stațio
nară. Ceață slabă dimineața.

/
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Aparatele electronice devin în tot mai mare 
măsură o caracteristică a vieții moderne. Cu 
ajutorul lor, omul învinge timpul și spațiul. 
Pe zi ce trece ele își amplifică performanțele.

Ce perspective 
are electronica ?
Ce surprize

în viitor?
Dăm cuvîntul unor oameni de știința
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Prof. V. I. SIFOROV 
membru corespondent 

al Academiei de Științe

— Ce tendințe se relie
fează, după părerea dv., in 
dezvoltarea radioelectroni- 
cii ?

— Se poate afirma cu cer
titudine că se va recurge pe 
scară tot mai largă la utiliza
rea de semiconductor'! și că 
se vor depune eforturi pen
tru érearea în viitor a unor 
aparate de dimensiuni cîf mai 
reduse. In Uniunea Sovietică, 
ca și în alte țări, se acordă 
mult Interes miniaturizării a- 
paraturii electronice.

Spre deosebire de apa
ratele obișnuite, asamblate 
din piese separate, fieca
re cu o funcție definită, in 
construcțiile miniaturale și 
microminiaturale se re
curge la tot felul de peli
cule și cristale semicon
ductoare, reprezenfînd cir
cuite întregi, moleculele 
acestora îndeplinind func
țiile diferitelor piese.

Peliculele acestea, foarte 
subțiri, se obțin din materiale 
rezistive, din materiale cu 
proprietăți dielecfrice, mag
netice, semiconductoare etc, 
avînd grosimea de numai cî- 
teva zecimi sau sutimi de mi
croni. Fixarea peliculelor pe 
un suport comun se face cu 
procedee tehnologice diferi
te : pulverizare, precipitare 
chimică, metode fofolitogra- 
tice etc. In acestea din urmă, 
substanța depusă pe suport 
se schimbă sub influența lu
minii, potrivit cu masca apli
cată care, în unele locuri, lasă 
să freacă lumina, în altele nu, 
apărînd astfel proprietățile 
necesare.

Industria electronică sovie
tică a realizat o serie de a- 
parafe microminiaturale. Apa
ratul „Micro", de pildă, alcă
tuit din șase tranzistori și cir
cuite din pelicule subțiri, lu
crează pe banda undelor me
dii și lungi și dispune de o 
reglare automată a posturi
lor. Aparatul „Era” cuprinde 
cinci tranzistori și încape ușor 
înfr-o cască de ureche. Apa
ratul microminiatural „Maiak" 
poate fi fixat Ia buzunarul de 
sus al hainei, ca un stilou. 
Tipurile de aparate construite 
în ultima vreme au montate 
acumulatoare miniaturale, sub 
formă de disc, cu diametrul 
de 1—2 centimetri, în stare 
să asigure o funcționare nor
mală a aparatelor timp de 
10—15 ore.

Cercetătorii noștri care lu
crează în domeniul dezvoltă
rii microradioelectronicii folo
sesc, între altele, circuite so
lide monolitice, adică plăci 
de semiconducfori suprapuse 
care îndeplinesc funcția de •

1

A

în electronică, aproape 
orice progres științific gă
sește de îndată aplicație 
practică. Aceasta reprezin
tă un puternic stimulent 
pentru cercetare. în S.U.A., 
cercetările sînt sprijinite 
prin dotații, contracte în
cheiate direct cu guvernul, 
resurse universitare — di
ferite de cele ale guvernu
lui, fonduri puse la dispo
ziție de întreprinderi in
dustriale. Firmele electro
nice, în deosebi, și-au dat 
seama că, investind un pro
cent din venitul lor în pro
grame de cercetare bine 
planificate, pot realiza pro
duse noi, mărindu-și veni
turile și acoperind cu pri
sosință cheltuielile făcute 
pentru cercetare.

îptr-un articol scurt, este 
greu să treci în revistă toa
te domeniile electronicii. 
Aș menționa totuși unele 
tendințe majore ale cerce
tării în S.U.A. Poate că cel 
mai pasionant domeniu este 
acei al materialelor nece
sare electronicii. De la in
ventarea tranzistorului, 
scurt timp după război, a 
avut loc o creștere specta
culoasă a cunoștințelor 
noastre în domeniul mate
rialelor, care s-a concreti
zat într-o serie de dispozi
tive noi. Toate aveau la 
bază o mai bună cunoaște
re a proprietăților electrice 
ale materialelor. Dezvolta-

rezistențe electrice, inductori, 
diode, tranzistori, conexiuni 
etc. Cu ajutorul acestor ele
mente se micșorează substan
țial numărul contactelor de 
legătură, se realizează o den
sitate mult mai mare a ele
mentelor pe unitate de su
prafață și deci o micșorare a 
dimensiunilor și greutății a- 
parafelor.

— Constituie aceasta o 
limită a miniaturizării ?

— Cercetătorii sovietici 
își îndreaptă atenția spre 
realizarea unor noi tipuri 
de mașini electronice de 
calcul. Acestea, precum se 
știe, conțin un număr foar
te mare de elemente elec
tronice, ocupă mult spațiu 
și consumă multă energie 
electrică. Reducerea gaba
ritelor face posibilă o largă 
utilizare a aparaturii elec
tronice în automatizarea

su- 
alte 
fost 
lu- 

care, la 
deschis noi 
experimen-

al cercetă-

Mica peliculă de metal din centrul discului este atît 
de subțire, încît practic are doar două dimensiuni. ȘI 
totuși, în aparatura electronică modernă, asemenea pe
licule sînt folosite pentru a îndeplini rolul unor con

densatori și chiar al unor tranzistori
(Din revista „SCIENCES ET AVENIR")

— Nicidecum. In prezent, 
cercetătorii studiază corelația 
dintre gradul de miniaturiza
re, siguranța în funcționare, 
numărul de canale paralele și 
independente etc. pentru a 
pune bazele unei tehnici cu 
totul noi :

radioelectronics subminia- 
furală în care „cărămizile" 
minusculelor aparate nu 
vor mai fi nici lămpi sau 
tranzistori, nici pelicule 
sau cristale, ci doar atomii 
și moleculele unor sub
stanțe sau 
magnetice 
acțiune.

Lucrări în 
precizarea 
principiale, a limitelor fi
zice impuse de atomi și 
molecule în construirea 
unor sisteme tehnice de 
prelucrare și păstrare a in
formațiilor care ar urma să 
fie realizate tocmai cu aju
torul unor procese la nive
lul atomilor și moleculelor.

— Ce aplicații practice se 
întrevăd î

cuante elecfro- 
aflafe în inter-

curs urmăresc 
posibilităților

multor procese de produc
ție industriale. Să vedem și 
alt domeniu, cosmonautica 
de pildă. Uniunea Sovietică 
a înregistrat incontestabile 
succese în lansarea unor 
rachete foarte grele. Crea
rea unei aparaturi electro
nice cu gabarite tot mai 
mici este totuși foarte im
portantă, deoarece îngăduie 
o diversificare mai mare a 
sarcinii utile a rachetelor 
și deci o pătrundere 
adîncă în Cosmos.

Miniaturizarea a venit 
sprijinul medicinei. A fost 
creată așa-numifa „radiopilu- 
lă", un minuscul post de ra
dio, înfr-adevăr cîf o pilulă, 
înghițită de bolnav, aceasta 
„transmite" medicilor infor
mațiile culese pe drumul el 
prin organism. Este deci vor
ba nu numai de o simplă 
reducere a gabaritelor, ci 
de un adevărat salt calita
tiv, de apariția unor posi
bilități care înainte nu 
existau.

mai

și în

Prof, emerit FREDERICK E. TERMAN 
Universitatea Stanford-California

rea nu a fost limitată doar 
la fenomenele legate de 
tranzistorii de diferite ti
puri, ci a fost favorizată și

de realizarea de noi 
riale magnetice, de 
riale pentru maseri 
seri, de noi tipuri de

mate- 
mate- 
și la- 
mate-

riale fluorescente șl foto- 
luminiscente, descoperirea 
unor fenomene și dispozi
tive bazate pe utilizarea 
unor pelicule subțiri etc. 
Această adevărată explozie 
științifică a fost urmarea 
faptului că, la momentul 
inventării tranzistorului, 
teoria matematică a solide
lor era destul de avansată 
pentru a îngădui imagina
rea altor teorii în stare să 
explice rezultatele experi
mentale obținute și să 
gareze, în continuare, 
experiențe. Astfel au 
stimulate și mai mult 
crările teoretice 
rîndul lor, au 
căi cercetărilor 
tale.

Un domeniu
rii în care se depune o ac
tivitate intensă este cel al 
calculatoarelor electronice 
și al sistemelor de control. 
Calculatoarele cuceresc, rînd 
pe rînd, tot mai multe laturi 
ale activității umane. Ele 
promit eliberarea minții omu
lui de truda sarcinilor mintale 
care implică rutină și repe
tare, tot așa cum puterea 
electrică și mecanică au eli
berat spinarea omului de 
multe dintre sarcinile fizice. 
Cercetări cu ajutorul cal
culatoarelor care dau re
zultate însemnate se fac 
astăzi în domenii, ca lim
bile artificiale, lingvistica, 
analiza informației grafice, 
conducerea unor procese 
de învățămînt (adică utili
zarea unor mașini de în
vățat, controlate de calcu
latoare electronice), redac
tarea și organizarea docu-

mentelor cuprinzînd un 
număr enorm de amănunte 
etc. Un important domeniu 
de cercetare este cel al sis
temelor de control. Fie că 
cuprind calculatoare, fie 
că au trăsături asemănă
toare cu acestea, ele au 
drept scop final auto
matizarea cu un caracter 
din ce în ce mai avansat a 
proceselor de producție.

Cercetările spațiale sti
mulează imaginația savan- 
ților și inginerilor. Elec
tronica participă pe multe 
căi la aceste cercetări, în- 
cepînd cu determinarea 
distribuirii materiei în spa
țiul interplanetar pînă la 
studiul radiostelelor. în a- 
ceastă privință, un exemplu 
de utilizare a unei tehnici 
electronice complexe au 
reprezentat recentele mă
surări efectuate asupra 
atmosferei planetei Marte 
cu ajutorul lui Mariner IV. 
In momentele cînd acest 
vehicul spațial trecea prin 
spatele lui Marte, semna
lele radio transmise înapoi 
spre Pămînt au fost nevoi
te să treacă prin cantități 
mai mari de atmosferă 
marțiană. Măsurările asu
pra modificărilor de frec
vență și fază a semnalelor 
recepționate au arătat fără 
echivoc că Marte are 
atmosfera mult mai puțin 
densă decît 
anterior.

Mijloacele 
cunoștințele
punem astăzi au făcut po
sibile, în ultimul deceniu, 
realizarea unor progrese re
marcabile în domeniul mă-

se presupunea

tehnice noi, 
de care dis-

surăforilor. Aparatele elec
tronice s-au dezvoltat mult 
în ce privește comoditatea 
mînuirii, varietatea și com
plexitatea. Drept exemplu 
poate servi instrumentul 
portabil, fabricat de com
pania Hewlett - Packard, 
care generează orice frec
vență de la curentul con
tinuu (adică de la zero —
N. R.) pînă la 50 megahertz, 
în trepte de 0,01 hertz cu 
o stabilitate enormă, de o 
sutime de milionime de 
procent. Mai mult decît 
atît, frecvența poate fi 
schimbată de la o valoare 
anumită la alta cu mare 
repeziciune, în mal puțin de 
o milisecundă. Aceasta ofe
ră posibilitatea programă
rii unui șir de multe frec
vențe diferite pe secundă, 
controlate de un calculator 
sau alte mijloace electro
nice. Alt exemplu este un 
voltmetru electronic cu 
control automat care ci
tește orice tensiune de cu
rent continuu de la 100 
microvolți pînă la 1000 
volți cu o precizie de
O, 005 la sută, iar apoi pre
zintă un răspuns vizibil în 
numere luminoase, inclusiv 
semnul și poziția virgulei, 
în plus, citirile pot fi in
troduse, în formă digitală, 
într-un calculator electro
nic pentru operațiuni ulte
rioare.

Existența unor astfel de 
instrumente ușurează dez
voltarea mai departe a e- 
lectronicii care, la rîndul 
ei, asigură realizarea de 
produse noi, instrumente 
noi și progresul viitor.

tuși, dată fiind capacitatea 
de transmisie redusă a ca
nalelor „paranormale* față 
de cele ale instalațiilor ra- 
diotehnice, sînt reduse și 
posibilitățile de concurență 
față de radioaparatura cla
sică. O cunoaștere mai bu

nă a legilor telepatiei ar 
putea însă s-o facă utiliza
bilă în cazurile de avarii, 
catastrofe, cînd obișnuite
le instalații radiotehnlce au 
devenit inutilizabile.

Cercetările în acest do
meniu ar putea duce și la

lămurirea mecanismului de 
orientare al insectelor, peș
tilor, păsărilor călătoare.

Există, desigur, încă foar
te multe aspecte nelămurite. 
Știința se află însă în per
manent progres, așa că pu- 
tem fi optimiști.

Prof. ing. MIHAI DRĂGĂNESCU 
decanul facultății de electronică 

a Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej"

n viitor: bioelectronica

Telepatia, transmiterea 
uimitoare a unor informații 
de la om la om, sau chiar 
de la un obiect la om, fără 
intermediul organelor obiș
nuite ale simțurilor noastre, 
constituie o străveche enig
mă. Astăzi, mijloacele mo
derne de cercetare permit 
științei să încerce lămuri
rea și a acestor fenomene. 
Profesorul dr. Stefan Man- 
czarski abordează aceste 
probleme cu aparatură e- 
lectronică modernă, cu me
tode statistice. Ne-am adre
sat acestui cunoscut om 
de știință.

Ce anume a trezit inte
resul dv. pentru aceste 
probleme ?

Cercetările mele au în
ceput de mult. îndemnul 
l-a dat următoarea întîm- 
plare: Muncitorii care mon
tau antenele mari ale ra
diodifuziunii din Varșovia 
se plîngeau de anumite tul
burări nervoase, de dureri 
de cap. S-a constatat că de 
vină erau antenele. Nefiind 
conectate încă, ele nu e- 
miteau unde electromagne

Să înfrunți taurul in arenă, să-l ațîți 
și să nu fii deloc înarmat, iată o 
performanță care reclamă nu numai cu
noașterea tehnicii luptelor cu tauri, ci și 
mult curaj. Profesorul Jose M. R. Del
gado, deși nu este toreador de profesie, 
a coborît în arenă și, spre uimirea tu
turor, taurul s-a supus docil ordinelor 
sale. Prin migăloase studii de neurofizio- 
logle, s-a precizat unde anume In creie-

rul unui taur se află centrul nervos, prin 
excitarea căruia poate fi Inhibată agresi
vitatea animalului. Taurul din arenă ct- 
vea împlîntați în creierul său o serie de 
minusculi electrozi, iar prin manevrarea 
unui radioemițător, „toreadorul" a reușit 
să-i impună voința sa. Așa că de astă 
dată corrida era doar o interesantă ex
periență științifică, un succes comun al 
neurofiziologiel și al electronicii.

MANCZARSKIProf. dr. STEFAN
directorul Institutului de geofizică 

al Academiei de Științe

tice, însă erau sensibile la 
cîmpul electromagnetic ex
terior, al cărui efect era 
apariția acelor tulburări. 
Fenomenul acesta m-a de
terminat să întreprind o 
anchetă la medicii care a- 
veau instalații de electro- 
diatermie, sau mai precis 
la vecinii acestor medici. 
A reieșit că mare parte din
tre cei care locuiau în ca
merele învecinate prezen
tau tulburări asemănătoa
re, în aparență lipsite de 
cauză. Obstacolele mate
riale din calea undelor nu 
împiedicau fenomenul, cel 
mult îi diminuau efectul.

Este astăzi lucru știut că 
activitatea electrică a sis
temului nostru nervos ge
nerează, de asemenea, 
unde electromagnetice. A- 
paratele electronice moder
ne permit înregistrarea 
descărcărilor electrice ra
pide din celulele nervoase. 
Aceste fulgere în miniatu
ră reprezintă o sursă 
unde electromagnetice, 
drept, foarte slabă. Iar 
telepatie, transmiterea 
formațiilor, gîndurilor de la 
un individ 
tanțe mai 
mari, are 
tocmai pe 
dar pe o bandă foarte lar
gă de frecvențe, de la 
unde centimetrice pînă la 
unde cu lungimea de mai 
muiți kilometri. Avînd o 
intensitate extrem de sla
bă, mult inferioară zgomo
telor proprii ale receptoa
relor, aceste semnale nu 
pot fi captate cu aparatele 
obișnuite.

Fenomenele de tele
patie, socotite cu ani în 
urmă de domeniul irea
lului, reprezintă deci fe
nomene fizice obișnuite, 
energiile în acțiune, 
deși foarte mici, puțind 
fi calculate și măsurate. 
U.R.S.S., S.U.Ä., Anglia 
Polonia, aceste fenome- 
au și devenit obiectul 

unor intense cercetări 
laborator.

Oarecum altfel se 
zintă lucrurile dacă 
vorba de transmiterea 
informații de la un obiect 
la om, de pildă, recunoaș
terea unor desene acoperi
te. Sînt cunoscute experien
țele făcute în U.R.S.S. cu 
Rosa Kuleșova, care s-a 
dovedit în stare să „vadă" 
cu degetele culorile unor 
obiecte, fiind legată la

ochi. Șl acesta 
pot fi lămurite 
zițiile fizicii. în 
rețelele atomice ale crista
lelor sînt supuse la vibrații 
care corespund fluctuațiilor 
termice. Datorită lor, cor
purile emit unde acustice 
și electromagnetice care, 
deși foarte slabe, cuprind 
totuși o bandă largă de 
frecvențe. în cazul Rosei 
Kuleșova, obiectul care tre
buia descris era ascuns și 
acoperit de sticlă. Rezulta
te valabile s-au obținut 
însă numai atunci cînd nu 
era întuneric deplin, cînd 
exista o anumită cantitate 
de energie luminoasă, 
ceasta se transformă, 
re-se, în oscilații de 
frecvențe ce apar în o- 
biectul care trebuie recu
noscut, făcîndu-1 sesizabil.

fenomene 
de pe po- 
orice corp,

A- 
pa- 
alte

de 
ce-i 

în 
in-

la altul, pe dis- 
mici sau mai 
loc, probabil, 
această cale,

de

pre
sste 

de

Ce aspecte ale acestor 
probleme se studiază în 
prezent ?

cu-

Se studiază, între altele, 
și mecanismul acțiunii pro
funde a undelor electro
magnetice asupra țesuturi
lor vii și, îndeosebi, asupra 
acizilor nucleici.

Se cercetează apoi rolul 
mitocondriilor, minusculele 
formațiuni din celulele vii, 
din care organismul
prinde multe milioane și 
care reprezintă adevărate 
surse de electroni.

Cunoașterea acțiunii 
radioundelor din atmo
sferă asupra mitocon
driilor poate contribui 
la lămurirea multor in
fluențe exterioare asu
pra organismului nos
tru. Cercetările acestea 
se încadrează într-o 
nouă ramură a științei : 
meteorobiologia.

Sînt posibile aplicații ale 
acestor cercetări ?

Se cunosc comunicări de 
ordin emoțional între mem
brii unei familii, plecați la 
mare distanță, în cazuri de 
deces, de catastrofă. Este 
de asemenea cunoscut ca
zul pilotului australian Wil
kins, aterizat forțat în An
tarctică. Prietenul acestuia, 
Harold Sherman, un cunos
cut telepat american, a re
ușit să intre în contact te
lepatic cu el, aflînd coor
donatele locului de ateri
zare, unde i s-a trimis a- 
pol benzina necesară. To-

Aparatura electronică 
pătrunde astăzi în tot mai 
multe domenii și devine un 
tot mai important consu
mator de energie electrică. 
Să luăm un singur exemplu: 
în țara noastră, în anul 
1970, se vor produce circa 
250 000 televizoare pe an. 
Dacă puterea unui televizor 
o apreciem la 160 W, atunci 
cele 250 000 televizoare în
sumează 40 milioane de 
wați.

De aici preocuparea cer
cetătorilor, atît la noi, cît 
și în alte țări, de a crea 
dispozitive și circuite e- 
lectronice care să consume 
cît mai puțină energie e- 
lectrică.

Un tub electronic care 
amplifică un semnal elec
tric consumă, de altfel, doar 
circa o jumătate de watt, 
în timp ce un tranzistor 
realizează aceeași amplifi
care, consumînd de zece 
ori mai puțin. Sludii efec
tuate în ultimii ani au ară
tat că, de fapt, posibilitățile 
tranzistorului sînt și mai mari: 
el poate amplifica semnale 
electrice, utilizînd o putere 
de numai o milionime de 
watt. Teoretic această limită 
poate fi coborîfă chiar la 
cîteva miliardimi de watt.

Reducerea puterii consu
mate la valori infime des
chide posibilitatea alimen
tării aparaturii electronice 
nu de la rețelele electrice 
uzuale, ci de la foarte mici 
surse locale. Astfel, pînă și 
bateriile electrice de la ac- I

în mediul confraților săi, 
deci într-un mediu electric 
negativ. în conductorul 
metalic, apariția curentului 
se datorează, de asemenea, 
deplasării electronilor, me
diul prin care ei trec fiind 
însă neutru, deoarece sar
cina negativă a electroni
lor este compensată de 
sarcina pozitivă a nucleelor 
atomilor care constituie 
conductorul metalic. Cum 
stau însă lucrurile la un 
izolant, despre care toată 
lumea știa pînă în prezent 
că nu poate conduce cu
rent electric ? S-au con
statat recent unele fapte 
surprinzătoare : Anumite 
metale, în contact cu izo- 
lantul, își trimit o parte 
din electronii lor în izo
lant, unde constituie elec
troni în surplus. Deplasîn- 
du-se liberi prin izolant, ei 
dau naștere unui curent în 
condiții similare cu cele 
întîlnite în tubul cu vid. 
Aceasta însă numai dacă 
izolantul dispune de o 
structură cristalină per
fectă. Dacă izolantul vă
dește anumite defecte de 
structură, lucrurile se 
schimbă. în acest caz elec
tronii sînt captați de aces
te defecte și nu mai sînt 
liberi să se deplasçze. 
Conducfia curentului electric 
prin materiale izolante re
prezintă un fenomen care 
schimbă concepția actuală 
asupra izolanților : rezultă că 
un material este izolant mai 
curînd datorită imperfecțiunii

substanțe organice apropie 
pe specialiștii în electroni
că de lămurirea proceselor 
electrice care au loc în or
ganismele vii. în momentul 
de față a și început să se 
contureze o nouă specialita
te : bioelectronica. Să pri
vim o clipă lucrurile din 
punctul de vedere al teh
nicii actuale. Se ridică aici 
problema importantă a cu
plajului, adică a legăturii 
dintre om și dispozitivele 
tehnice moderne, cum sînt 
calculatoare electronice, 
sistemele de acționare ra
pidă etc. Astăzi cuplajul se 
realizează încă prin orga
nele exterioare de simț și 
deplasarea mecanică a 
membrelor corpului ome
nesc. în condiții care cer 
acțiuni foarte rapide, în 
zboruri la viteze enorme 
de pildă, deplasarea me
canică a mîinii se produce 
inevitabil cu întîrziere față 
de comanda dată de creier, 
într-adevăr, orice operație 
mecanică necesită un inter
val de timp incomparabil 
mai mare decît un proces 
electric rapid. De aceea, 

în cazurile în care coman
da creierului trebuie exe
cutată cu repeziciune ex
tremă și nu se mai poate 
aștepta pînă ce mîna e- 
fectuează apăsarea pe bu
ton, informația nervoasă, 
pornită de la creier, tre
buie captată și trimisă 
prin canale electronice ra
pide, cu maximum de ur
gență, spre dispozitivele

In studioul experimental de televiziune în culori al Institutului politehnic din București

fualele aparate portative cu 
tranzistori vor putea fi înlo
cuite cu surse de energie e- 
lecfrică și mai mici : baterii 
solare, care transformă ener
gia solară în energie elec
trică ; surse termoelectronice 
cu semiconductor'! în stare să 
transforme direct energia ter
mică (eventual a mîinii omu
lui care ține aparatul) în e- 
nergie electrică ; baterii spe
ciale bazate pe reacțiile chi
mice între un combustibil 
(de exemplu hidrogen) și un 
oxidant (oxigen sau aer) ; 
baterii biochimice în care 
anumite microorganisme (bac
terii), alimentate cu reziduri 
de substanțe organice, elibe
rează energie electrică.

în ultimul timp, electro
nica a înregistrat și alte 
descoperiri importante : 
trecerea, în anumite con
diții, a curenților electrici 
prin materiale care în mod 
normal sînt izolante. în 
tubul electronic, electro
nii, emișl de filamen
tul adus la incandes
cență, circulă prin vid. Ei 
formează un nor care are 
o sarcină electrică nega
tivă, căci fiecare electron 
poartă o mică sarcină elec
trică negativă. Fiecare din 
acești electroni se găsește

sfrucfuril sale, decît a naturii 
sale fizice. Descoperirea a- 
cestor fenomene deschide 
posibilitatea realizării u- 
nor noi dispozitive electro
nice. Șlim însă că marea 
majoritate a maselor plastice 
sînt materiale electrice izo
lante. Apare deci o întrebare 
firească : nu ar putea fi folo
site aceste materiale la con- 
ducția curentului electric și 
la realizarea de dispozitive 
electronice ! Avantajul e- 
conomic ar fi considerabil, 
întrucît materialele plasti
ce sînt incomparabil mai 
ieftine decît materialele u- 
tilizate astăzi. Problema 
frămîntă pe numeroși cer
cetători.

Dacă se vor realiza con
ductori plastici (și există per
spective reale în această di
recție), un astfel de succes 
științific ar avea considera
bile implicații economice.

Cunoașterea proceselor 
de conducție electrică în

care acționează. Se între
vede astfel posibilitatea 
unor situații în care, prin- 
tr-un cuplaj direct al sis
temului bioelectronic al 
omului cu circuite electro
nice speciale, omul să gîn- 
dească comenzile, iar a- 
cestea să fie executate 
direct de aparate.

Realizarea unor proteze 
ale mîinii, comandate de 
biocurenții brațului, repre
zintă un început în această 
direcție. în orice caz nu 
este prea departe momen
tul cînd omul va putea 
conduce mașini de trans
port sau utilaje industriale 
de mare viteză, fiind cuplat 
prin mijloace bioelectro- 
nice cu instalațiile respec
tive. Iar într-un viitor, 
poate încă mult îndepăr
tat, omul muncii intelec
tuale ar putea fi cuplat 
prin mijloace bioelectro- 
nice cu mașini de calcul, 
de tradus, cu memorii arti
ficiale.

Anchetă organizată de Gh. BARBU, A. MUNTEA- 
NU (coresp. Moscova) și Gh. GHEORGHIȚA (co- 

resp. Varșovia)
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încheindu-șf relatarea 
despre dezbaterea într-un 
cadru lărgit a Consiliului 
muzicii asupra problemelor 
muzicii ușoare, dezbatere 
care s-a desfășurat în iar
na anului 1963, „Scînteia" 
scria : „Pentru a asigura 
ședinței o cît mai mare 
eficacitate, este necesar ca 
aceste probleme să fie a- 
profundate în continuare 
(...) urmărindu-se cu per
severență aplicarea măsu
rilor preconizate". Reco- 
mandația se impunea ca o 
concluzie firească la o dis
cuție utilă, destul de inte
resantă, la care au parti
cipat factori însemnați ai 
promovării muzicii ușoare, 
în urma ei s-a născut Fes
tivalul muzicii ușoare de 
la Mamaia, un cenaclu al 
autorilor de texte pe lingă 
Uniunea Scriitorilor (su
combat ca un făt nedorit 
de părinți) și alte cîteva 
recomandări (Premiul dis
cului, premiul Uniunii Scri
itorilor etc.). Fermitatea de 
care Consiliul muzicii și 
reprezentanții Uniunii Scri
itorilor au dat dovadă față 
de textele prezentate la a 
doua ediție a Festivalului 
de la Mamaia (fermitate 
care a produs iritări ne
justificate în unele cazuri), 
a fost micșorată din pă
cate, în acest an, și rezul
tatele, cum se știe, nu au 
întîrziat să se ivească.

Dacă popularitatea de 
care se bucură muzica 
ușoară nu ar fi atît de 
mare, dacă nu ar avea o 
atît de mare solicitare și 
audiență, atît în țara noas
tră cît și în întreaga lume, 
nesfîrșitele discuții care se 
poartă pe această temă 
ar deveni obositoare. Lu
crurile stau însă altfel : 
oameni din cele mai dife
rite medii sociale, cu di
verse niveluri de pregătire 
intelectuală, agreează mult 
acest gen. Largul schimb 
de realizări în acest dome
niu, la care ca și în toate 
celelalte domenii, țara 
noastră participă din plin, 
îl pune pe iubitorul de 
muzică ușoară de la noi, 
prin intermediul radioului, 
televiziunii, discului, con
certului, în contact cu pro
ducțiile și interpreții de 
primă mînă din toată lu
mea ; frumoasele tradiții 
ale muzicii ușoare și ale 
artei interpretative româ
nești, unele succese con
temporane ale genului, iată 
numai cîteva elemente în 
stare să nască un simță- 
mînt de nemulțumire față 
de superficialitatea și lipsa 
de originalitate ce caracte
rizează multe lucrări apar- 
ținînd genului.

După larga discuție or
ganizată de Consiliul mu
zicii acum doi ani ar fi 
fost de aștentat ca locurile 
unde se fac acceptarea, 
imprimarea sau editarea 
muzicii ușoare să fi fost 
întărite cu oameni califi
cați și exigenți : s-ar fi 
strîmtat astfel porțile pen
tru superficialitate, dile
tantism, cîștig bănesc ne
meritat.

Nu este în intenția mea 
să reiau exemple de me
lodii neizbutite, lipsite de 
prospețime, de originali
tate, de texte lipsite de 
orice fior autentic, impro
vizate pe un colț de masă, 
vulgarizînd sentimente
dragi ale contemporanilor 
noștri. Articolele și notele 
publicate în reviste si ziare 
abundă în asemenea e- 
xemple, foarte concluden
te în majoritatea zdrobi
toare a cazurilor. Consi
der însă că există motive 
nedezbătute mulțumitor 
pînă acum, care duc la

Gisela Uhlmann WOYKOSS (R. D. Germană)
(Fotografie distinsă cti premiul III)

La rîndAt. TSAGRIS (Grecia) Durere
(Fotografie distinsă cu premiul II)

Tiberiu UTAN

tolerarea răspîndirii unor 
producții slabe.

Nu de mult, într-un ziar, 
cineva se întreba cum ar 
suna dacă ar fi recitate 
unele texte ; încă de la în
ceput problema este fals 
pusă. Există, ce-i drept, și 
texte care pot fi citite ca 

poezii de sine stătătoare, 
dar lucrul acesta nu poate 
deveni un criteriu obliga
toriu, mai ales cînd este 
vorba de muzica ritmică. 
Specificul genului nu tre
buie încălcat, le rămîne 
autorilor de texte toată lăr
gimea pentru a-și desfă
șura talentul, dar nicide
cum incultura, lipsa de 
talent, incapacitatea de a 
descoperi frumusețile noi 
în care abundă realitățile 
înconjurătoare, raporturile 
statornicite de către so
cialism între oameni. Mu
zica ușoară este o treabă 
grea nu numai pentru com
pozitor ci și pentru textier. 
Aprecierea muncii celui din 
urmă solicită și ea compe
tență, în egală măsură cu 
a compozitorului. De a- 
ceea cred că Consiliul 
muzicii, Radioteleviziunea, 
teatrele de estradă ar tre
bui să se sprijine perma
nent pe opinia competen
tă, autorizată a unor poeți 
sau critici literari.

Cred în al doilea rînd 
că există un grav divorț 
între compozitorii de mu
zică ușoară și poeții dis
puși să scrie pentru ei. 
între un poet sau un tex
tier care își respectă sem
nătura și un fabricant de 
texte cu duzina, ultimul va 
fi întotdeauna mai comod, 
mai la îndemînă, mai pu
țin pretențios la calitatea 
melodiei oferite de compo
zitor, mai bine zis, indife
rent față de calitățile sau 
defectele respectivei melo
dii. Radioul organizează 
emisiuni speciale de mu
zică ușoară pe versurile 
unor poeți reputați ; de 
altfel acestei instituții îi 
revin unele din principa
lele merite neutru puținul 
ce s-a realizat în acest 
sens prin organizarea în 
anii trecuți a unor discuții 
cu caracter practic, ope
rativ, privitoare la colabo
rarea poeților cu compo
zitorii. Din cînd în cînd în 
articole sînt amintite cîn- 
tece scrise pe versurile 
poeților Cicerone Theodo- 
rescu, Ion Horea, Veronica 
Porumbacu, Ion Brad, Teo
dor Balș, A. Storin ș.a. în- 
tr-adevăr, poeții amintiți, 
și alți cîțiva, foarte puțini 
la număr, au realizat pe 
melodii adeseori date texte 
poetice de ținută, dar a- 
ceasta nu este decît o pi
cătură într-un pahar cu 
apă. Există cîțiva (după 
părerea mea foarte puțini) 
textieri profesioniști care își 
onorează îndeletnicirea.

Fără o Intervenție mal 
hotărîtă, fără o colaborare, 
dorită cu sinceritate, între 
Uniunea Compozitorilor și 
Uniunea Scriitorilor, nu văd

nici o altă ieșire din a- 
ceastă situație. Ambele 
uniuni de creație refuză să 
asimileze în rîndurile lor, 
global, pe toți textierii. E 
de altfel cu neputință să 
ți-i imaginezi pe unii din
tre ei, cu posibilități profe
sionale inferioare unor ce- 

nacliști talentați, în rîn
durile Uniunii Scriitorilor ; 
obligativitatea trierii tex
telor de către conducerea 
cenaclului inițiat, dar și 
sucombat în primăvara a- 
nului 1963, muncă ce s-ar 
cuveni remunerată, pentru 
a-i imprima un element 
stimulatoriu — ar consti
tui un bun punct de ple
care al acestei colaborări. 
Ulterior, activitatea aces
tui cenaclu ar putea fi 
contopită cu ședințele de 
audiție ale comisiilor de 
muzică ușoară ale Uniunii 
Compozitorilor, Radiotele- 
viziunii, teatrelor de estra
dă (dacă au așa ceva).

Pe de altă parte, în a- 
ceastă colaborare cu com
pozitorii în general există 
și unele aspecte de-a 
dreptul inacceptabile pen
tru poeții membri ai Uniu
nii Scriitorilor. Ca și com
pozitorii, ca și toți ceilalți 
oameni de artă, poeții se 
bucură de prețuirea po
porului. Cînd e vorba însă 
de munca pentru cîntec în 
general, contribuția lor 
este — nu înțelegem de ce 
— subestimată, cu toate 
că după părerea mea a- 
portul lor ar trebui con
siderat egal cu acela al 
compozitorului.

în al treilea rînd, în spi
ritul celor spuse mai sus, 
critica de specialitate s-ar 
cuveni să acorde o atenție 
sporită muzicii ușoare, atît 
melodiei cît și textului ; ca 
factor de specialitate, 
ca exponent cu autoritate 
al opiniei publice, să nu-și 
exercite accidental atri
buțiile. Articolele pe a- 
ceastă temă, apărute în 
revista „Muzica", în alte 
publicații ale Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, ca și în revistele li
terare nu dezvăluie, după 
părerea mea, destul de as
cuțit principalele cauze ale 
lipsuriloi manifestate în do
meniul textelor pentru mu
zica ușoară.

Sînt necesare discuții mai 
largi asupra problemei o- 
riginalității muzicii noastre 
ușoare (care, prin bu
cățile sale mai izbutite, a 
obținut îmbucurătoare suc
cese în diferite concerte 
date și peste hotare, iar 
recent, în turneul din Fran
ța), asupra cîntecelor lan
sate în spectacolele de es
tradă, asupra artei inter- 
preților. O problemă dintre 
cele mai interesante, ca 
aceea a specificului na
țional al acestui gen n-ăr 
trebui tratată simplist, res- 
trînsă doar la legătura cu 
folclorul, ci privită în lu
mina cerințelor genului. 
Desigur, ferestrele noas
tre sînt și rămîn larg des

chise la tot ce apare nou 
și valoros în toate dome
niile în lumea întreagă, 
inclusiv, cum spuneam, în 
acest gen ușor și totuși atît 
de dificil.

Frumusețile României so
cialiste, ale vieții și mun
cii contemporanilor noștri 
pot fi redate în sporită 
măsură (și judecind după 
destule realizări, nu mă în
doiesc că vor fi), și prin in
termediul muzicii ușoare. 
Forțele necesare există, aș 
zice, din plin. Dacă am 
stăruit de astă dată asu
pra unor aspecte mai mult 
exterioare, nu legate di
rect de analiza creației, 
este pentru că personal 
consider că și asemenea 
aspecte pot constitui pie
dici în calea mersului îna
inte.

Aspirația unanimă spre 
mai bine este vizibilă la 
noi pretutindeni. Arta cu di
versele ei genuri și forme 
specifice înalță, destinde, 
educă. Ce ar fi să înțele
gem mai profund, mai bine, 
că și muzica ușoară apar
ține artei ? Subaprecierea 
rosturilor sale nu poate de
cît dăuna. în vastul pro
ces de creare a culturii so
cialiste, fiecare „rotiță" își 
are locul și rostul său.

„Genul scurt” a înregistrat 
în ultima vreme o serie de 
prezențe interesante. Au apă
rut povestiri și nuvele care în
fățișează în stiluri variate 
aspecte ale problematicii și 
tipologiei umane aparținînd 
tiecutului sau proprii colec
tivității socialiste, oglindind 
dimensiunile spirituale ale e- 
pocii noastre. Sfrînse în vo
lume, lucrările recente ale lui 
Șt. Bănulescu, D. R. Popescu, 
AI. I. Ghilia, Ion Băieșu ș.a. au 
fost discutate pe larg de cri
tica literară. Peisajul prozei 
publicate în reviste se vă
dește bogat în nume și mo
dalități artistice. Dacă răs
foim, de pildă, colecțiile din 
ultimele luni ale revistelor
noastre, întîlnim povestiri ca 
„Smintirea jupînifei Ruxan
dra" de Eugen Barbu, re
marcabilă pentru paleta ar
tistică folosită de autor în rea
lizarea ambianței specifice 
epocii, „Bach și fata de la 
cantină" de Remus Luca, po
vestire care abordează o pro
blemă de existență interesan
tă, rezolvată artistic original, 
și altele. Sînt lucrări'Yare aduc 
în fața cititorului și luminează 
cu mijloacele artei zone sufle
tești deosebite, evidențiază 
umanitatea bogată a perso
najelor. Alegîndu-și un mo
ment îndepărtat în timp sau 
abordînd teme ale contem
poraneității, autorii lor dau 
expresie literară convingă
toare unor conflicte care, și 
cînd sînt neobișnuite, ieșite 
din comun, reflectă fenomene 
cu o valoare tipică, generali
zatoare.

Se face simțită în proza 
publicată în ultimul timp ten
dința multor prozatori tineri 
de a evita simplificarea, 
schematizarea unor realități 
complexe . și contradictorii, 
înfr-adevăr, sînt foarte puțin 
convingători eroii invulnera
bili, plasați întotdeauna în- 
fr-o zonă a eticii perfecte și 
a conflictelor de circumstan
ță. Întîlnim fot mai rar ase
menea narațiuni plate, cu o 
atmosferă violent idilică, e- 
ventual pigmentată cu regio
nalisme pentru „pitoresc”, ca 
în „Cea mai frumoasă cu
loare" de Constantin Geor
gescu („Gazeta literară"). 
Personajul principal al aces
tei povestiri este un țăran 
șugubăț care-și numără rea

la Teatrul Mic a avut loc premiera spectacolului cu piesa „Jocul iele
lor" de Camil Petrescu, în regia lui Crin Teodorescu. Iată o scenă inter

pretată de George Constantin și Leopoldina Bălănuță

Uzările pe degetele de la 
mîini. Viața iui e frumoasă 
și fot ce-și dorește se înde
plinește. Fata îi e studentă, 
sofia la școala de brigadieri, 
iapa îi face un mînz, iar in
ginerul care-l persecuta plea
că de la cooperativă. Dar 
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însemnări pe marginea 
unor povestiri și nuvele

această enumerare de eve
nimente fericite nu este su
ficientă pentru a reda artis
tic ceva din esența vieții ac
tuale : formarea trăsăturilor 
morale în lupta pentru nou, 
procesele sufletești ale oame
nilor.

E vizibilă în nuvelele și po
vestirile publicate în reviste 
strădania multor autori de a 
se feri de clișeele aplicate 
vieții spirituale, de imaginea 
superficială a omului ca ilus
trare a unor calități și defec
te generale. Dar nu totdeauna 
această dorință are drept re
zultat un real efort de adîn- 
cire a temelor realității con
temporane ; mult mai ușoară 
pare a fi calea „evitării" sche
matismului prin abordare^ 
unor subiecte imprecise, a 
unor stări de spirit nedeter- 
minafe și bizare. în locul ve
chilor scheme „compromise" 
își fac loc scheme noi, apa
rent mai „moderne". Nu este 
greu de observat că în felul 
acesta universul de preocu
pări, orizontul de sentimente 
și de idei se restrînge la cîteva 

teme și motive adeseori lip
site de semnificații majore.

Destul de multe dintre lu
crările publicate în ultima 
vreme în revistele noastre au 
subiecte erotice. Un scriitor 
francez, Raymond Queneau, 
găsea într-o carte a sa in- 

fitulată „Exerciții de stil", 
un număr de scheme lite
rare în care încadra, sau la 
care reducea toată literatura 
dragostei. Acest număr era 
însă de ordinul zecilor. în 
povestirile și nuvelele publi
cate în ultimele luni în re
vistele noastre literare, se 
recurge mai ales la schema 
în care Ea îl părăsește pe El, 
din aceasta decurgînd starea 
de spirit depresivă a erou
lui. Unele din aceste lucrări 
sînt scrise cu pricepere, ca 
nuvela „Alge" de Nicolae 
Jianu, interesantă prin atmos
fera creată și prin evidenție
rea unei stări de spirit apă
sătoare. Din păcate, de cele 
mai multe ori autorii respec
tivi ocolesc analiza psiholo
gică a eroilor și a procese
lor enunțate, se limitează 'a 
aspecte înfîmplăfoare, cețoa
se, .nerevelafoarè.

Apar frecvent de la o vre
me în revistele noastre po
vestiri și nuvele cu atmosferă 
sumbră, cu personaje „an- 
goasate" din pricini necunos
cute cititorului. Un exemplu 
este nuvela „Mască de îm
prumut" de Augustin Buzura, 
(„Tribuna"). Eroul este ob
sedat de imaginea cobailor 
cu care face experiențe în 
laborator. îl bîntuie nemul
țumiri și neliniști inexplica
bile care-l duc la reflecții 
de felul următor : „Spune-mi, 
i se adresă el, nu simți 
așa o tristețe, cînd te gîn- 
deșfi că, de fapt, aleea a- 
ceasta are cel mult trei sute 
de metri ? Și tu ai vrea să 
fie nesfîrșită, ca orice alee a- 
devărafă.,.". înfr-o altă po
vestire de A. Buzura, „Linie 
moartă”, eroul este părăsit 
de soție pentru că „se plic
tisea" lîngă el. El își măr
turisește că nu l-a impresio
nat acest fapt și-și continuă 
existența într-o blazare ma
lițioasă ori de cîte ori e 
vorba de ceilalți. încearcă 
să-și omoare timpul citind ro
mane polițiste sau cărți de 
maxime, jucînd șah și cîntînd 
psalmi pe o melodie de vals, 
în retrospecție, autorul vor
bește de tatăl său, de copilă
rie, iar apoi, cînd soția i se 
întoarce acasă, o primește cu 
aceeași indiferență.

Asemenea povestiri, în care 
autorul nu are ceva precis 
de spus, se alcătuiesc din- 
tr-un șir de episoade incon
sistente și digresiuni, lipsite 
de o logică artistică, lată de 
pildă „Strada” de Iile Călian. 
Ml ie pare concludentă chiar 
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fraza cu care începe : „Une
ori, am prea mult timp liber 
— alunei mi se face silă și 
strig”. Urmează avatarurile u- 
nui fînăr în fața paharului de 
coniac, plimbările sale fără 
sens pe strada în demolare 
unde casele vechi dispar una 
cîte una. în ambianța con
strucțiilor ce se ridică, eroul 
e bîntuit de tristețe, fără 
cauză și fără leac. De unde 
aceste simptome ale neputin
ței și neîmplinirii ? Nimic din 
viața și experiența sa, chiar 
atît cît sînt sugerate în po
vestire, nu le justifică. E vor
ba evident, în acest caz ca și 
în altele, de imitarea livrescă 
a unor autori străini citiți de 
curînd, a unor scriitori care 
oglindesc în operele lor o 
altă societate, alte condiții de 
viață, unde «neliniștea» și 
blazarea eroului decurg ade
seori din imposibilitatea reali
zării lui pe plan uman.

Din dorința de a înnoi li
teratura lor sub aspectul teh
nicii, unii scriitori tineri re
nunță la subiect, la „întîm- 
plare”, preferind să ofere un 
fragment de viață în care nu 
se cuprinde întotdeauna un 
început și un sfîrșit și în care 
esențială pare a fi „atmosfe
ra". Două schițe ale Sînzianei 
Pop „(„Unde este tatăl nos- 
Iru?” și „Nu te lăsa nicioda
tă", apărute în „Luceafărul"), 
reiau și . combină elemen
tele unor experiențe înfîlnife 
în operele lui Urmuz sau în 
scrierile din tinerețe ale lui 
Ion Călugăru, la Kafka sau 
Prévert. Cititorul poate așeza 
cu ușurință fiecare frază a 
autoarei în arsenalul de mij
loace al scriitorilor citați, lată 
un pasaj din „Unde este ta
tăl nostru ?" : „Orele stăteau la 
coadă și noi te primeam pe 
rînd, printre proverbe și zi- 
cători, cînd cu capul, cînd cu 
picioarele : pe șase înainte 
de șapte, pe șapte înainte de 
opt ș.a.m.d.". Aflăm în con
tinuare că fata lovea cu vi
oara în cap muștele din al
bia de rufe, ca să nu le lase 
să se înece, este descrisă o 
serbare populară și bineînțe
les un episod erotic la care 
asistă niște copii, etc. în cele 
din urmă tatăl se întoarce 
din război, cu pieptul plin de 
decorații, se urcă pe masă să 
țină un discurs, dar se dezum
flă, pocnește și dintr-însul nu 
mai rămîne nimic. Intenția an- 
timilifaristă a povestirii, con
turată pe alocuri, e departe 
de a se comunica cititorului 
în imagini coerente și con
vingătoare.

în asemenea lucrări, ana
liza psihologică bogată, nu
anțată, cercetarea profundă a 
reacțiilor și caracterelor este 
înlocuită prin extravaganțe, 
imitate de altfel după expe
riențe literare de mult con
sumate. Problemele reale ale 
existenței nu trezesc opinii, 
nu-i solicită pe autori la me
ditație.

Bogăția existenței omului 
în societatea noastră, relațiile, 
conflictele și sentimentele e- 
roilor contemporani, efortul 
constructiv al poporului nos
tru, problemele diferitelor 
generații și vîrste, multiplele 
fațete și unghiuri ale vieții 
oferă un inepuizabil izvor de 
feme scriitorului. De aceea 
tendința de a se sprijini nu 
pe cunoașterea vieții, ci pe 
clișee livrești apare nefireas
că. Indiferent de tema abor
dată, creația literară este 
menită să se ridice deasu
pra simplei înregistrări a u- 
nor fapte disparate. Cele mai 
valoroase dintre scrierile ti
nerilor prozatori se impun 
tocmai prin faptul că regă
sim în ele observații pătrun
zătoare și adevărate despre 
oamenii zilelor noastre, sensu
rile majore ale vieții de astăzi.

Luiza CRISTESCU
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Accentuarea preocupări
lor de educație estetică în 
învățămînt pune problema 
reexaminării lucrărilor de 
artă de care dispun șco
lile. Ambianța estetică a 
mediului școlar, picturile 
murale, mozaicurile exteri
oare, sculpturile și picturile 
din interior sînt factori ce 
contribuie direct la cultiva 
rea gustului pentru frumos 
al elevului.

La noi nu a existat în tre
cut o preocupare sistema
tică în această direcție. 
Tudor Vianu releva ca 
pe un „program vred
nic de a fi oricînd reluat" 
inițiativa, singulară pe a- 
tunci, a lui Ovid Densușia- 
nu, creatorul „Asociației 
pentru cultura artistică în 
școli". Acestei asociații i 
s-a datorat un început de 
realizări în liceele Capita
lei.. Dar înzestrarea școlilor 
cu valoroase lucrări de artă 
monumentală, ample mo
zaicuri și picturi murale de 
exterior, cu picturi și 
sculpturi de reală calitate 
constituie un fapt al culturii 
noastre noi.

Tineri monumentaliști ca 
Ion Nicodim, Mihai Popa și 
alții au înțeles că, fiind o 
operă de artă, lucrarea 
murală din cadrul școlii 
trebuie totodată să devină 
accesibilă copiilor, atît prin 
limbajul plastic cît și prin 
frumusețea realizării. Ast
fel, printr-o imagine grăi
toare, reprezentînd o floa
re ce pornește spre soare, 
pe fundalul de ciment colo
rat în tonurile pămîntului 
și ale cerului, pictura mu
rală a lui Mihai Popa de 
la Liceul nr. 36 din Capitală 
simbolizează, cu o preg
nantă notă de spontaneita
te. creșterea, gestul liber al 
vieții, răsfrînt metaforic și 
asupra celor doi copii in
cluși în același cadru. Dis
cret integrată în ansamblul 
clădirii, lucrarea lui Gh. 
Șaru (Școala generală 166) 
relevă cu lirism bucuria 
lecturii și muzicii, cu care 
se îndeletnicesc elevii, mi
cii săi eroi. Ambele lucrări 
trăiesc prin simplitatea 
compunerii și claritatea co
municării. Cu aceeași înțe
legere a sensului unor ast
fel de lucrări de artă, au
torii au știut să le integreze 
atît cadrului natural încon
jurător, cît și ambianței ar
hitectonice.

Nu am putea spune, însă, 
că aceeași impresie de rea
lizare artistică ne lasă pa
noul „Tainele universului 
pot fi cunoscute" de Aurel 
Stoicescu (Școala generală 
175) — o alegorie din care 
nu pricepem ce rol, fie 
chiar și „metaforic", poate 
avea în cunoașterea uni
versului capra (desmierda- 
tă de un copil) ce stă la 
baza lucrării — într-un 
context de electroni și lu
nete astronomice Lucrarea 
Almei Redlinger (Școala 
generală 122) mi se pare 
lipsită de suplețe și e- 
moție, obositoare pentru 
ochi prin desenul rigid și 
stridența fondului ocru al 
peretelui decorat. La fel și 
lucrarea încărcată, greoaie, 
a lui Vitalie Nereuță (Școa
la generală 103), în care e- 
lementele aplicate pe zid, 
în loc să se integreze în
tr-un tot armonios, atîrnă 
ca niște ciorchini urît co
lorați.

Cred că executarea a- 
cestor ultime lucrări a fost 
acceptată pripit de către 
Comisia de artă monumen
tală din Consiliul Artelor 
Plastice, precum și de Sfa
tul popular al Capitalei, 
ca beneficiar. Dată fiind 
menirea lucrărilor de artă 
în discuție de a con
tribui la educarea artis
tică a mii și mii de 
copii, precum și lunga du
rată de existență a mozai
cului sau picturii murale, 
forurile respective trebuiau, 
din contră, să se dove
dească foarte pretențioase. 
Ministerul Invățămîntului, 
la rîndul său, nu a stăruit 
la vreme pentru înlătu
rarea lucrărilor siebe.

Dacă în general, cu iz- 
bînzi și nereușite, lucrările 
de artă monumentală de la 
școlile noi reflectă într-o 
măsură preocupările noas
tre artistice actuale, nu a- 
celași lucru se poate spune 
și despre picturile și sculp
turile cu care sînt înzestra
te unele licee de către 

Sfatul popular al Capita
lei. De exemplu, intrarea li
ceului «Gh. Șincai» e stră
juită de portrete compozi
ționale lipsite de expresie, 
dezumanizate de mîna ne
iscusită a celui care le-a 
sculptat. La intrarea în li
ceul «I. L. Caragiale» te în- 
tîmpină un bust convențio
nal al marelui dramaturg, 
cătie care se îndreaptă, cu 
brațele întinse, plini de un 
fals elan, un țăran și o ță
rancă înzorzonați çu po
doabe de o pretins^') fac
tură națională. Liceul «Gh. 
Lazăr», pe lîngă un bust 
inexpresiv, al lui T. Vladi- 
mirescu, mai etalează și 
un copios număr de muca
vale policrome, „tablouri" 
vopsite și nu pictate — 
cum ar fi acela înfățișînd 
diform și cu stridență o so
lemnitate școlară.

Din păcate, chiar și la 
Universitatea din București 
sînt expuse lucrări de un 
gust discutabil. La Institu
tul de limbi și literaturi 
străine, statuia lui Emines- 
cu de Ovidiu Maitec, lucra
re în unanimitate apreciată 
de artiști și de critici ca iz
butită, se află, lîngă intra
re, prost luminată, fiind 
practic anulată din pri
cina așezării ei neinspi
rate. în același timp, însă, 
în holul spațios și plin de 
lumină al Facultății de lim- 

. ba și literatura română 
este expusă lucrarea foarte 
mediocră, intitulată „Emi- 
nescu", de sculptorul Ono- 
frei. Institutul de limbi și li
teraturi străine dispune de 
lucrări de pictură ale unor 
maeștri necontestați, ca 
Ressu și Iser. Nu sînt 
opere importante ale a- 
cestor artiști, dar sînt 
totuși cele mai valoroase 
din „colecția" institutului, 
alături de altele semnate 
de Gh. Ionescu, Michaela 
Eleutheriade, Marius Bu- 
nescu — și, de aceea, ele 
ar fi meritat să fie expuse 
în condiții mai bune. Peisa
jul marin de Bunescu, în 
special, e o pictură în care 
se simte o caldă participa
re umană, cu frumoase to
nuri de cobalt și verde. Și 
mai izbitoare apare, prin 
contrast, slaba calitate a 
multora din lucrările afla
te pe culoarele înveci
nate ale institutului.

De altfel, trebuie spus că 
— după cum la reorgani
zarea fostului muzeu Simu 
Sfatul popular nu a făcut 
nici un serviciu învățămîn- 
tului nostru trecînd liceelor 
(«M. Sadoveanu», «Gh. La
zar») cele mai slabe lu
crări pe care acest muzeu 
le avea în inventar — tot 
așa nici Muzeul de Artă nu 
a făcut altceva decît să 
scape de lucrările proaste 
pe care le păstra, „dăruin- 
du-le" Universității, cu oca
zia Centenarului ei, în 19Ș4.

După cum sîntem infor
mați, Ministerul Invățămîn- 
tului, în colaborare cu 
Consiliul artelor plastice, 
a constituit recent o comi
sie pentru a analiza achi
ziționarea în viitor, din fon
duri proprii, a unor lucrări 
de artă cu care vor fi dotate 
instituțiile de învățămînt și 
educație. Credem că acea
stă comisie ar trebui să se 
ocupe și de trierea picturi
lor și sculpturilor care exi
stă acum în licee și uni
versități.

Analiza atentă a tot ce 
intră în orizontul vizual al 
elevilor — reproduceri de 
artă, fotografii, portretele 
marilor oameni de cultură, 
decorurile din sălile de fes
tivități etc. — selectarea .lor 
riguroasă, este una din în
datoririle forurilor artistice 
și școlare. înzestrarea șco
lii cu asemenea lucrări nu 
mai este doar inițiativa par
ticulară a unor cărturari lu
minați — ci o preocupare 
în numele căreia se fac im
portante investiții și care 
cere din partea criticilor de 
artă, a profesorilor și a tu
turor celor care se ocupă 
de învățămînt un real spirit 
de răspundere.

Radu VAnIA
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I Ritmul evenimentelor politice s-a 
întețit în ultimele zile în Anglia. Pe 
primul plan al atenfiei comentatori
lor se situează „criza rhodesiană", 
după cum o denumește presa brita
nică. Sînt însă în curs și evenimente 
legate de viafa politică internă. Ieri 
dimineajă s-a deschis la Brighton 
conferința anuală a partidului con
servator. Ziarele au publicat noi 
speculafii cu privire la situația par
lamentară incertă a guvernului labu
rist și cu privire la posibilitatea u- 
nor alegeri anticipate.

Marji, primul ministru Harold 
Wilson putea fi văzut pe ecranele 
televizoarelor, rostind o scurtă cu- 
vîntare avînd ca temă eșecul dis
cuțiilor cu premierul rhodesian lan 
Smith. A doua zi dimineața ziarele 
abia apăruseră la chioșcuri cînd 
Wilson se îmbarca pe bordul unui 
avion special plecînd la castelul 
Balmoral din Scoția, unde a fost pri
mit în cursul zilei de către regina 
Elisabeta. Această neașteptată în
trevedere a sfîrnit numeroase co
mentarii. Observatorii politici relevă 
îndeosebi faptul că ea survine la 
mai puțin de 24 de ore după eșua
rea convorbirilor anglo-rhodesiene.

Criza rhodesiană a intrat acum în- 
fr-o nouă fază. Reîntors marți la Sa
lisbury, lan Smith a reafirmat că 
Rhodesia își va proclama în mod 
unilateral independența pînă la sfîr- 
șiful anului (este vorba, după cum 
se știe, de consolidarea în cadrul 
unui stat rasist a dominației colo
nialiștilor (230 000) asupra popu
lației africane (4 000 000). în repli
ca sa radiotelevizată Harold Wilson 
a avertizat guvernul rhodesian asu
pra consecințelor unui astfel de act. 
El a propus constituirea unei mi
siuni speciale compuse din mai mulți 
prim-miniștri ai țărilor Common- 
wealfhului, care să încerce găsirea 
unei soluții a problemei rhodesiene. 
„Situația din Rhodesia este foarte 
gravă, deoarece în momentul în 
care vă vorbesc este posibil să fie 
adoptate măsuri periculoase” — a 
declarat Wilson. Avertismentul dat 
de premierul englez pare să nu fi 
găsit însă ecoul scontat. Presa en
gleză a publicat unele opinii defa
vorabile la adresa atitudinii guver
nului în problema rhodesiană, apre- 
ciind-o ca fiind insuficient de fermă 
și oferind un larg cîmp de mane
vră lui Smith.

Chiar ultimul plan al lui Wilson 
privind crearea unei 
Commonwealth-ului” 
rat în unele cercuri politice londo
neze ca o acțiune strict procedu
rală, care nu atinge fondul proble
mei.

Dintre evenimentele interne, Con
ferința anuală a partidului conser
vator, organizată la puțină vreme 
după întrunirile similare ale libera
lilor și laburiștilor, este urmărită cu 
inferes în cercurile politice și în 
presă. Avînd un nou lider în per
soana lui Edward Heath, conserva
torii intenționează, după cum scrie 
presa, să se lanseze într-o nouă o- 
fensivă de recucerire a popularității 
în sînul opiniei publice engleze. La 
conferință este așteptată o serioasă 
confruntare între aripa de dreapta 
și cea moderată a conservatorilor, 
afîf în problemele interne 
cele externe.

Dezbaterile de politică 
prevăzute pentru vineri la 
vor avea în actuala conjunctură o 
pondere sporită. Nici aci nu va 
lipsi, fără îndoială, capitolul „rho
desian'. Este de notorietate publi
că sprijinul acordat de unii din li
derii conservatori guvernului rhode
sian. Acești lideri se opun aplică
rii oricăror sancțiuni în cazul pro
clamării unilaterale a independenței. 
Este semnificativ, astfel, că lordul 
Salisbury, conducătorul aripei de 
dreapta a conservatorilor, a ținut să 
se întîlnească personal cu lan Smith 
în timpul vizitei acestuia la Londra, 
pregătind o convorbire de două ore 
pe care rasistul rhodesian a avut-o 
ulterior cu alți lideri conservatori, 
printre care Heath și Douglas Home.

Peter SMITH

„misiuni a 
este conside-

In jurul crizei din „Piața

Chombe a fost demis
® Ce substrat

de parașutiști au Inconpremier ® Trupe

jurat edificiile publice din Leopoldville

mi-

parlamentul de la Leo- 
președintele Kasavubu 

că a demis din funcțiile

comună"

rindul său, 
Kasavubu si 
din guvern, 
Bakongo, că

are înlăturarea fostului

CONGO

Lucrările Adunării Generale CONGRESUL FEDERAȚIEI SINDICALE MONDIALE
a O.N.U.

Ieri, în 
poldville, 
a anunțat 
sale guvernul de tranziție condus 
de Moise Chombe, aflat la putere 
din vara lui 1964.

Cu formarea noului guvern a 
fost însărcinat Evariste Kimba. 
Fost ministru de finanțe în gu
vernul secesionist din Katanga, a- 
cesta face acum parte din Parti
dul „Balubakat". component al 
unei noi organizații politice, 
„Frontul Democratic Congolez", 
aflat în opoziție față de Partidul 
lui Chombe, „Conaco".
S-a consumat astfel o nouă e- 

tapă a luptei pentru putere mani
festată cu atîta ascuțime în ultima 
vreme, între Chombe și Kasavubu. 
Antagonismul dintre cei doi data 
de multă vreme. După cum au re
marcat numeroși observatori politici,

acest antagonism nu-șî avea sursa 
atît în neînțelegeri privind politi
ca internă și externă a Congoului, 
cît intr-o rivalitate personală. Re- 
zumînd situația, ziarul austriac „Die 
Presse" arăta că „președintele con
golez se temea că primul
nistru ar putea să-și aroge împu
terniciri prea mari și să-i submi
neze autoritatea. La i 
Chombe susDecta ne 1 
pe partizanii acestuia 
care provin din tribul I 
urmăresc să-l înlăture".

Din Leopoldville agențiile de presă 
au transmis că în primele ore ale di
mineții de miercuri grupuri de parașu
tiști în ținută de luptă au luat poziție 
în jurul principalelor edificii publice 
din capitala congoleză. Măsurile au 
fost după cît se pare destinate să pre
vină orice tentativă a unei „lovituri de 
stat“.

SI DEZACORDUL 
„CELOR CINCI 
PERSISTĂ

PARIS 13 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la reuniunea reprezen
tanților permanenți- ai țărilor 
membre ale Pieței comune, cu ex
cepția reprezentantului francez — 
care s-a ținut săptămîna trecută 
la Bruxelles, ziarul francez „Le 
Monde“ scrie că aceasta a avut 
drept scop să pregătească ședința 
Consiliului Ministerial al C.E.E., 
fixată pentru zilele de 25 și 26 oc
tombrie. Totodată, „cei cinci“ au 
discutat planul Spaak în care se 
propune convocarea unei întîlniri 
a Consiliului Ministerial al C.E.E. 
cu participarea Franței> dar fără 
Comisia Pieței comune împotriva 
căreia se pronunță guvernul fran
cez. Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe olandez, re- 
ferindu-se la planul Spaak, a de- 

prematur 
un acord 
punctelor 
adresate

clarat că „este cu totul 
să se vorbească despre 
între „cei cinci“ asupra 
principale ale invitației 
Franței de a participa la o confe
rință în vederea înlăturării crizei 
Pieței comune“.

VIETNAM
• Adunări patriotice 

la Hanoi
• Poziții americane 

sub tirul partizanilor

NEW YORK — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : Adunarea Generală a conti
nuat marți cu discutarea proiectu
lui de rezoluție adoptat de Comi
tetul de tutelă, care condamnă în
cercarea autorităților rasiste de a 
proclama unilateral independența 
Rhodesiei de sud în scopul perpe
tuării dominației lor. Proiectul a 
fost adoptat cu 107 voturi pentru, 
2 voturi contra (Portugalia și Re
publica Sud-Africană) și o abți
nere (Franța). Marea Britanie a 
absentat de la vot.

Reluîndu-se dezbaterile genera
le, au luat cuvîntul ministrul de 
externe al Togoului, Georges Ape- 
do-Amah. Apoi, ministrul de ex
terne al Austriei, Bruno Kreisky, 
a vorbit, îndeosebi, despre proble
me europene și despre problema 
dezarmării. El s-a referit, de ase
menea. la problemele colonialismu
lui .arătînd că țara sa „sprijină cu 
fermitate dreptul fiecărei națiuni 
la autodeterminare, libertate și in
dependență“. Ministrul de externe 
al Indiei, Sardar Swaran Singh, a 
abordat problemele organizării și 
funcționării O.N.U., dezarmării și 
colonialismului. El a expus apoi 
poziția țării sale în conflictul cu 
Pakistanul.

Cuvîntarea ministrului de exter
ne al Greciei, Ilias Tsirimokos, a 
fost axată în specia! pe problema 
cipriotă și pe relațiile greco-turce 
în lumina acestei probleme. Minis
trul grec a declarat că în Balcani 
„a fost realizat, cu colaborarea ce
lorlalte țări din această regiune, un 
climat prietenesc". Tsirimokos a 
subliniat că „relațiile Greciei cu 
România s-au dezvoltat continuu". 
Reprezentantul Poloniei, Jozef 
Winiewicz, care a vorbit în conti
nuare, a condamnat 
S.U.A. în Vietnam. El 
ideea creării de zone 
zate și a arătat că una
actualei tensiuni din Europa rezidă 
în refuzul R. F. Germane de a re
cunoaște inviolabilitatea frontiere
lor vestice ale Poloniei. J. Winie
wicz a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea restabilirii drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze în O.N.U.

*
Marți au continuat lucrările în 

Comitete.
în Comitetul pentru problemele 

social-umanitare și culturale, care 
discută proiectul unei convenții in
ternaționale privind eliminarea tu
turor formelor de discriminare ra
sială, reprezentanta țării noastre, 
Mia Groza, a declarat că Repu
blica Socialistă România se opune

cu fermitate oricăror forme de 
discriminare rasială, subliniind că 
statele sînt acelea care, în virtu
tea suveranității lor, sînt singure
le în măsură să asigure elimina
rea discriminărilor rasiale. în a- 
cest sens delegata română a pre
zentat un amendament la proiec
tul în discuție, amendament care a 
primit sprijinul unanim al delega- 
ților care au luat cuvîntul.

Un memorandum
al reprezentantului
cipriot

NICOSIA 13 (Agerpres). — Re
prezentantul Ciprului la O.N.U. a 
înmînat secretarului general U Thant 
un memorandum în care sînt aduse 
critici severe „tratatelor de alianță 
și garanție" care au fost impuse Ci
prului la Zürich și Londra în 1960 
șl prin care Anglia, Grecia și Turcia 
„garantau constituția Ciprului". Ele 
permiteau, de asemenea, Greciei și 
Turciei să mențină în permanență 
trupe în insulă. In memorandum se 
subliniază că prevederile tratatelor 
sînt în contradicție cu principiile 
Cartei O.N.U. și cere Adunării Ge
nerale să apere suveranitatea și In
dependența țării.

VARȘOVIA 13. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : în ședința de miercuri 
dimineața a Congresului sindical 
Mondial de la Varșovia, la punctul 
3 de pe ordinea de zi, au prezentat 
rapoarte : Hoang Quok Viet, pre
ședintele Federației sindicatelor 
din Vietnam, și Tran Hoai Nam, 
membru al Comitetului permanent 
al Uniunii sindicatelor pentru eli
berarea Vietnamului de sud, „asu
pra situației din Vietnam și a 
luptei muncitorilor și poporului 
vietnamez împotriva imperialismu
lui american agresiv“. Prin cifre 
și fapte elocvente, vorbitorii au 
demascat intervenția americană în 
Vietnam, au relevat lupta eroică a 
poporului sud-vietnamez.

în continuarea discuțiilor, au 
mai luat cuvîntul Mathanael, se
cretar general al Federației Mun
citorești pan-cipriote, Carlos Cor
tez Diaz, vicepreședinte al Centra
lei unice a oamenilor muncii din 
Chile, Shafi Ahmed es-Sheic, se
cretar general al Federației mun
citorilor din Sudan.

în ședința de după-amiază, la 
discuții asupra rapoartelor pre
zentate la punctele 1, 2 și 3 de pe 
ordinea de zi, au mai luat cuvîntul: 
Kolbsorn Narbu, vicepreședinte al 
Sindicatelor din industria materia
lelor de construcție (Norvegia), 
Isamu Inove, șeful Departamen
tului politic al Sohio (Japonia),.. 
Francisko Figueroa Mendeza (Me
xic), Mark Shope, secretar general 
Sactu (Africa de sud), Juan Angel 
Toledo, secretar al C.T.U. (Uru
guay), Lama Luciano, secretar al 
Confederației Generale a Muncii 
din Italia și Marischi Vicente, Miș
carea de unitate și coordonare sin
dicală din Argentina.

Ce se întîmplâ

In timp ce parlamentul japonez 
dezbate problema tratatului cu 
Coreea de sud, la Tokio con
tinuă manifestațiile împotriva 
ratificării acestui tratat. Demon
strația de marți din fața parla
mentului, la care au luat parte 
citeva mii de tineri, a fost îm
prăștiată de forțele polițienești 
care au rănit opt studenți și au 

operat 23 arestări

în insulele

Barbados ?
BRIDGETOWN 13 (A.F.P.). O criză 

politică amenință în prezent mica co
lonie britanică din arhipelagul Ântl- 
lelor — insulele Barbados. Primul 
ministru a depus luni în parlament o 
moțiune în care se preconiza posibi
litatea ca insula să devină indepen
dentă fără să facă parte din federa
ția Antilelor. Opoziția respinge a- 
ceastă formulă și nu acceptă indepen
dența decît în cadrul unei federații a 
arhipelagului Antilelor, cuprinzînd 
insulele Caraibilor și a cărui even
tuală capitală ar putea fi Bridgetown. 
Opoziția, care grupează în special 
partidul laburist și partidul național, 
considerat a fi conservator, este pu
ternic sprijinită de importante cercuri 
industriale șl de afaceri care cer a- 
legeri generale înaintea oricărei de
clarații do independență. Primul mi
nistru este susținut de „Uniunea 
muncitorilor", condusă de Frank Wal
cott, singurul membru independent al 
Camerei Comunelor. Din surse demne 
de încredere se află că Barrow va 
cere guvernului britanic să primeas
că o delegație din insulele Barbados 
pentru a discuta viitorul politic și 
economic al acestui teritoriu.

Cea mai răsăriteană insulă din Antiie 
— insula Barbados — numără 232 000 
locuitori. Principalele bogății : bauxită, 
petrol și gaze naturale. Se cultivă : 
trestie de zahăr și bumbac, care !n 
formă finită constituie și principalele 
produse 
zilor pe 
1625.

0 declarație
a agenției TASS

MOSCOVA 13 (Agerpres). — A- 
genția TASS a dat publicității o de
clarație în legătură cu discutarea 
de către Parlamentul japonez a 
problemei ratificării acordurilor 
dintre Japonia și Coreea de sud. 
Agenția TASS, se spune în decla
rație, este împuternicită să declare 
că guvernul sovietic sprijină pe 
de-a-ntregul poziția guvernului
R. P.D. Coreene în ce privește regle
mentarea problemelor nerezolvate 
în relațiile cu Japonia — aceasta 
fiind o problemă națională a în
tregului popor coreean, care nu 
poate fi rezolvată pe calea unei în
țelegeri separate. dintre Japonia și 
autoritățile sud-coreene. Nu se poa
te trece cu vederea nici faptul că 
tratatul implică o primejdie se
rioasă pentru pace în Extremul 
Orient.

în condițiile care s-au creat, in
trarea în vigoare a acordurilor 
japono-sud-coreene nu ar putea de- 
cît să contribuie la atragerea con
tinuă a regimului sud-coreean și 
a Japoniei în planurile agresive ale
S. U.A., la înrăutățirea situației în 
Extremul Orient. în cercurile so
vietice conducătoare se exprimă 
speranța că guvernul japonez va 
acorda atenția cuvenită poziției 
U.R.S.S. față de acordurile dintre 
Japonia și Coreea de sud.

HANOI 13 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 11 octombrie, 
la uzina constructoare de mașini 
„Trang Hung Dao“ din Hanoi a 
avut loc o adunare a inginerilor și 
muncitorilor sud-vietnamezi regru
pați la Hanoi, în cadrul căreia a 
fost constituită „Compania de eli
berare a Vietnamului de sud“. Din 
companie fac parte cetățeni sud- 
vietnamezi care s-au declarat gata 
să plece ca voluntari, atunci'cjnd 
îi va chema Frontul Național de 
Eliberare.

La 12 octombrie, la Ministerul 
Invățămîntului al R. D. Vietnam a 
avut loc o conferință de presă în 
cadrul căreia a fost dată publici
tății o declarație referitoare la pa
gubele provocate de bombarda
mentele aviației americane insti
tuțiilor de învățămînt nord-viet- 
nameze. Declarația subliniază că 
în cursul raidurilor aeriene și-au 
pierdut viața un mare număr de 
elevi și profesori, iar peste 100 de 
instituții de învățămînt au fost 
distruse, printre care o universita
te, 90 de școli primare, un număr 
de școli medii și 20 de grădinițe de 
copii.

La 12 octombrie, numeroase for
mațiuni de avioane americane cu 
reacție, decolînd de pe navele -țjort- 
avion ale flotei a 7-a și de la/ba
zele din Vietnamul de sud, unele 
venind din Tailanda, trecînd prin 
spațiul aerian al Laosului, au pă
truns în repetate rînduri în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam și au 
bombardat regiuni populate. La 10 
și 11 octombrie, nave de război a- 
mericane și sud-vietnameze au 
pătruns în apele teritoriale ale 
R. D. Vietnam.

SAIGON 13 (Agerpres). — Ști
rile transmise de agențiile de pre
să subliniază că în diferite sec
toare din valea Suoi La Tinh (în 
apropiere de An Khe), unde unități 
ale diviziei I americane de desant 
aerian întreprind de patru zile o 
operațiune de amploare împotriva 
forțelor patriotice, s-au desfășurat 
marți noaptea lupte grele. Patrio- 
ții sud-vietnamezi au ținut pozițiile 
americane sub tirul permanent al 
mortierelor și armelor automate.

Centrul în căutarea 
unui candidat

PARIS 13 (Agerpres). — Comi
tetul național al M.R.P. s-a întru- ’ 
nit miercuri pentru a hotărî dacă 
este sau nu cazul să prezinte un 
candidat al centrului la alegerile 
prezidențiale de la 5 decembrie. 
Asupra oportunității prezentării 
unui candidat al centrului urmea
ză să se pronunțe în cursul zilei 
de joi și Comitetul de legătură al 
democraților (care grupează repre
zentanți ai M.R.P., independenți 
și aripa dreaptă a radicalilor). O 
problemă serioasă o prezintă însă 
refuzul definitiv al lui Antoine 
Pinay de a-și prezenta candida
tura.
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SCURTE ȘTIRI

Senatul 
Camerei

de 48 de ore, 
contractelor de 
măsuri ca cen- 
ale telefoanelor

ale Fron-
conducte

tltule principala garanție a păcii 
Înțelegerii între popoare".

toate că se apro-
20 octombrie — 
cînd cancelarul

itinerare unde circulă 
electrice și tramvaie.

CIUDAD DE MEXICO, 
mexican a respins rezoluția 
reprezentanților a S.U.A., prin care 
se aprobă o intervenție militară 
nord-amerlcană în orice țară a Ame
rică Latine. Intr-un mesaj trimis se
cretariatului general al parlamentu
lui latino-american, Senatul mexican 
a subliniat că „îșl menține adeziu
nea de neclintit la principiul nein
tervenției, a cărui respectare cons-

CAIRO. Detașamentele armatei de 
eliberare națională controlează în 
prezent 40 la sută din teritoriul 
Guineei portugheze, a declarat la o 
conferință de presă la Cairo Amil- 
car Cabrai, conducătorul Partidului 
african al independenței din Gui
neea portugheză și insulele Capu
lui Verde. Forțele patriotice, a spus 
el, preiau controlul a noi și noi linii 
de comunicații și puncte întărite 
ale trupelor portugheze.

TEL AVIV. Miercuri a sosit la 
Tel Aviv, in cadrul unei vizite 
oficiale de patru zile, George

CARACAS. Detașamentele de partizani ale forțelor militare
tulul de Eliberare Națională din Venezuela au aruncat tn aer șase 
de petrol și gaz metan, aparțlnlnd companiei americane „Mene Grande Oll 
Company“, tn apropiere de orașul Barcelona. Reprezentanții companiei au 
declarat că au fost produse pagube ierioase.

DJAKARTA (Agerpres). 
După cum anunță postul de 
dio Djakarta, președintele 
karno i-a cerut marți seara 
neralului Achmadi, ministrul 
formațiilor, „să restabilească
mai curînd posibil comunicațiile 
cu străinătatea și să vegheze ca 
informațiile să fie mai obiective și 
mai conforme principiului indone
zian de colaborare între naționa
liștii religioși și comuniști“. Pre
ședintele a afirmat că sînt exa
gerate știrile publicate în presă 
sau difuzate de posturile de ra
dio indoneziene. Agenția France 
Presse consideră aceste instruc
țiuni ale președintelui Indoneziei 
„o critică la adresa campaniei pen
tru interzicerea Partidului Comu
nist, dezlănțuită de armată, care 
controlează și presa și radioul“.

După o întrevedere avută marți 
președintele Sukarno, ministrul 
externe, Subandrio, a declarat 
părerea exprimată de președin-

tele Sukarno este că recenta criză 
nu va slăbi Indonezia și că „po
porul indonezian, supus unei în
cercări, va putea înainta acum spre 
victoria finală“. Ministrul învăță- 
mîntului superior al Indoneziei, 
anunță postul de radio Djakarta, 
a hotărît marți dizolvarea Uniunii 
studenților din Java și a Asociației 
studenților din Djakarta. Totodată 
s-a anunțat că au fost închise tem
porar 14 instituții universitare 
dintre care 10 la Djakarta.

Agențiile de presă relatează că 
marți seara au avut loc noi ma
nifestații anticomuniste. Aceste ac
țiuni — menționează A.F.P. — fac 
parte dintr-o serie de asemenea 
acte ale cercurilor de dreapta 
care, „sub paravanul luptei împo
triva participanților la „mișcarea 
de la 30 septembrie“, au dezlănțuit 
o campanie anticomunistă și de re
presiuni împotriva organizațiilor 
progresiste“ din Indonezia.

de export. Instalarea engle- 
insulă a Început către anul
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Cîspwta
posteteetorafâ continuă

data
Erhard urmează să se 
prezinte în fața Bun- 
destagului ales la 19 
septembrie — după 
cum remarcă ziarul 
,Le Monde", „rivalități
personale și speculații 
politice împiedică for
marea cabinetului vest- 
german". Din cabinet 
urmează să facă par
te reprezentanți ai 
celor trei partide ce au 
figurat și în preceden-

Imagïnea a fost 
luată „undeva în 
Haiti", cu cîteva 
clipe înainte de 
executarea unui 
patriot, din ordi
nul președintelui 
Duvalier. Sîngero- 
sul dictator a ce
rut ca acest asa
sinat să fie tele
vizat spre a ser
vi drept „avertis

ment".«

ROMA. Muncitorii de la între
prinderile de electricitate din Ita
lia — circa 100 000 — au declarat 
miercuri e grevă 
cerînd reînnoirea 
muncă. S-au luat 
tralele electrice
și telegrafului să fie deservite 
de militari. Vehiculele militare 
vor transporta călătorii pe unele 

trenuri

ATENA. Au fost arestați colone
lul Damvulelis și colonelul P. A- 
nagnostopoulos. Ultimul a ocupat 
funcția de subdirector al K.Y.P.- 
ului (Serviciul de Informații al 
președinției consiliului) în t;mpul 
guvernului Papandreu.

LISABONA. La 12 septembrie 
s-a deschis oficial în Portugalia 
campania electorală în vederea a- 
legerilor legislative de la 7 noiem
brie. La aceste alegeri iau parte 
170 de aandidați pentru cele 130

de locuri ale Adunării Naționale. 
Din cei 170 de candidați 130 fac 
parte din partidul de guvernămînt, 
condus de Salazar, „Uniunea Na
țională", iar 40 sînt reprezentanți 
ai partidului „Acțiunea democra
tică și socială" și ai opoziției repu
blicane.

Thomson, ministru de sta'f la Mi
nisterul de Externe al Marii Brita
nii. în cursul aceleiași zile, 
Thomson a fost primit de pre
ședintele Izraelului, Zalmar Sha- 
zar, după care a avut o întrevede
re cu ministrul de externe, Golda 
Meir.

LENINGRAD. La 21 octombrie 
cometa Seki-Ikeia, descoperită în 
urmă cu trei săptămîni de astrono
mii japonezi, va atinge suprafața 
Soarelui. Oamenii de știință sovie
tici au stabilit poziția noii comete 
și au calculat orbita acesteia cu 
ajutorul mașinii electronice „BSM- 
2“. S-a calculat, de asemenea, 
care va fi poziția cometei în fie
care din zilele lunii, pînă în mo
mentul cînd ea va atinge supra
fața Soarelui. Pînă în prezent, nici 
o cometă nu a trecut pe lingă 
Soare la o asemenea distanță mi
că (numai circa 500 000 km de 
centrul acestuia). Cu acest prilej 
oamenii de știință din lumea în
treagă vor putea face observații 
asupra Soarelui în condiții cu to
tul neobișnuite.
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ta coaliție guverna
mentală I creștin-de- 
mocrați (majoritari), 
creștin-socfiali (aripa 
bavareză a U.C.D., con
dusă de Franz Josef 
Strauss) și liber-demo- 
crați (al căror șef este 
Erich Mende).

„Formarea guvernu
lui dé la Bonn — 
scrie „Frankfurter 
Rundschau" — nu ar 
fi o problemă dacă în 
cadrul U.C.D.-U.C.S. nu 
ar acționa forțe diver
gente, care se strădu- 
ieso fără răgaz să fo
losească, fiecare în fa
voarea sa, rezultatele 
alegerilor, 
disputelor 
persoană 
provocat o 
de guvern 
acum ca formarea gu
vernului să nu aibă loo 
fără crize : Strauss". 
Potrivit ziarului „Die 
Tat", partizanii lui 
Strauss stăruie asupra 
unor „deziderate", ca 
înlăturarea lui Schrö
der din postul de mi
nistru de externe și a 
lui Mende din 
de ministru 
problemele pe 
ga Germanie, 
marcă totodată 
venția lui Adenauer, 
care încearcă de ase
menea să împiedice 
prezența lui Schröder 
In viitorul cabinet.

După expunerea fă
cută de Schröder asu
pra orientării politicii 
ministerului său, în 
fața comisiei de nego-

în fruntea 
se află o 

care a mai 
dată o criză 
și insistă și

funcția 
pentru 
tntrea- 

Se re- 
inter-

cieri U.C.D.-U.C.S., pă
rea să se-fi ajuns la 
hotărîrea ca el să ră- 
mînă la post. Săp- 
tămina care a Început 
a fost marcată însă de 
noi negocieri în aceas
tă privință, întrucit, 
după cum relatează din 
Bonn corespondentul 
ziarului „Le Monde", 
„adversarii d-lui Schrö
der din partidul creș- 
tin-democrat nu ac
ceptă înfrîngerea pe 
care au suferit-o".

în această privință, 
rezultatul primei în
truniri, de miercuri, 
a „plenipotențiarilor" 
U.C.D.-U.C.S. și parti
dului liber-democrat, 
după cum rezultă din 
comunicatul publicat! 
la sfîrșitul ei, ar fi în?, 
tărit pozițiile luh- 
Strauss : el a obținut 
ca tratativele In curs 
pentru formarea nou
lui guvern de coaliție 
să nu fie marcate de 
nici o condiție prea
labilă. Pozițiile diver
gente manifestate, atîf 
în cadrul U.C.D.-U.C.S., 
cît și între acestea și 
partidul lui Mendfe, 
„fac să nu mai fie si
gură însășj alegerea 
lui Erhard în funcția 
de cancelar" — scrie 
ziarul „Stuttgarter Zei
tung“.

După cum scriu zia
rele, în joc nu sînt nu
mai persoanele, ci si 
anumite aspecte ale 
politicii.

E. M.
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