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Aproape că nu este 
turist care, venind la 
Cluj, să nu iacă un 
popas pe dealul Fe- 
leacului. De aici se 
văd „ca în palmă* si
luetele zvelte ale 
blocurilor din cele 
două noi cartiere ale 
orașului, construite în 
ultimii ani.

Primul — cartierul 
Grigorescu, cu 2 000 
de apartamente — 
este bine cunoscut ce
lor care au 
orașul. Al 
Gheorghieni, 
mare, s-a 
recent. Peste
turi din blocurile sale, 
însumînd 5 200 de a- 
partamente, care cu 
doi, trei ani în urmă 
puteau fi văzute doar 
pe machetă, sînt acum 
locuite. în ele s-au

mutat circa 12 000 de 
clujeni. Construcții 
frumoase, cu finisaje 
superioare de terasit 
și placaje ceramice, 
locurile de parcare a 
autoturismelor, școa
la cu 24 săli de clasă, 
complexul comercial 
și de deservire, zo
nele verzi, străzile noi 
și șoseaua ce încon
joară cartierul ca o 
centură dau acestei 
părți noi a orașului o 
notă aparte, originală.

Amplasarea pe a- 
cest loc a noului car
tier nu este întîmplă- 
toare. Construcțiile 
s-au făcut pe teren li
ber, cu posibilități de 
racordare la rețelele 
de apă, canalizare, e- 
lectricitate etc.; se 
află la o distanță mi
că de zona industria-

Pe măsura dezvoltării procesului 
de desăvîrșire a construcției socialis
te, perfecționării noilor relații de 
producție, accentuarea rolului parti
dului de motor al întregii dezvoltări 
sociale se afirmă ca o necesitate 
obiectivă a progresului multilateral 
al societății noastre. După cum se 
subliniază în articolul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu publicat în „Scîn- 
teia" : „Creșterea rolului conducător 
al partidului depinde în ultima in
stanță de activitatea fiecărei organi
zații de partid, de munca fiecărui 
membru de partid. Autoritatea și 
influența partidului în mase se spri
jină pînă la urmă pe autoritatea și 
influența pe care le exercită fiecare 
comunist în colectivul unde lucrează, 
în producție și în viața obștească". 
Așadar, rolul conducător al partidu
lui se exprimă și se înfăptuiește și 
prin activitatea fiecărei organizații 
de bază, prin capacitatea ei de mo
bilizare a maselor, prin eficiența 
practică a întregii ei activități.

în actualele condiții de dezvoltare 
a societății noastre, unul din criteriile 
esențiale de apreciere a gradului de 
maturitate politică a fiecărei orga
nizații de partid îl constituie partici
parea ei efectivă la lupta pentru 
triumful noului, pentru sprijinirea 
procesului de perfecționare a activi
tății, a formelor de conducere și or
ganizare în toate compartimentele 
orînduirii socialiste.

Dacă la Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad au fost obținute progrese sub
stanțiale în organizarea științifică a

Cum so seoirg®
p u I

la ghișeu
& De ce în 20 de zile și nu chiar astăzi 

sau cel mult în două zile ?

Birocrație... impusă de instrucțiuni

producției și atingerea unor para
metri care au sporit competivitatea 
produselor pe piața mondială, aceas
ta se datorește și perseverenței cu 
care organizația de partid a stimulat 
căutările creatoare ale cadrelor teh- 
nico-inginerești, a sprijinit propune
rile privind comasarea unor opera
țiuni, reamplasarea unor mașini pe 
fluxul tehnologic, îmbunătățirea și ex
tinderea normării tehnice. în contrast 
cu aceasta, deficiențele în îndeplini
rea planului de producție la între
prinderea economică „Progresul" din 
Iași s-au perpetuat datorită „acomo
dării" organizației de partid la nepă
sarea manifestată de conducerea uni
tății în ce privește buna organizare 
a producției și a muncii, aprovizio
narea secțiilor cu materiale, extin
derea experienței înaintate.

Rezultatele obținute de fiecare 
organizație de partid depind în mă
sură hotărîtoare de consecvența cu 
care ea își însușește organic stilul 
științific de muncă promovat de con
ducerea partidului în toate domeniile 
construcției socialiste, spiritul critic 
și fermitatea cu care înlătură prac
ticile învechite, mentalitățile anchi
lozate. „Cu atît mai mari sînt suc
cesele partidului și poporului nostru, 
se subliniază în articolul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu cît fiecare or
ganizație de partid reușește să de
vină forța dinamică a colectivului în 
care își desfășoară activitatea, sufle
tul său viu, să declanșeze elanul și 
inițiativa maselor, mobilizîndu-le la 
muncă pentru realizarea țelurilor 
partidului. Aceste succese depind, 
totodată, de exigența și combativi
tatea cu oare fiecare organizație, de 
partid acționează împotriva lipsurilor 
și neajunsurilor, ia atitudine față de 
indisciplină, față de incompetență și 
nepăsare, față de tot ceea ce. frî- 
nează mersul înainte al colectivului 
respectiv".

Combaterea manifestărilor de for
malism și superficialitate în exerci
tarea controlului are o mare impor
tanță pentru creșterea autorității or
ganizației de partid. Datoria acesteia 
nu este numai „să ia cunoștință" de 
rapoartele conducerii administrative, 
„să fie informată" despre măsurile 
luate, ci să intervină la timp și în

cunoștință de cauză spre a preveni 
sau înlătura rămînerile în urmă, să 
tragă la răspundere pe cei care nu 
asigură îndeplinirea integrală a in
dicatorilor de plan. De cîte ori se 
ivesc greutăți în realizarea unor sar
cini noi, complexe, organizația de par
tid trebuie să-și facă simțită prezența 
prin mobilizarea tuturor resurselor 
de energie și inițiativă ale colecti
vului, prin elanul și încrederea pe 
care le insuflă, prin precizarea 
clară a mijloacelor de atingere a 
obiectivului stabilit. Firește, nu e 
vorba de suprapunerea cu alte orga
nisme sociale, de preluarea atribu
țiilor ce le revin, ci de necesitatea 
de a cultiva fermitatea în aplicarea 
indicațiilor date de partid, de a 
adapta întreaga activitate la nivelul 
cerințelor actuale, de a dezvolta o 
atmosferă de efervescență creatoare. 
Or, pentru aceasta trebuie să aju
tăm organizațiile de partid să înlă
ture orice fenomene de rigiditate și 
închistare în activitatea lor, să pro
moveze un stil de muncă suplu, 
elastic, înlesnind aplicarea creatoare 
a liniei politice a partidului la con
dițiile specifice fiecărui sector de 
activitate.

Numeroase organizații de partid 
acționează în acest fel. Dar tendințele 
conservatoare, refractare noului nu 
primesc întotdeauna riposta cuvenită 
din partea unor organizații de partid. 
Nu ne putem împăca cu slaba ini
țiativă și combativitate caracteris
tice unor organizații de partid din 
construcții. Deși Comitetul orășe
nesc de partid Iași a adoptat nu 
puține hotărîri privind promovarea 
metodelor moderne de lucru și îm
bunătățirea ritmicității, continuă să 
se înregistreze rămîneri în urmă 
la lucrările de investiții la obiec
tive importante ca Uzina de fire 
sintetice și Țesătoria de mătase ; ne- 
îndeplinirea la termen a prevederi
lor de plan la construcțiile de lo
cuințe a devenit pentru unele șan
tiere o regulă. Deficiențele; existente 
în' construcții nu pot fi rupte de 
atitudinea tolerantă, îngăduitoare a 
unor organizații de partid de pe șan
tiere față de fenomenele de indis
ciplină, de irosire a timpului, de 
risipa de materiale, nefolosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor.

Aș vrea să mă refer în treacăt și 
la un alt aspect în care se reflectă 
creșterea autorității organizațiilor de 
partid.

(Continuare în pag. a Il-a)
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nu a

lă a orașului, unde 
lucrează majoritatea 
locatarilor; accesul 
spre locul de mun
că, centru și cele
lalte părți ale orașului 
este lesnicios. Avînd 
în vedere aceste a- 
vantaje, sute de clu
jeni au solicitat să-și 
construiască locuințe 
proprietate personală 
în acest cartier. De 
aceea, pe lingă cele 
două microraioane — 
unul complet și altul 
în curs de construcție 
— s-a elaborat deta
liul de sistematizare 
pentru un al treilea 
microraion cu 3 200 de 
apartamente, cu două 
creșe și grădinițe, 
două școli, complexe 
comerciale etc. Tot
odată, pentru folosi
rea mai eficientă a 
terenului, s-a întocmit 
un studiu de îndesire 
a construcțiilor, ceea 
ce va permite con
struirea cîtorva blocuri 
cu încă 1 000 
partamente.

S-ar putea 
proiectanților, 
stractorilor și
ciarului în legătură 
cu noul cartier Gheor
ghieni lipsa unui ci
nematograf, absolut 
necesar pentru circa 
30 000 de oameni, cîți 
vor locui în iinal 
în cele trei micro
raioane. De aseme
nea, construcția șco
lii și a grădinițelor de 
copii a fost lăsată 
pentru ultima etapă.

Este de dorit ca or
ganele de resort să 
rezolve și aceste pro
bleme, pentru ca noul 
cartier să fie nu nu
mai cel mai 
dar 
toate 
sare.

frumos, 
să dispună de 
dotările nece-

In cartierul Gheorghieni

Al. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

progresului,
rugern

OSTILITĂȚILOR

Deservirea civilizată a cetățeanului 
la ghișeul unei instituții are drept cri
terii esențiale calitatea rezolvării (a 
serviciului făcut) și economia de timp, 
atît în ce privește pe solicitant, cît și 
pe funcționarii care lucrează la elibe
rarea actelor. Desigur că în cursul a- 
cestei activități omul de la ghișeu tre
buie să arate o atitudine politicoasă, 
corectă, însă în ultimă instanță tot 
factorul timp prevalează deoarece, s-o 
recunoaștem, nici un solicitant nu va 
fi mulțumit dacă va fi pus să aștepte 
ore în șir sau va fi amînat de la o zi 
la alta chiar cu tonul cel mai politi
cos din lume. Pe de altă parte, facto
rul timp este un indicator important 
pentru a caracteriza buna organizare 
a instituției în cauză, întrucît prin el 
se vădește randamentul și modul judi
cios în care se muncește acolo. Func
ționarul de la ghișeu care spune „vino 
mîine" nu este adesea vinovat de tă
răgănarea soluției întrucît, Ia rîndul 
său, el depinde de alți funcționari și 
dc alte verigi, de un ritual al circu
lației hîrtiilor impus de regulamente. 
Iată de ce, cum s-a spus nu o dată, 
de reacția corectă și civilizată la cere
rile solicitanților este răspunzătoare 
întreaga instituție, în frunte cu orga
nele ei de conducere.

Examinarea acestor activități se 
pune cu o sporită acuitate astăzi, cînd 
atît timpul oamenilor muncii, pe de o 
parte, cît și raționalizarea activității 
administrative pe de altă parte, sînt 
strîns legate de acțiunea de organizare 
științifică a tuturor domeniilor de ac
tivitate care se desfășoară în țară. în 
această perspectivă de dezvoltare se 
înscrie și investigația de față, pe care 
am întreprins-o în cadrul administra
ției de stat locale la Bacău și Sucea
va, Intenționînd ca prin semnalarea 
unor anomalii și balasturi anacronice 
să grăbim un proces care prezintă încă 
nejustificate rețineri și inerții.

Și, în acest sens, înainte de a vorbi 
despre pierderile de timp inutile la 
eliberarea unor acte, este cazul de a 
sesiza faptul anacronic, de neînțeles, 
al eliberării unor acte care nu servesc 
la nimic. Aici nu este vorba de ore 
sau zile pierdute cu așteptatul, ci de 
o totală inutilitate, de un sfîrîiac, cum 
ar zice Ion Creangă, pentru care însă 
se cheltuiește muncă, timp, rechizite. 
La ce servește, de pildă, permisul fis
cal eliberat conducătorilor auto ? Doat 
dovada de plată a impozitului o poți 
face cu chitanță elaborată de secțiu
nea financiară. Mai mult, ca să obții 
această dovadă, trebuie să pierzi două 
zile. De ce continuă să fie eliberat 
acest act, în pofida faptului că~ i s-a 
recunoscut inutilitatea ? Fiindcă... e- 
xistă formulare tipărite 1 Se poate în-

chipui o mai absurdă motivare a unei 
inutilități birocratice ?

Secretarul Sfatului popular orășe
nesc din Bacău, tov. DUMITRU TĂ- 
TARU, ne-a semnalat că și alte acte 
care se eliberează în virtutea unor 
dispoziții ale forurilor de resort nu-și 
găsesc o motivare valabilă, deși „toa
leta" lor cere un mare volum de mun
că. Ce utilitate și ce logică poate avea 
certificatul prin care proprietarul tre
buie să probeze, la efectuarea unei 
vînzări, că imobilul său nu este națio
nalizat ? Doar acest lucru reiese clar 
din autorizația de vînzare, vizată de 
secția financiară a sfatului, pe care el

Vasile NICOROVICI

(Continuare în pag. a II-a)
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19 Estetica traseului turistic ® După 
studierea aprofundată a anatomiei 
întreprinderii a Anacronismul unor 
reglementări în folosirea autove
hiculelor H Funcția socială a anima
torului de cultură S Actualități știin
țifice : „Fulgerul roșu“ ■ Cum se 
finalizează concursul de literatură 
al elevilor

oclimatul
necinstei ancheta socială

Prima 
concesie

Cum s-ar fi descurcat sin
gură Matilda Marinescu, 
gestionara magazinului de 
textile din Poiana Țapului ? 
Clientelă numeroasă, dever 
mare, griji de tot soiul. No
rocul ei — un sot ideal, 
dispus să-și sacrifice pînă 
și obligațiile de serviciu 
pentru a-i da o mină de a- 
jutor. Cu atît mai mult cu 
cit. Petre Marinescu era (se 
va vedea de ce folosim un 
timp al trecutului) specia
list în branșă.

Voiajor comercial al în
treprinderii cu ridicata din 
Ploiești, el avea în grijă o 
serie de magazine de pe 
Valea Prahovei, printre 
care și pe cel gestionat de 
consoartă. Pe celelalte ma-' 
gazine, soțul ideal le „expe
dia" în două-trei zile ; în 
restul săptămînii „terenul" 
și-l făcea pe lîngă casă,

unde își cheltuia întreaga 
energie și inventivitate. E- 
nergie — în sensul că-și a- 
proviziona _ * '
„propriul" magazin. Inven
tivitate — 
rile de pe 
însoțeau mărfurile, sau, po
trivit altei tehnici, înlocuia 
etichetele cu altele procu
rate direct de la fabrică. 
Complicitatea în familie, 
dintre gestionară și voiajor, 
a condus la fraude ce în
sumează zeci de mii de lei.

Nu se știa că soțul sufe
rise o condamnare pentru o 
ispravă cam de același gen, 
complicitate la delapidare ? 
Ba da, dar cei care l-au 
angajat au apreciat că în 
calitate de voiajor comer
cial, nu avea pe mînă ges
tiune. Dar fostul delapida
tor a fost — de fapt, 
dacă nu de drept — co- 
gestionar. Cine l-a îngrădit 
să opereze după bunul plac, 
să dea la iveală vechiul 
nărav 7 Nu era un secret 
că voiajorul își petrecea o 
bună parte din timp în a- 
cest magazin, că lucra la 
scripte, ba chiar și la ope-

preferențial

falsifica prețu- 
etichetele care

rațiile de inventariere. Re
vizorii care au lucrat cu 
el, cot la cot, au fost legați 
Ia ochi sau nu știau cine e 
„stăpînul

O.C.L. Produse indus
triale Cîmpina și I.C.R.T.I. 
Ploiești au patronat prospe
ritatea menajului, fără să se 
sesizeze de unde au cei doi 
posibilitatea să-și cumpere 
o vilă cu 12 camere elegant 
mobilate, cu covoare per
sane !

Complicitatea, coruperea, 
crearea de relații tene
broase sînt mijloacele de 
atac și, în același timp, de 
apărare ale necinstei. Ne- 
putînd supraviețui vreme 
îndelungată într-un climat 
social care îi este ostil prin 
definiție, necinstea încear
că prin aceste mijloace 
să-și creeze un microclimat 
prielnic, înfiripat din legă
turi și interese subterane. 
Altfel cum ar fi putut ac
ționa, cu mîinile dezlegate, 
fosta conducere a Com
plexului G.A.S. Băicoi, care 
a început o „găinărie" cu 
pui, soldată în final cu pre
judicii de peste 80 000 de 
lei 1 De la furtul cu sacoșa

s-a ajuns la camioane cu 
păsări ieșite pe poarta gos
podăriei și vîndute pe sub 
mînă prin diverse magazine 
Gostat.

Cum a fost posibil 7 Prin 
tot felul de mașinațiuni; de 
pildă, de a da drept morți 
pui vii. Interesează însă 
mai puțin „tehnica" scrip- 
telor. Mai mult tehnica re
lațiilor, datorită căreia s-a 
creat un veritabil lanț al 
complicităților. Fostul di
rector, Ion Anghel, și-a ra
colat drept colaboratori pe 
contabilul Nicolae Ciurea și 
pe doctorul Mircea Bîrnă. 
Nu era suficient... Au fost 
atrase și trei maistorițe 
zootehniste. Femeile au fost 
poftite la petreceri, plimba
te la București și pe litoral. 
Mîinile semnau, puii erau 
înstrăinați. O mînă o spăla 
pe alta.

Cum de a rezistat 
croclimatul necinstei ? Pa
re de necrezut, dar 
ventarierea propriu-zisă 
„faptică" nu s-a făcut ni-

Vietor VANTU

mi-
in-

(Continuare în pag. aV-a)
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Apelul guvernului 
Republicii Socialis
te România pentru 
încetarea ostilități
lor

® Problema aderării
Angliei la C.E.E. in dis
cuția Consiliului ministe
rial al Pieței comune

7

A

® In Nigeria ori
entală au fost 
proclamate sta
rea de asediu și 
mobilizarea ge
nerală

Interviu acordat „Scînteii" 
de savantul american Linus PAULING, 

de două ori laureat al premiului „Nobel"

La vîrsta de 66 de ani, savantul american prof. Linus Pauling are 
tinerețea unui spirit deschis marilor idei umaniste ale epocii sale. 
Descoperitor al structurii moleculare a diferitelor tipuri de proteine, 
Linus Pauling a fost distins în 1954 cu premiul Nobel pentru chimie. 
După opt ani avea să primească premiul Nobel pentru pace, care a 
încununat neobosita sa activitate pe tărim social. Este unicul laureat 
care cumulează două premii Nobel. Personalitate puternică, el se ma
nifestă pe plan social întocmai ca și în domeniul științific, ca un apă
rător al vieții și al progresului și un adversar hotărît a tot ceea ce 
amenință existența umanității. îndeosebi și-a declarat ostilitatea 
față de ceea ce numește „drama pe care o trăim, drama bombelor 
nucleare". Aceasta i-a adus ura nedisinjulată a faimoasei comisii pen
tru cercetarea activității antiamericane.

Convorbirea noastră a avut loc în
tr-un coif liniștit al hotelului „Intercon
tinental" din Geneva. In centrul ei s-au 
situat dintr-un început problemele actua- 
lităfii internaționale.

— Cum aprecia)'/ implicațiile 
escaladării războiului din Viet
nam ? Ce putefi spune despre 
efectele utilizării de către trupele 
americane a armelor chimice și 
biologice în această fără î

— Cred că războiul din Vietnam ar 
putea degenera înfr-un mare război nu
clear care să distrugă civilizația noasfră. 
Pericolul războiului din Vietnam este pe

se potricolul tuturor războaielor care 
transforma în mari conflagrafii.

S-au folosit arme chimice care 
vocat distrugerea recoltelor de 
defolierea arborilor. Se știe, de 
nea, că împotriva populați 
Uzate gaze. Rezultatul es'

au pro- 
orez ți 
aseme- 

iei au fost uti- 
Rezuitatul este distrugerea

Pe șantierele Combinatului siderurgic Reșița

in mai puțin de cinci luni,
60 la sută din planul de investiții

TIMIȘOARA. — Asamblarea 
la sol a unor construcții meta
lice și montarea lor cu ajutorul 
macaralelor, extinderea la con
strucția coșurilor de fum a tur
nării betoanelor în cofraje gli
sante, organizarea lucrului în 
două schimburi, iată cîteva din 
măsurile tehnice și organizato
rice care au permis constructo
rilor și montorilor de pe șantie
rele obiectivelor industriale ale 
Combinatului siderurgic Reșița, 
să realizeze în mai puțin de 
cinci luni circa 60 la sută din 
planul de investiții pe acest an. 
Curățătoria de lingouri, cupto
rul de oțel de mare capacitate,

precum și unele utilaje siderur
gice, au fost puse în fabricație 
înainte de termenele prevăzute 
în grafic. Noile capacități in
trate în exploatare la otelărie 
asigură un spor de 60 000 tone 
oțel pe an. In prezent, construc
torii desfășoară în ritm susținut 
lucrările pentru terminarea ha
lei dc pregătire a lingotierelor.

Au început, de asemenea, lu
crările pentru mărirea capaci
tății de laminare. Aici se va ri
dica o hală cu linii dc laminare 
noi, care va spori producția de 
laminate din oteluri aliate cu 
33 000 tone.

(Agerpres)

viefilor de copii, femei și bătrîni. Faptul 
că arme ca napalmul pot fi folosite în 
secolul nostru, mi se pare, pur și sim
plu, pdios. Cu atît mai mult cu cît prac
tica aceasta aparfine unei fări puternice 
și bogate ca S.U.A., propria mea patrie, 
și este îndreptată împotriva unui popor 
ca acela al Vietnamului, care luptă pen
tru a se debarasa de un agresor străin, 
care înfruntă agresorul pentru a-și apăra 
patria și existența.

Mai este încă o problemă : armele nu
cleare s-au dezvoltat în asemenea mă
sura, îneît ar putea distruge întreaga 
omenire. Armele chimice sînt, de ase
menea, perfecționate. Ele ar putea dis
truge un întreg popor. Armele biologice 
n-au ajuns încă la un asemenea stadiu, 
motiv pentru care S.U.A. cheltuiesc 
anual sute de milioane de dolari în ve
derea _ dezvoltării cercetărilor în acest 
domeniu. Și alte țări cheltuiesc, de ase
menea, sume importante pentru produc
ția acestor arme. Acțiunea poate fi mai 
primejdioasă pentru omenire chiar decît 
dezvoltarea armelor nucleare și chimice. 
Un elementar simț de conservare trebuie 
să ne oblige să punem capăt acestor 
experiențe. Am citit despre noile arme 
folosite în Vietnam. Sînt bombe cu ex
plozie fragmentată, care periclitează 
viața populației lipsite de apărare pe 
zone vaste. De asemenea, s-a perfecțio
nat napalmul, care arde pînă la desfiin
țare fhnțele umane. Vietnamul nu tre
buie să fie folosit pentru experimentarea 
tehnicii de război moderne. Aceasta 
constituie o violare a moralei interna
ționale. Un acord internațional ar trebui 
să reglementeze frînarea acestei curse. 
Este un pas pe care îl putem face acum, 
pe care trebuie să-l facem acum, pentru 
a stăvili unul dintre gravele pericole ce 
amenință umanitatea.

— Care esfe reacția opiniei 
publice americane față de răz
boiul din Vietnam 1 Cum vedeți 
evoluția viitoare a opiniei ame
ricane !

— Americanii care văd în ziare foto
grafii prezentind femei și copii vietna-

Horia LIMAN

((Continuare în pag. a V-a)
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ESTETICA
DIVERS
Plata!

O măsură binevenită, pe de
plin întemeiată. Prin hotărîre ju
decătorească, Constantin Roșu și 
Emeric Hofman, foști directori ai 
O.C.L.-iAlimentara — raionul Le
nin au fost obligați să plătească 
daune în valoare de 37 278 lei 

■■ și respectiv 23114 lei. De ase- 
• menea, lui Gheorghe Sfăcăreanu 
și Elena Săndulescu, foști șefi ai 
serviciului cadre la aceeași uni
tate, li s-au imputat 3 000. lei și 
respectiv 2 490 lei. Banii au fost 
delapidați de gestionarul Ni- 
colae Stroe, salariat la acest 
O.C.IÂ Întrucît delapidatorul (în 
prezent condamnat) este insolva
bil, insttanța a hotărît ca paguba 
să o achite cei care, deși îi cu
noșteau antecedentele penale, 
i-au dat totuși posibilitatea să 
mînuiască banii statului. Np se 
putea ca tocmai acum să-și lase 
protejatul'lor fără sprijin.

ț
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TRASEULUI TURISTIC

care slujește interesele fundamentale 
ale poporului, prin justețea confir
mată de viată a politicii sale fac să 
crească dorința celor mai înaintați 
muncitori, țărani, intelectuali de a 
face parte din rîndurile partidului 
comuniștilor, care-și afirmă tot mal 
puternic rolul de conducător al în
tregii vieți sociale.

In întreprinderi și instituții, la sate, 
organizațiile de partid își împrospă- 
tează rîndurile cu cei mai devotați 
fii ai poporului din noile generații de 
constructori ai socialismului, oameni 
cu temeinică . pregătire profesională 
și înalte calități politico-morale, ca-

Caracteristic pentru împletirea 
strînsă, organică, a existenței parti
dului cu viața cetățenilor este fap
tul că oamenii s-au deprins să se 
adreseze partidului, să-i ceară sfat 
în momentele importante ale vieții, 
în soluționarea problemelor care-i 
frămîntă. Orice idee cutezătoare, 
orice propunere valoroasă, orice efort 
de înnoire și progres găsesc spri
jin la partid. De aceea, oamenii 
cei mai înaintați vin la partid ori 
de cîte ori e nevoie să se deschidă 
drum larg progresuluii într-un do- ■*;,>, . ■ . .
menju sau ăltul; ori de cite ori qo- rprși dovedesc prin fapte dragostea

Lecție
Vnecesara

Cam se transportă marfa sta
tului, în • ce condiții de siguran
ță ? O mașină a trecut prin Bu
zău, ca un bolid. Din ea au 
început sa se rostogolească cutii
le : 5, 10, 15. Șoferul — nici gînd 
să oprească. Trei surori, Valeria, 
Adriana și Ioana Mosescu, eleve 
la școlile generale nr. 11 și 4, 
le-au adunat de pe drum. în cu
tii erau ,15 perechi de încălțămin
te pentru copii. Tatăl fetelor a 
anunțat miliția. S-au făcut cer
cetări. în cele din urmă, încăl
țămintea a fost predată O.C.L.- 
Produse industriale Rm. Sărat, 
căreia îi aparținea. Dar șoferul al 
cui este ?

Inscripție 
la un nărav

S.M.T.-Băilești (Oltenia) a par
ticipat cu toate forțele la campa
nia de însămînțări.'Fi, ca să nu fie 
nici un dubiu, a lăsat pe cîmp, 
între Băilești și Galicea Mare, o 
semănătoare de cerțeale. Stă și- 
acum acolo, ca o bornă 'de kilo
metraj. Adăugați-i o inscripție : 
„Pe aici a'trecut S.M.T.-Băilești". 
Sau : „Să-i fie (conducerii S.M.T.) 
ac de cojoc". Transmiteți o copie 
consiliului, de conducere al coo
perativei agricole din Hida-H-ue- 
din, ăl cărei autocamion (21— 
Cj—3534) stă de un an în cen
trul satului, cu piesele îniprăș- 
tiate în jur. '......

Chilipirul
Zi de târg ' la Slatina. Marin 

Călin și Alexandru Ghergu din 
Coteana se plimbau nehotărîți. 
Deodată, privirea le-a fost atrasă 
de o mîndrețe de cal. Și au făcut 
pe loc tîrgul cu stăpînul patrupe
dului : au dat 800 lei și au luat 
calul de căpăstru. Bucuroși că 

■ dăduseră peste un chilipir, nu 
s-au mai interesat de numele ce
lui care le vînduse calul. A doua 
zi, le-a bătut în poartă milițianul, 
împreună cu Constantin Bodescu, 
din Pleșoiu, adevăratul stăpîn al 
calului (de cîteva zile îi dispăruse 
animalul din curte). Cei doi au 
rămas cu grajdul gol. Morala: 
Cînd cumperi prea .ieftin, sînt 
semne c-ai să plătești scump.

Imporfante forțe, energii și 
ambiții sînt angajate în cam
pania pentru înfrumusețarea 
traseelor turistice — aflată în 
plină desfășurare în orașele 
și satele noastre. Bunăvoință 
și rîvnă există pretutindeni. 
Nu peste tot, însă, rezultatele 
sînt la fel de bune. A ame
naja, a înfrumuseța, a pre
găti complex un traseu turis
tic înseamnă, pe de o parte, 
a organiza întreaga rețea de 
dotări și de servicii menite 
să facă turiștilor vacanța cît 
mai agreabilă și mai recon
fortantă, iar pe de altă parte, 
a scoate în e idenfă, a ac
centua, a pune în valoare 
tot ceea ce patrimoniul tu
ristic are mai semnificativ, 
mai deosebit — pe plan ar
hitectural, artistic, istoric, pei
sagistic.

Angajarea emoțională trep
tată, gradarea bine dozată a 
interesului cu care turistul 
participă la tot ceea ce i se 
oferă pe parcursul unui iti
nerar turistic depinde de 
priceperea și meșteșugul „re
gizoral" cu care traseul res
pectiv e pregătit. Lipsită de 
aportul competent al specia
liștilor în materie, acțiunea 
de amenajare și înfrumuseța
re a traseelor turistice rămîne 
o simplă inițiativă improvi- 
zatorie, o fereastră generos 
deschisă nepriceperii și pros
tului gust. Pe de altă parte, 
nici limitarea la nivelul unor 
simple remedieri gospodă
rești — cu grebla, mătura și 
bidineaua — a acestei ac
țiuni nu poate să ne satis
facă. Reprezintă — fără în
doială — și aceasta o etapă, 
un punct de program, dar nu 
înseamnă totul. Este necesa
ră abordarea în ansamblu a 
problemei, pe baza unor 
largi preocupări estetico-ar- 
hitecturale, a unor rezolvări 
compoziționale gîndite pen
tru un întreg traseu, în strîn- 
să corelare cu cerințele de
servirii rutiere optime, efica
cității informaționale, rolului 
funcțional-decorativ al străzii.

Aș dori să relev especta- 
tiva și neamestecul unor fac
tori cu împuterniciri concrete 
pe linia prezervării cadrului 
natural și urban, în fața mo
dificărilor necorespunzătoare. 
Cine alții, dacă nu arhitecții 

• șefi'de orașe și regiuni au 
obligația de a păstra și îmbo- 

. găți permanent frumusețea 
turistică a așezărilor și teri
toriilor de sistematizarea că
rora răspund ? Oare șabloni- 
zarea chioșcurilor, firmelor, 
vazelor de flori, împrejmuiri
lor din beton, panourilor pu
blicitare, ceasurilor publice și 
toate celelalte amenajări ste- 
reotipe, care afectează atît de 
grav elementara cerință de 
specificitate și inedit — fără 
de care turismul devine un 
„plictis în mers” și o per
formanță a răbdării — nu pu
teau fi evitate ? ■ Același tip 
de chioșc — confecționat la 
Rădăuți și Pitești, din pa
nouri de melacart și sticlă, 
pe schelet metalic și cu a- 
coperire din foi de mate
rial plastic, ondulat — este 
întîlnit : la Tușnad, Bicaz, Fi- 
riza, în gara Ciulnița, în por-

arh. Ștefan Radu IONESCU

ful Tulcea, la Agapia, în par
cul Herăstrău sau la Mamaia. 
Repetat la nesfîrșit, fără nici 
o diferențiere, din același 
material pestriț, la fel de 
prost asortat cu onduluxul a- 
coperișului. Aceleași firme a- 
noste sau reclame luminoa
se tip în reclamă pe toate 
străziie, în toate orașele. Ace
leași jardiniere în formă de 
calotă, din beton, pe picioare 
metalice, vopsite în verde stri
dent, cu nelipsitele petunii sau 
mușcate, pe peroanele stafii
lor de cale ferată, la Baia 
Mare, la Dej, la Seini sau 
Rastolița ; aceleași parapete 
banale, costisitoare și lipsite 
de frumusețe, în mai toate 
gările. Cine este cel care își 
arogă acest drept, 
putere inadmisibilă, 
standardiza straiele 
rașe întregi î

De-a lungul traseelor 
roviare, în special zonele 
separare între localități și 
ritoriile extravilane rămîn, 
cele mai multe ori, 
trolate sub raport estetic. La 
intrarea în Brașov, dinspre 
Bod, terenurile agricole se 
opresc la limita blocurilor de 
locuințe, fără tranziția vege
tală a unor plantații mai con
sistente. Iscate direct din ară
tură, noile blocuri dau impre
sia de șantier în lucru, de 
ansamblu neterminat. La ex
tremitatea opusă a orașului, 
malurile Timișului necesită 
ordonări și plantări, în drep
tul gării Dîrste. Magistralele 
feroviare ce traversează Bă
răganul s-ar cere acompa
niate de „manșete'' de ver
deață, bine compuse den- 
drologic, într-o alternanță de 
benzi continui de arbori — 
cu goluri sau pilcuri izolate 
— care să constituie nu nu
mai un element de decor în 
peisaj, ci și o barieră de re
ținere a prafului.

Pe traseele rutiere, trebuie 
valorificate toate obiectivele 
ce pot motiva un popas tu
ristic sau care pot crea un 
accent memorabil în peisaj. 
In unele comune — cum ar 
fi Bărcăneșfi sau Pucheni, pe 
DN 1 — au fost sacrificați 
nejustificat arbori admirabili. 
O serie de fîntîni, izvoare 
sau cișmele se pretează la 
organizarea unor puncte de 
oprire, refugii etc. încerca
rea de „valorificare” a izvo
rului de la Ișalnița, la ieși
rea din Craiova înspre Filiași, 
nu constituie o reușită. Relua
rea elementului coloanei 
brîncușiene, în variantă de ci
ment sclivisit, la pergolele ce 
limitează platforma vădește 
impietate și reprobabilă lipsă 
de bun gust.

Consider necesar să insist, 
în cadrul temei de față, și 
asupra importantului rol in
formațional pe care sînt che
mate să-l joace strada, șo
seaua, traseul turistic. 
păcate, execuția grafică a pa
nourilor publicitare și de in
formare generală pe care le 
întîlnim nu satisface, de cele 
mai multe ori, cerințele de
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Unde este?
Iancu Diaconu din comuna 

Bîra (Roman) are mai mulți co
pii. Dintre ei, unul (Constantin 
Diaconu) a urmat școala profesio
nală de prefabricate din Săcele 
(Brașov). Contractul cu școala 
(semnat de tatăl Iui) prevedea 

■că după absolvire tînărul va lu
cra, timp de trei ani, acolo unde 
va fi repartizat. De aceea a și 
fost școlarizat gratuit după ab
solvire. Dar Constantin Diaconu, 
a dat bir cu fugiții. Și acum ta
tăl său care mai are trei copii de 
•crescut (și soția bolnavă la pat) 
trebuie să plătească școlarizarea 
fugarului — 7 153 lei. Familia l-a 
căutat peste tot. Halal recunoș
tință, față de părinți ! Unde s-o 
fi aflînd ?

Protestul 
„Glucozei"

„Stimați bucureșteni din Flo- 
reasca. Noi, reprezentanții fabri
cii „Glucoza" am aflat cu indig
nare că un ins oarecare încearcă 
să-și bată monedă din pretinse 

.merite, susțintnd că el ar fi auto
rul puternicelor miasme care vă 
fac să duceți batista la nas și să 
închideți grabnic ferestrele. Nu-l 
credeți, este un trișor / Declarăm 
aici că noi, fabrica „Glucoza" sîn- 
tem aceea care vă fericește, de- 
versind apele reziduale, puternic 
„pigmentate", în canalele frumo
sului dv. cartier. Sîntem gata ori- 
cînd să depunem mărturie. Ai 
dv. consecvenți și imbatabili și 
'imperturbabili și... etc, etc. Sem
năm, dînd drumul la canale. 
Multă sănătate /“.

Rubricâ redactata dei 
Ștefan ZIDĂR1ȚA 
Ștefan D1NICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

conciziune, clară exprimare, 
figurare lizibilă de la mare 
distanfă, expresivitate plas
tică, pe care le impun perce
perea lor rapidă. Cei care 
compun și plasează aceste 
panouri par să uite că locul 
bicicletei ori al cărufei l-a 
luat automobilul, că turistul
— aproape întotdeauna gră
bit, absorbit de ceea ce vede 
nou — nu se va opri nicio
dată să citească o întreagă 
poveste înșiruită pe un pa
nou, chiar dacă, în fond, ceea 
ce scrie acolo îi poate fi util. 
In general, texte cu lungimi 
nepermise, litere insuficient 
dimensionate, panouri în cu
lori terne sau prea stridente
— toate amplasate la înălți
me nepotrivită sau prea apro
piată de banda carosabilă — 
constituie carențe frecvent 
întîlnite. Strada, șoseaua, ori
ce traseu trebuie să ofere că
lătorului o informație bogată, 
prin mijloace specifice. Este 
nevoie de indicatoare suges
tive, vizibile atît în timpul 
zilei cît și al nopții, de texte 
succinte, care să dea o infor
mație clară, ușor de citit și 
reținut. Pe cît de corectă și 
de rațională ni se pare a fi 
rezolvarea panoului-semnal 
de la intrarea în Mamaia, pe 
atît de supărătoare — în am
bianța unor trasee de inten
să solicitare turistică — și 
inutile din punct de vedere 
informațional sînt portalul 
festiv de la intrarea în Si
ghișoara (situat în fața fabricii 
de faianță) sau panoul de la 
intrarea în Sinaia. Ambele re
levă nu numai lipsa de preo
cupare pentru un conținut fo
lositor, dar și lipsa unei ele
mentare priceperi artistice. 
În apropierea tumultoasei na
turi a Bucegilor sau la cîțiva

pași de acea minunată întoc
mire urbană, își mai are 
vreun sens reproducerea 
stîngace, în tinichea vopsită 
fără pic de meșteșug, a mun
ților, brazilor sau mîndrelor 
turnuri sighișorene ? Ce uti
litate turistică, ce aport emo
țional pot avea asemenea ne
fericite răsaduri de prost 
gust ? La acest capitol, am 
vrea să insistăm și asupra ne
cesității de a se asigura pre
tutindeni vizibilitatea semne
lor și indicatoarelor de cir
culație, a tuturor accesoriilor, 
mari și mici, de care depinde 
informarea multilaterală a tu
ristului.

Ni se pare că s-ar cuveni 
a fi „temperate" și'mai atent 
îndrumate și acțiunile de 
plantare a șoselelor, în co
mune și sate. Abuzul floral 
și utilizarea unor plante de 
grădină, cu creștere accentua
tă pe verticală, răpesc șo
selei caracterul public, confe- 
rindu-i un aspect domestic, 
de alee locală. Arhitectura 
deosebită a caselor din Moii, 
Rovinari, Drăguțești sau lași- 
Gorj dispare în spatele unor 
compacte ecrane vegetale, ce 
urîțesc și îngustează necores
punzător spațiul public al 
căii, limitînd vizibilitatea și 
îngreunînd circulația.

lată deci o serie întreagă 
de probleme care trebuie să 
stea în atenția factorilor res
ponsabili de amenajarea tra
seelor și străzilor, o serie de 
domenii în care se poate ac
ționa operativ încă în actualul 
sezon turistic. Necesitatea 
unei strînse colaborări între 
gospodarii salubrității, întreți
nerilor și reparațiilor curente 
depinzînd de sfaturile popu
lare, cei ai comerțului, ali
mentației publice și deserviri
lor multiple și acei „gospo
dari ai frumosului", capabili 
să conserve și să dezvolte va
loarea estetică și interesul tra
seelor turistice, este din ce în 
ce mai evidentă.

moditatea, inerția, rutina ridică o 
barieră în calea noului. Dar oamenii 
vin la partid nu numai cu probleme 
de interes general, ci și atunci, cînd 
problemele lor personale de rrjuncă. 
de viață nu găsesc soluționare în 
spiritul legilor și al eticii noastre. 
Tocmai de aceea trebuie ținut seama 
de faptul că, 
tovarășul Nicolae 
cipiile de echitate 
și justiție socială 
ale ideologiei 
noastre cer comu
niștilor să culti
ve cu consecven
ță în toate împre
jurările spiritul 
de dreptate pro
priu partidului 
comunist, obiecti
vitatea cea mai 
deplină în apre
cierea faptelor și 
oamenilor, în pro
movarea valorilor 
sociale".

Reflectînd tră
săturile profund 
umaniste proprii 
partidului și orîn- 
duirii noastre, or
ganizația de par
tid își îndepli
nește rolul și prin 
cuprinderea în 
sfera ei de pre
ocupări a proble
melor dezvoltării 
conștiinței socia
liste a oamenilor, 
a conflictelor re
flectînd luptă din
tre nou și vechi, 
a diferitelor as
pecte ale vieții 
personale. Nu întotdeauna se ține 
însă seamă de aceste cerințe. Or
gane și organizații obștești și uneori 
organizații de partid nu cercetează cu 
suficient simț de răspundere scriso
rile ce le sînt adresate, dau răspun
suri formale. Fără îndoială, sarcinile 
și răspunderile organizațiilor de par
tid cresc pe zi ce trece, dar nici un 
fel de campanii nu pot justifica ne
glijarea datoriei de a asculta cu a- 
tenție cuvîntul oamenilor, de a pune 
suflet în analizarea problemelor pe 
care le ridică. Nu numai prin marile 
acțiuni social-economice pe care le 
inițiază, dar și prin contactul de zi 
cu zi cu cetățenii se întăresc legă
tura partidului cu masele, forța sa 
de mobilizare.

Marele prestigiu și autoritatea do- 
bîndite de partid prin credința cu

fierbfnte de patrie, devotamentul față 
de partid.

Așa cum a subliniat de repetate 
ori conducerea de partid, criteriul 
esențial la -primirea în partid ÎI con
stituie calitățile politice, profesionale 
și morale ale celor oare' solicită să 
intre în rîndurile partidului. Nici unașa cum subliniază

Ceaușescu : „Prin- rabat la exigență nu poate fi tolerat

cooperativele agricole. In prezent, 
circa 10 la sută din totalul coopera
torilor apti de muncă din regiune 
sînt membri ai partidului. Aceasta 
ne-a permis ca în toate cooperative
le agricole de producție să constituim 
comitete de partid șl organizații de 
bază pe brigăzi. în marea majoritate 
a cooperativelor avem organizații pu
ternice : din cele 238 cooperative a- 
gricole de producție din regiune, 211 
cuprind între 100 și 500 comuniști.

Desigur, ar fi arbitrar să stabilim 
o legătură mecanică, formală, intre 
numărul comuniștilor în diferite 
locuri de muncă și. rezultatele obți
nute în producție, dar nu e mal pu
țin adevărat. că-pe măsura întăririi 
organizațiilor de: bază cu cei mai 
buni oameni ai muncii se creează 
condiții favorabile-peniru creșterea 
rolului și influenței acestora în sec
torul respectiv, pentru o mal largă 
cuprindere a diferitelor laturi de ac
tivitate, pentru repartizarea judi
cioasă a forțelor organizației. Mi se 
pare edificatoare în această privin
ță experiența raionului Hîrlău. 

Situarea sa în ul
timii ani pe'pri
mul loc în regiu
ne în producția 
vegetală și ani
mală, întărirea- e- 
conomico-orgăh'i- 
zatorică a coope
rativelor agricole 
nu pot fi despăr
țite de întărirea 
organizațiilor -de 
bază din brigăzi, 
din rîndurile că
rora fac parte cel 
mai înaintați co
operatori și spe
cialiști agricoli, 
buni cunoscători 
ai agrotehnicii 
moderne, pri- 
cepuți crescători 
de animale, culti
vatori de vii —șl 
livezi. ~

In repetate rîn- 
duri ș-au adus 
critici îndreptăți
te unităților co
merciale și de ali
mentație publică 
din Iași și alte 
orașe ale regi
unii. Firește, nu 
este rolul orga
nelor de partid 

de a prelua sarcinile ce revin 
organelor de stat în acest domeniu. 
Totuși este evident că în depășirea 
inerției care domnește în acest sec
tor al deservirii populației, un rol e- 
sențial revine muncii de partid în 
rîndurile lucrătorilor din comerț. Cu 
ce eficientă se poate însă ea des
fășura dacă într-un sfert din magazi
nele cu mai mult de 10 salariați din 
orașul Iași nu există nici un membru 
de partid ? Evident, nu e vorba de a 
slăbi exigenta justificată la primirea 
de noi membri de partid. Dar pre
tutindeni există largi rezerve poten
țiale de întărire a organizațiilor de 
partid ; numeroși oameni ai muncii, 
bucurîndu-se de autoritate bine me
ritată, și-au exprimat dorința de * 
fi primiți în partid și întrunesc toate 
condițiile pentru aceasta. Mai sînt 
însă comitete raionale și orășenești 
de partid care întîrzie nejustificat 
rezolvarea la timp a unor asemenea 
cereri.

întărirea organizațiilor de partid, 
împrospătarea lor cu noi forțe con
stituie o parte integrantă, insepara
bilă a muncii de partid care nu poa
te fi concepută izolat de celelalte 
aspecte ale muncii politico-organiza- 
torice a organizațiilor de bază. Acest 
adevăr evident este însă uneori ig
norat. Unii activiști ai Comitetului 
raional de partid Negrești invocă 
justificări stereotipe ale neajunsurilor 
în munca de întărire a organizațiilor 
de partid : „Săptămîni în șir am fost 
ocupați cu campania agricolă". Tre
buie să combatem această mentali
tate anacronică care ignorează faptul 
că tocmai marile acțiuni -economice 
și sociale constituie cadrul ce! mai 
propice de verificare_a, calităților 
profesionale și politico-morale ale oa
menilor muncii, astfel ’ca celor ce 
s-au remarcat în mod deosebit prin 
aportul lor să li se accepte cererile 
de primire în partid. Interdependen
ța reciprocă a diferitelor laturi ale 
muncii de partid reprezintă n pre
misă esențială a progresului ei mul
tilateral.

întărirea continuă a fiecărei orga
nizații de partid, dezvoltarea lesătu; 
rii cu masele, perfecționarea stilului 
șl metodelor lor de muncă condițio
nează îndeplinirea misiunii istorice a 
Partidului Comunist Român de forță 
conducătoare a societății pe calea 
desăvîrșirii edificării socialismului și 
trecerii treptate spre comunism.

l-

î

autorității
organizației 
de partid

PITEȘTI. Pădurea „Trivale" — loc de recreere și punct de atracție pentru excursioniști 
Foto : R. Costin

O

Cum se scurge timpul la ghișeu
(Urmare din pag. I)

o prezintă la notariat. Culmea este că 
acest certificat nu este valabil decît 
24 de ore de la eliberare, astfel îneît 
la cea mai mică întîrziere, demersu
rile trebuie luate de la început.

Un mare volum de muncă a gene
rat, de pildă, prevederea că, la stabi
lirea pensiei de urmași, soția trebuie' 
să aducă dovada că n-a fost divorța
tă. Cum în asemenea cazuri este vor
ba îndeobște de oameni în vîrstă, pen
tru fiecare din aceste dovezi trebuie 
răscolite arhive cu zeci și zeci de ani 
în urmă.

Iată de ce procesul de raționalizare 
trebuie pornit cu simțul judecății 
practice de înseși organele centrale, 
fiindcă orice dispoziție, care încarcă 
inutil volumul de muncă, se amplifi
că în zeci și sute de verigi adminis
trative din întreaga țară.

O altă cauză datorită căreia reac
țiile serviciilor publice sînt adeseori 
greoaie, întîrziate, este aceea a unor 
inutil de complicate căi și formalități 
pe care trebuie să le parcurgă o hîr- 
tie în interiorul unei instituții. Nu am 
înțeles, deși unii funcționari ai Sfatu
lui popular orășenesc Bacău au încer
cat să aducă argumente, de ce este 
necesar ca fiecare cerere să fie înre
gistrată de două ori, adică prima dată 
la registratura generală, în prezența 
cetățeanului, iar a doua oară în evi
dența fiecărei secții. Nu este vorba 
numai de scrierea „unui rînd în plus", 
ci, în mod practic vorbind, de efectua
rea a încă unui drum inutil și, deci, 
de pierderea a cîtorva ore din buge
tul de timp al fiecărui solicitant. Căci 
iată ce se întîmplă la Sfatul popular 
orășenesc din Bacău, de pildă. Cetă
țeanul se prezintă cu o cerere la re
gistratură. A doua zi, o secretară a 
secției financiare, să zicem, ridică ce
rerile de aici și le trece în evidența ei. 
Se lucrează actele respective, FuncțiO'

nara mai face încă un drum ,de la 
secțiunea financiară la sfat, ca să stam
pileze actele terminate. Abia ’ după 
aceea se poate prezenta cetățeanul să 
le ridice. Este acest sistem de lucru 
absolut necesar ?

„La Bacău, ni s-a spus la secreta
riatul sfatului, aceste operațiuni nu se 
pot simplifica mai mult". Iată însă 
că la Suceava am întîlnit o altă si
tuație : chiar la secțiunea financiară, 
dovezile se eliberează în aceeași zi 
în care se prezintă cererea. Aici s-a 
renunțat, din proprie inițiativă, Ia 
„dubla înregistrare". Evidența circu
lației interne se face cu ajutorul unui 
borderou în care se specifică numai 
numerele de înregistrare ale cererilor, 
fără alte amănunte. Dar și aici elibe
rarea de „scriptologia inutilă" ar tre
bui întreprinsă cu mai mult discer- 
nămînt critic. Căci, de pildă, ce rost 
practic are ca funcționara de la regis
tratură să țină o evidență a cererilor 
cu termen r Doar situația fiecărei ce
reri rezultă clar atît din registrul ge
neral, cît și din borderouri. Și, deși 
toată lumea — secretarul sfatului, 
funcționara de la registratură etc — 
recunoaște inutilitatea acestei con
dici, continuă s-o mențină pe motiv 
că există o dispoziție în acest sens a 
sfatului popular regional.

Dacă asemenea practici duc la în- 
tîrzieri și amînări de pe o zi pe alta, 
tărăgănările care se prelungesc săp
tămîni și chiar luni, în ciuda terme
nelor înscrise în condici, se datoresc 
neglijenței, unui scăzut simț al răs
punderii personale. Termenul maxim, 
de 20 de zile, stabilit de legiuitor pen
tru rezolvarea unei cereri care nece
sită demersuri mai complicate, este 
adesea un paravan al comodității. La 
Bacău, ca și la Suceava, oricărei ce
reri, chit că ea se poate rezolva în 
aceeași zi, i se fixează din oficiu ter
menul de 20 DE ZILE. Aceasta faci
litează crearea și menținerea acelei 
mentalități potrivit căreia timpul ce-<

tățeanului este considerat ca o enti
tate care nu contează. Doar nu se 
pierde nimic prin asta I

Concepția este evident anacronică 
dar necesită a fi analizată mai atent 
întrucît prin intermediul ei transpare 
o anomalie mai adînc înrădăcinată în 
modul de a gîndi și a acționa al unor 
sfaturi populare. Lucrători din cadrul 
diferitelor secții, cadre cu munci de 
conducere sînt principial de acord că 
deservirea civilizată a cetățenilor, pro
blemă atît de acut dezbătută în presă 
în ultimul timp, trebuie să constituie 
un obiectiv major supus neîncetat per
fecționării, unei continue acțiuni de 
modernizare. în practică, însă, acești 
factori reușesc mai greu să se deba
raseze de mentalități și concepții de
pășite de timp pentru a discerne con
cret — în fiecare caz în parte, în fie
care veche dispoziție — ce anume 
trebuie revizuit sau prevăzut în fa
voarea progresului și de a trece în 
mod hotărît Ia acțiuni, de a imprima 
întregului aparat un spirit nou — 
prompt, conștiincios, competent — în 
deservirea publicului.

Cum altfel se pot explica aseme
nea cazuri care urmează mai jos ? 
Interesîndu-ne la secția de sistema
tizare a Sfatului popular din Bacău 
de soarta unei cereri înregistrate cu 
6 zile în urmă, funcționarul însărci
nat cu rezolvarea ei s-a arătat mirat 
de întrebare, deoarece mai erau... 
două săptămîni pînă la termen. De 
ce atîta. grabă ? Respectivul s-a uitat 
la cererea cu pricina, venită din par
tea T.A.P.L., spunîndu-ne cu senină
tate că „documentația nu este com
pletă", dar că asta nu face nimic, 
fiindcă biroul solicitantului este în a- 
propiere și lipsa se va remedia ime
diat. Dar abia această afirmație naște 
o justificată nelămurire: dacă era 
vorba de o treabă atît de simplă pen
tru declanșarea rezolvării, de ce tre
buie să se piardă inutil zile întregi,

iar hîrtia respectivă să zacă atîta timp 
într-un fund de sertar ?

Mergînd pe firul unei cereri tergi
versate tot în domeniul sistematizării, 
am observat la Suceava și un alt as
pect. Aici, neglijarea de a da răspuns 
la termen la cererile simple se asocia
ză cu eschivarea de a da soluții pe 
răspundere proprie. Pentru a i se au
toriza efectuarea reparațiilor unui i- 
mobil, solicitanta Claudia Bălan a fost 
nevoită să adreseze două cereri (la 23 
martie și 19 aprilie a.c.), care nici 
pînă astăzi nu au o soluție clară, deși 
cea de-a doua este avizată favorabil 
de secretarul sfatului și de un vice
președinte. Șeful secției sistematizare 
așteaptă însă lămurirea situației din 
partea D S.A.P.C. Autorizația a fost 
dactilografiată, dar... așteaptă încă 
semnăturile. De ce ? Deoarece luarea 
unei hotărîri din partea șefului siste
matizării este amînată. Poate ezită
rile acestea se datoresc și faptului că 
îi este depășită competența, fiind de 
specialitate inginer topometru. Dar a- 
semenea situații îngreunează luarea 
unor hotărîri motivate, care să anga
jeze răspunderea personală a celor 
care le iau.

în concluzie, din investigația pe 
care am întreprins-o în cele două o- 
rașe moldovene — inițiind o serie de 
articole ce vor apărea în continuare 
pe aceeași temă — rezultă că îmbu
nătățirea activității serviciilor publice 
care vin în contact cu cetățenii pre
supune, în primul rînd, raționaliza
rea și simplificarea organizării lor 
interne prin eliminarea balastului de 
formalități inutile și prin stimularea 
inițiativei și a simțului de răspundere 
al fiecărui funcționar și al fiecărei ve
rigi administrative în parte. Sînt ce
rințe stringente, de care trebuie să se 
țină seamă, în contextul mai larg al 
acțiunilor de sporire a eficienței și a 
randamentului muncii în fiecare sec
tor, care se desfășoară actualmente în 
țară.

in acest domeniu ; trebuie cultivată 
înalta răspundere a comuniștilor, a 
organizațiilor de bază, a birourilor 
comitetelor raionale și orășenești 
pentru fiecare hotărîre de primire 
în partid, Comitetul regional Iași al 
P.C.R. a supus unei aspre critici ten
dințele de formalism și superficiali
tate;' ce se mai manifestă uneori în 
primirea sau confirmarea de noi 
membri în partid. Fără a se prelungi 
inutil, adunarea generală a comu- 
niștilor trebuie să prilejuiască ana
liza exigentă, plină de răspundere a 
întregii activități și a comportării 
celor ce solicită primirea în partid, să 
asigure ca înaltul titlu de membru 
al partidului să se acorde numai ce
lor cu adevărat demni de a-1 purta 
și despre care există convingerea 
certă că vor contribui la intensifica
rea muncii organizației. Dar, primirea 
în partid numai a celor mai înaintați 
oameni presupune temeinica cunoaș
tere a aptitudinilor și trăsăturilor 
lor caracteristice, iar aceasta se poa
te realiza nu doar prin referate sau 
recomandări, ci pe baza unei apre
cieri judicioase a întregii lor acti
vități și comportări de-a lungul u- 
nei perioade mai îndelungate. Toc
mai pe baza unei asemenea cunoaș
teri a oamenilor au reușit comite
tele raionale și orășenești de partid 
din regiune să asigure întărirea or
ganizațiilor de partid cu oameni din 
rîndul U.T.C., al activului fără de 
partid, care fac cinste acestora. Nu 
au fost însă lichidate manifestările 
de formalism în acest domeniu.

Ca de altfel orice latură a muncii 
de partid, acțiunea de continuă în
tărire a organizațiilor de bază dă re
zultate cu atît mal bune cu cît nu 
este lăsată să se desfășoare spontan, 
ci e îndrumată diferențiat, în funcție 
de nevoile întăririi forțelor partidu
lui într-un domeniu sau altul, fiind 
orientată îndeosebi spre acele sectoare 
unde îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid face deosebit de stringente 
creșterea capacității de mobilizare a 
organizațiilor de bază, ridicarea ro
lului lor conducător. înfăptuirea an
samblului de măsuri stabilite de 
partid privind dezvoltarea agricultu
rii cooperatiste a pus pe primul plan 
al preocupărilor comitetului regional 
întărirea organizațiilor de partid din

CONCURS PENTRU

NOI MODELE

DE JOCURI Șl JUCĂRII
Ministerul învăță- 

mintului, în colabora
re cu Ministerul In
dustriei Ușoare, Mi
nisterul Comerțului 
Interior și Comitetul 
de Stat pentru Cul
tură și Artă, organi
zează un concurs cu 
premii pentru modele 
originale de jocuri și 
jucării. Concursul are 
următoarele teme: 
jucării mecanizate 
simple și complexe, 
jucării metalice lito

grafiate, truse și ju
cării cu caracter teh
nic, jucării și păpuși 
din mase plastice, 
dispozitive perfecțio
nate pentru păpuși și 
animale textile (pen
tru voce, mers etc.), 
figurine din mase 
plastice și cauciuc în
muiat, animale texti
le, jocuri din carton 
litografiat.

Pentru fiecare temă 
sînt prevăzute premii 
și mențiuni între

1 000—5 000 lei Coji- - 
cursul este deschis “ 
pînă la 1 octombrie 
1967. La concurs poate - 
participa orice per? 
soană, individual sau 
colectiv. Lămuriri su
plimentare și prospec-.. 
tul detaliat al con— 
cursului se pot ob- 
ține de la Comisia ' 
tehnico-artistică pen
tru jucării din Minis-.^ 
terul Invățămlntului,.'. 
str. Spifu Haret nr. 12-' 
tel. 14 2400.

Se închiriază autoturisme 
de tip vechi
Studioul cinemato

grafic București în
chiriază pentru reali
zarea filmului „Fru
moasele vacanței" 
autoturisme de tip

vechi fanii 1920—1932) 
și un scuter „Ceze- 
tta", toate in stare de 
funcționare, precum 
și un frigider porta
bil, de mașină. Oferte

scrise se vor depune 
la sediul din calea 
Călărași nr. 11. Infor
mații suplimentare la 
tel. 22 63 00 și 22 35 39 
Intre orele 13—22.
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INFANTILITATE
PERPETUĂ?
Cînd va aborda în mod matur

Foto : A. CartojanFilatura Românească de Bumbac : Aspect din secfia de fabricate i i 
aprofundată ț

a anatomiei
întreprinderii

La combinatul chimico-metalur
gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
Baia Mare, acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii 
este în plină desfășurare. Mai întîi, 
pornind de la simplu la complex, 
de la urgențe, cum se spune, ne-am 
oprit, îndeosebi, asupra deficiențe
lor care provocau greutăți evidente 
în mersul normal al procesului de 
producție. între altele, este vorba 
de organizarea transporturilor in
terne și a reparațiilor în sectorul 
mecano-energetic. Dar în cadrul 
analizei au fost abordate și pro
bleme de mară importanță pentru 
activitatea ‘economică a combina
tului, cum ar fi atingerea parame
trilor proiectați la secțiile prerafi- 
nare și electroliză a cuprului, creș
terea capacității de producție la in
stalația de suifură de sodiu.
..Analizarea problemelor amintite 

nu s-a făcut ca pînă acum, adică 
după principiul „să îndreptăm, 
pe ici, pe colo, cite ceva". Ele au 
pătruns în'anatomia deficiențelor 
și, ca urmare, concluziile au fost 
documentate, uneori de-a dreptul 
surprinzătoare. Dacă ne oprim 
la transporturile interne, tre
buie spus- că ele influențau ne
favorabil -aprovizionarea ritmică 
a secțiilor de producție, în- 
greunînd manipularea produselor 
finite, încărcarea și descărcarea va
goanelor. Deci, ținînd seama de 
efecte, am cercetat cauzele. S-a des
prins că nu parcul de încărcătoare, 
electrostivuitoare, autobasculante, 
automacarale este insuficient, ci 
că organizarea transporturilor in
terne este defectuoasă. Cum a reac
ționat conducerea sectorului de 
transporturi interne ? A început 
să se vaite că nu are manipulanți 
și, nici una, nici două, a solicitat 
sporirea numărului de muncitori. 
Firește, nu am fost de a.cbrd. -Ahâ- 
lizînd pe o anumită perioadă 
de timp modul de desfășurare a 
muncii în acest sector, am identifi
cat un șir de carențe organizatori
ce. A fost o surpriză și, în același 
timp, o lecție pentru conducerea 
sectorului. Măsurile aplicate — 
în conformitate - cu . o ,nouă sche-^. 
mă de organizare, perfecționată 
— au permis repartizarea rațională 
a mijloacelor de transport pe sec
toarele de activitate și schimburi, 
în așa fel încît ciclul de revizii Șă 
se j-galizeze obligatoriu, asigurîn- 
du-șe respectarea graficelor pentru 
alimentarea cu combustibil, redu- 
cîndu-se timpul de staționare. Tot
odată, în cadrul garajului s-a în
ființat un nucleu de reparații auto. 
Programîndu-se activitatea acestuia 
pe două schimburi, s-au creat în 
atelierul mecanic cele mai bune 
condiții în scopul efectuării cu pre
cădere a lucrărilor solicitate de 
garaj,, iar premierea conducătorilor 
auto a fost legată și de modul în 
care ei deservesc sectoarele pro
ductive. Rezultatele: fără nici o 
altă . suplimentare a efectivului de 
muncitori, activitatea transportu
rilor interne, în .totalitatea lor, s-a 
îmbunătățit substanțial.

Mult dezbătută de colectivul 
combinatului nostru a fost și ches
tiunea de mare importanță econo
mică a atingerii tuturor parametri
lor proiectați la secția de electro
liză a cuprului. Corespunzător ca
racteristicilor materiei prime se 
ridica necesitatea;1 muririi' gradului 
de încărcare a celulelor de electro
liză cu cîteva zeci de procente, re- 
ducîndu-se consumul 
cupru convertizor 
cupru electrolitic, 
tive trebuie să 
la nivel maxim 
cestui trimestru, 
lesne de înțeles, 
ușoare. De aceea, < .
metodic, din treaptă în treaptă. Un 
accent deosebit s-a pus pe turnarea 
unor anozi de calitate superioară, 
atît în ceea ce privește conținutul 
în cupru al acestora, cît și obține
rea unor forme geometrice perfecte,

care să permită creșterea număru
lui de anozi în celulă de la 22 la 
28 și, în continuare, la 31. De bună 
seamă nu s-au neglijat sub nici un 
motiv studierea și urmărirea mi
nuțioasă a fazelor de oxidare și 
persaj, dotarea instalației de tur
nare cu cochile de calitate, execu
ția unei turnări corecte și precise, 
pe baza controlului exigent al 
C.T.C. In acest fel s-au obținut 
mult doriții și necesarii anozi de 
calitate superioară. Concomitent, 
s-a experimentat în repetate rîn- 
duri încărcarea a 10 celule de elec
troliză cu 28 anozi, stabilindu-se 
modul cel mai corespunzător de în
treținere și exploatare; a. acestora, 
în condițiile sporirii numărului de 
anozi.

Rezultatele sînt pe măsura efor
turilor depuse de harnicul nostru 
colectiv de muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Ele rezistă la compara
ții cu cele realizate pe plan mon
dial în instalații similare. Dar pro
blema nu este definitiv soluționată, 
în atenția noastră stau, în conti
nuare, și alte măsuri -care for
mează un program bogat de 
investigări și experimentări, de 
calcule și variante comparati
ve, al cărui scop final, foarte 
apropiat în timp, constă în scă
derea volumului de muncă și a 
consumului de cupru pe tona de 
cupru electrolitic, creșterea gradu
lui de rentabilitate a acestui pro
dus.

Cum e și normal, mult avem de 
cîștigat de pe urma perfecționări
lor tehnologice. După calculele 
noastre, dispunem de largi posibi
lități de creștere accentuată a pro
ducției și a productivității muncii 

- peste prevederile cincinalului. No
tez cîteva. La secția oxizi de plumb 
— instalație nouă cu o capacitate 
proiectată de 6 000 tone pe an —

sînt rezerve de a realiza o producție 
suplimentară, importantă. Măsurile 
propuse sînt) pe puterea noastră și 
pot fi rezolvate de colectivul com
binatului. Se impune însă ca Minis
terul Industriei Chimice să asigure 
materia primă — plumb bloc — la 
nivelul cerințelor. La secția lami
nate de plumb sînt condiții de a da 
peste prevederile cincinalului can
tități însemnate de laminate. Ca și 
în cazul de mai sus, ne trebuie ma
teria primă necesară. Resurse pen
tru a spori producția cu circa 1 000 
tone, peste prevederile planului 
cincinal, au reieșit, de asemenea, și 
la secția sulfura de sodiu.

Anul trecut au fost puse în func
țiune în combinatul nostru insta
lația pentru topirea în suspensie 
a concentratelor cuproase, instala
ția de convertizare aferentă și 
două linii de acid sulfuric tip 
100 000 tone/an, alimentate cu ga
zele rezultate din instalațiile de 
topire și convertizare. Ele se află 
încă în perioada de realizare a pa
rametrilor proiectați. Scurtarea 
acestei perioade cu 1—2 trimestre 
este pe deplin posibilă și pînă 
acum noi am luat toate măsurile 
care s-au impus. Se cuvine însă 
ca forul tutelar să se decidă cît 
mai urgent asupra completărilor 
necesare la cazanul recuperator de 
căldură și preîncălzitorul de aer 
tehnologic, completări care trebuie 
să se suprapună cu revizia generală 
programată anul acesta. Conside
răm; de:asemenea, că sectorul de 
cercetări al Institutului de proiec
tări pentru metalurgia neferoasă 
(căruia i se pot alătura cu compe
tență și inițiativă și cercetătorii din 
uzina noastră) are obligația să sta
bilească mai repede tipul de cără
midă refractară necesară înzidirii 
cuptoarelor, care să reziste cel mai 
bine tipului de zgură utilizată, ast
fel încît durata de folosire a cără
mizii să fie de cel puțin 11 luni.

Pe măsură ce se vor contura 
noi soluții și concluzii, sîntem si
guri că vor putea fi scoase la iveală 
noi rezerve care, o dată fructificate, 
vor ridica la un nivel superior efi
ciența activității economice a com
binatului.

JJ
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La rubrica „Organizarea știin

țifică a producției și a muncii", 
revista cuprinde articolele : 
„Prin modernizarea și perfectio
narea economiei — la ridicarea 
continuă a eficientei" de I. VĂ- 
CĂREL, adjunct al ministrului 
finanțelor; „îmbunătățirea con
ducerii, planificării, finanțării 
și organizării gospodăriilor agri
cole de stat" de I. ALFIRI ; 
„Sistemul informational — pîr- 
ghie importantă în conducerea 
întreprinderii industriale" de V. 
TURCULESCU ; „Utilizarea mai 
bună a timpului de muncă — 
factor de creștere a rentabili
tății" de C. BĂDESCU ; „Acti
vitatea T.R.C. Oltenia poate fi 
rentabilizată" de I. MIULESCU.

La rubrica „Control exigent 
— eficientă sporită" apar arti
colele : „Căi de îmbunătățire a 
controlului economic-financiar 
intern din sistemul Consiliului 
Superior al Agriculturii" de 
I. NICOLAESCU ; „Contribuția 
controlului preventiv la conso
lidarea cooperativelor agricole 
de producție" de P: GRU- 
BISCHI. Revista mai cuprinde 
rubricile : „Puncte de vedere". 
„Din istoria finanțelor și credi
tului", „Răspunsuri la întrebările 
cititorilor".

Fabrica de confecții din Focșani 
este socotită de către specialiști drept 
cea mai modernă unitate de acest gen 
din țară. Intrată în funcțiune cu doi 
ani în urmă, ea impresionează prin 
ansamblul clădirilor, dar mai cu sea
mă prin utilajele moderne cu care 
este înzestrată. Gradul ridicat de în
zestrare tehnică a secțiilor de fabrica
ție permite realizarea atît a unei pro
ducții și productivități a muncii ridica
te (la acești indicatori nivelul prevăzut 
în proiect a fost atins încă de anul tre
cut), cît și a unei calități superioare 
a produselor, care să satisfacă exi
gențele crescînde ale cumpărătorilor. 
Din păcate, acest ultim deziderat se 
realizează cu încetineală.

— In anul 1966 — ne spune, ne
mulțumit, tov. Vasile Laza, șeful con
tabil al fabricii — beneficiarii ne-au 
refuzat mărfuri în valoare de 5 mili
oane lei. De la începutul acestui an, 
s-au înregistrat peste 180 de refuzuri 
de mărfuri a căror valoare depășește 
4,1 milioane lei. Din acestea însă, con
ducerea fabricii a recunoscut ca neco
respunzătoare numai produse în valoa
re de 945 000 lei.

După cum am aflat, conducerea 
fabricii apreciază că beneficiarii au 
devenit, chipurile, prea exigenți. Să 
vedem, deci, care este părerea orga
nelor comerciale. în acest sens, con
siderăm edificatoare scrisoarea nr. 
7 297 din 10 martie a. c., a Direcției 
generale pentru comerțul de textile- 
încălțăminte din Ministerul Comerțu
lui Interior, adresată tuturor bazelor 
I.C.R.T.I. din țară. După ce se re
feră la calitatea necorespunzătoare a 
unor confecții produse de această 
unitate a industriei ușoare, în scrisoa
re se spune : „Pentru a evita pe viitor 
pătrunderea în circuitul comercial a 
mărfurilor necorespunzătoare norme
lor noastre interne, veți dispune co
misiilor de recepție de la depozitele 
dv. să verifice cu atenție specială 
produsele livrate de către Fabrica de 
confecții din Focșani".

Scrisoarea, parvenindu-i conducerii 
fabricii, a fost considerată ca „jigni
toare". Este întemeiată această apre
ciere ? Din păcate, nu. încă înainte 
de a fi difuzată scrisoarea amintită, 
I.C.R.T.I.-urile din Galați, Oradea, 
Ploiești, Cluj ș. a. au refuzat între
prinderii loturi mari de paltoane și

problema calității 
conducerea Fabricii de 
confecții din Focșani?
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costume bărbătești, în valoare de pes
te 700 000 lei, pentru defecte vizibile, 
ca revere inegale, cusături strîmbe, 
mîneci greșit aplicate și multe altele.

Am căutat să aflăm cauzele care 
au generat și mențin o atare situație. 
Iată ce ne-a spus tov. ing. Alexandru 
Florea, directorul fabricii:

— Principala cauză o constituie 
slaba calificare a muncitorilor. A- 
proape 60 la sută sînt necalificați. La 
aceasta se adaugă deficiențele în pre
gătirea tehnologiei și în activitatea 
controlului de calitate.

Dintr-un asemenea răspuns nu am 
desprins că directorul fabricii ar fi 
pătruns de gravitatea neajunsurilor, 
că ar fi preocupat de găsirea soluții
lor și modalităților practice pentru a 
îmbunătăți situația în domeniul cali
tății produselor. Fapt este că lucrurile 
au fost lăsate să treneze, aruncîndu-se 
totul sau aproape totul pe seama „ti
nereții" fabricii. Chiar și numai în ce 
privește pregătirea cadrelor, această 
justificare nu mai are sorți de a con
vinge. A trecut suficient timp pentru 
ca problema calificării muncitorilor 
să-și fi găsit rezolvare.

Deficiențe serioase se manifestă în 
pregătirea tehnologiei și organizarea 
asistenței tehnice. „Noile modele in
troduse în fabricație — recunoaște 
ing. Aurel Cioc, șeful serviciului teh
nic — nu sînt cunoscute de către 
maiștrii și ajutorii de maiștri. Ar 
trebui realizată o colaborare mai 
strînsă între compartimentele de 
creație și tehnologie și sectoarele de 
producție. S-a preconizat mai de mult 
ca pentru fiecare model nou să se 
execute mai întîi lotul „zero", pe 
baza căruia să se definitiveze proce
sul tehnologic. Uneori se execută șa
bloane necorespunzătoare”.

Posibilități nevalorifi
cate de creștere a păsărilor
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Ing. Florian BAGALUȚ 
directorul Combinatului 
chimico-metalurgic 
din Baia Mare

In articolul „De ce nu se 
cresc păsări în cooperativele 
agricole din raionul Boto
șani", publicat în ziarul nos
tru la 17 ianuarie a.c., por- 
nindu-se de la constatarea 
că, în acest raion, se cresc de 
zece ori mai puține păsări 
decît oi, se analizau cauzele 
care frînau dezvoltarea aces
tui sector de producție. Refe

ritor la această problemă, 
tov. Mihail Romanescu, 
vicepreședinte cu probleme
le creșterii animalelor la con
siliul agricol raional, relata : 
„Principala cauză care a de
terminat unitățile agricole 
cooperatiste din raion să nu 
crească păsări o constituie 
lipsa spațiilor corespunzătoa
re. In raion avem un număr

ANACRONISMUL UNOR REGLEMENTĂRI

De vreme îndelungată mă 
frămîntă o problemă a cărei 
rezolvare, mult așteptată, 
întîrzie ne justificat, adu- 
cînd pagube statului. Voi 
încerca s-o relatez mai jos.

Direcțiile regionale de 
transporturi auto (D.R.T.A.) 
au fost create cu scopul 
bine definit de a-și aduce 
contribuția la utilizarea ra
țională.
parcului național de auto
vehicule. Ele au, în exclu
sivitate.. sarcina de apune 
la dispoziția unităților de 
stat și a cetățenilor, contra 
plată, autovehicule pentru 
transportul de mărfuri și 
călători. Cu 
majoritatea 
mijloacelor 
auto au fost 
acest scop.
D.R.T.A..

economicoasă, a

ani în urmă, 
covîrșitoare a 
de transport 

concentrate. în 
în unitățile 

care și-au creat 
autobaze pretutindeni unde 
a fost nevoie. Au rămas la 
dispoziția unităților eco
nomice un număr redus de 
autovehicule pentru nevoile 
de transport interne, strin
gente, ale producției. S-a 
creat, așadar, un parc cen
tralizat de autovehicule, 
gospodărit de către D.R.T.A., 
un mecanism menit să ve
gheze la buna utilizare a 
mijloacelor de transport 
auto.

Toate bune și la locul lor 
pînă aici. Iată însă că unele 
dispoziții vechi, poate bine
venite la timpul respectiv, 
dar acum anacronice, dau 
dreptul D.R.T.A. de a ho-

tărî cînd, unde si dacă să 
fie folosite și în afara în
treprinderii mijloacele de 
transport rămase în dotarea 
unităților economice. Situa
ția aceasta, de fapt o ano
malie evidentă, încurcă mult 
lucrurile, este dăunătoare. 
Voi ilustra aceasta cu e- 
xemplul întreprinderii noas
tre. Noi avem în parcul 
propriu 5 autocamioane. 
Instrucțiunile de care am a- 
mintit ne pun uneori în im
posibilitatea de a Ie utiliza 
chiar $i atunci cînd avem 
cel mai mult nevoie de ele, 

’ ne împiedică, de-a dreptul, 
să le folosim la întreaga lor 
capacitate. Practic, potrivit 
reglementărilor în vigoare, 
autovehiculele din parcul 
propriu al întreprinderilor 
nu pot parcurge nici un ki
lometru în afara porților lor 
fără autorizația scrisă a 
D.R.T.A. Se întîmplă. așa 
după cum am mai arătat, 
ca atunci cînd îți crapă mai 
tare buza si ai nevoie acu
tă, pentru procesul de pro
ducție, să aduci diferite 
materiale cu propriile-ți 
mijloace de transport (pen
tru că, de regulă, unitățile 
D.R.T.A. nu-ti pun la dispo
ziție autovehicule decît la 
cîteva zile după ce le-ai ce
rut) să nu poți face acest 
lucru, deoarece ești obligat 
să ai autorizația scrisă a 
D.R.T.A. Și, pînă obții a- 
ceastă autorizație, care se 
dă pe fiecare mașină si pen
tru fiecare transport în

parte (dacă izbutești s-o ob
ții, pentru că sînt cazuri 
cînd unitățile D.R.T.A. re
fuză să ți-o dea), poți ră- 
mîne foarte bine în gol de 
producție și poți să fii sigur 
că celor de la D.R.T.A. nu 
le pasă. Ei știu una și 
bună : că trebuie să-și în
deplinească „planul lor“. 
„Planurile altora" nu-i in
teresează.

Un caz concret, întîm- 
plat deunăzi cu noi. Am 
solicitat, la 21 mai a.c., 
autobazei din Rm. Vîlcea a 
D.R.T.A. Argeș, să ne eli
bereze o autorizație de 
transport pentru unul din
tre autocamioanele noastre, 
care stăteau degeaba, pen
tru a aduce niște materiale 
de la Brașov. Cererea noas
tră a fost înregistrată la 21 
mai, la 22 am obținut avizul 
favorabil al garajului („Ru
găm a se aproba") și, în 
aceeași zi, refuzul categoric 
al șefului autobazei. („Nu se 
aprobă. Avem parc. Ing. N. 
Sandu") Ce să facem ? Nu 
ne aprobă, nu ne aprobă — 
ne-am zis. închiriem mași
nă din parcul D.R.T.A. și ne 
facem treaba. Dar pentru a- 
ceasta a fost nevoie de alte 
cereri șl apostile, de altă 
multă alergătură, pentru ca. 
taman atunci cînd să obți
nem autocamionul mult so
licitat. șeful de coloană să 
ne răspundă surîzînd că 
n-are nici o mașină liberă.

Astfel de greutăți întîm-

pinăm destul de des — și 
nu numai noi — consumăm 
grămezi de hîrtie, irosim 
timp și energie pentru fel 
de fel de aprobări — toate 
în dauna producției.

Anul trecut, din cauza 
cheltuielilor suplimentare 
impuse de aducerea mate
riei prime cu mijloacele de 
transport ale D.R.T.A., am 
depășit prețul de cost, nu
mai la produsele din lemn, 
cu 273 000 lei. Pe lingă a- 
ceasta, nu trebuie uitat nici 
faptul că sîntem păgubiți 
pentru că nu folosim (și nu 
din vina noastră) Ia întrea
ga capacitate (ci doar în 
procent de 40—50 la sută) 
mijloacele auto proprii. Iată 
la ce duce practica fără 
sens a autorizațiilor de 
transport pe care trebuie 
să le elibereze D.R.T.A.

Pentru aceste consideren
te, cred că trebuie renunțat 
complet la practica anacro
nică a autorizațiilor și lăsat 
dreptul fiecărui conducător 
de întreprindere să folo
sească, pe propria-I răs
pundere, cît mai rational, în 
interesul producției, mijloa
cele de transport pe care le 
are la dispoziție unitatea 
respectivă.

Valerian HALOIU 
secretarul 
de partid

comitetului 
de la între-

prinderea industrială 
locală „6 Martie“-Rm. 
Vîlcea

mare de puiemițe, dar ne 
lipsesc halele de păsări-mat- 
că, care sînt mai costisitoare. 
Numărul mic de păsări a 
dus la cheltuieli mari și be
neficii reduse iar în unele 
cazuri chiar la pierderi". 
S-au dat, totodată, asigurări 
că există preocupare pentru 
remedierea situației. Consi
liul agricol raional avea în- 

/ tocmit un plan de măsuri 
care, printre altele, prevedea 
că, în acest an, se vor crește 
circa 80 000 de găini și 
10 000 de rațe și gîște. In 
vederea realizării unor ferme 
rentabile, se preconiza dez
voltarea acestora într-un nu
măr mai redus de unități dar 
avînd un efectiv mai mare 
de păsări.

Care este situația acum, 
la 4 luni după publicarea 
articolului amintit ? Ce s-a 
înfăptuit din măsurile pre
văzute ? De reținut, în pri
mul rînd, faptul că numă
rul puilor față de pla
nul inițial a scăzut de la 
80 000 la 62 500, iar al bobo
cilor de gîscă și rață s-a re
dus Ia jumătate. Cu toate că 
planul a fost redus simțitor, 
nici acesta nu se realizează 
în condiții normale. Este 
știut că cei mai viabili pui, 
care au o creștere viguroasă 
sînt tocmai cei obținuți în 
lunile de primăvară. Or, pînă 
în prima decadă a lunii mai, 
cooperativele agricole din ra
ion nu aveau asigurați decît 
30 000 de pui.

Mai grav e faptul că 
unele cooperative, ca cele 
din Brehuești, Dumbrăveni, 
care au procurat un număr 
mare de pui, nu au asigu
rate spațiile de cazare.

Am întrebat pe tovarășii 
de la consiliul agricol raio
nal și de la uniunea raio
nală a cooperativelor agrico
le de producție, dacă numă
rul păsărilor prevăzut pentru 
acest an nu e prea mic pen
tru raionul Botoșani, care are 
o pondere mare în agricultu
ra regiunii. Iată ce ne-a răs
puns tov. Sofronie Feric, de 
la Consiliul agricol raional.

— Este abia un început. 
Desigur, am fi putut face mai 
mult, dar aceasta impunea 
realizarea unor construcții a- 
decvate. La capacitatea de

cazare existentă nu aveam 
posibilitatea să creștem mai 
multe păsări. La aceasta se 
mai adaugă și rezerva unor 
cooperative față de înființa
rea de ferme de păsări din 
cauza pierderilor, prin morta
lități, pe care le-au avut la 
pui în anii din urmă.

La aceste argumente, tov. 
Vasile Moisuc, vicepreședin
te al uniunii raionale a coo
perativelor agricole de pro
ducție, a adăugat:

— S-ar fi putut face mai 
mult dacă s-ar fi prevăzut 
furajele corespunzătoare. A- 
limentarea unilaterală nu
mai cu făină de porumb 
duce la creșterea procentului 
de mortalitate.

Cine oare dacă nu consi
liul agricol și uniunea raio
nală trebuiau să se ocupe de 
îndrumarea cooperativelor a- 
gricole de producție pentru a 
asigura, din vreme, atît spa
țiile de cazare cît și furajele 
necesare păsărilor ?

După cum rezultă din cele 
relatate atît la consiliul agri
col raional Botoșani, cît și la 
uniunea cooperatistă raională 
se caută mai mult justificări 
și explicații în loc să fie luate 
măsuri practice operative 
care să asigure creșterea re
ală a efectivelor de păsări și 
a producției acestora. în ra
ion sînt multiple posibilități 
pentru folosirea mai bună a 
puiemițelor și halelor, pot fi 
amenajate provizoriu, cu 
foarte mici cheltuieli spații 
din adăposturile animalelor 
acum cînd acestea se află 
la pășune. Oare să nu fi au
zit specialiștii raionului Bo
toșani despre Inițiativele din 
diferite regiuni și raioane 
în care, cu mijloace locale 
s-au amenajat centre de a- 
mestecare a furajelor pentru 
hrana păsărilor ? Eficiența a- 
cestora a fost demonstrată cu 
prisosință în practică. Se 
simte nevoia ca și comitetul 
raional de partid să îndrume 
mai îndeaproape activitatea 
organelor agricole astfel ca 
acestea să sprijine mai sub
stanțial cooperativele agri
cole pentru dezvoltarea creș
terii păsărilor.

N. ȚUICU
corespondentul „Scînteii"

Este vorba deci de anumite măsuri 
organizatorice cunoscute de mult, dar 
a căror aplicare este tărăgănată. Nu 
sînt puse la punct nici organi
zarea și funcționarea controlului teh
nic de calitate. Tehnicianul Constan
tin Ursu, pînă nu de mult șeful ser
viciului C.T.C., astăzi conducătorul 
unui sector de fabricație, ne relata « 
„La control lucrează 54 oameni. Din
tre aceștia, doar 10 sînt calificați. Dar, 
conducerea fabricii, în loc să fie în
grijorată de acest lucru, procedează 
de așa manieră încît și puținii oameni 
pricepuți sînt mutați de la un servi
ciu la altul. La C.T.C. există cea mai 
mare fluctuație din fabrică".

Lucrurile stau într-adevăr așa. Este 
de-a dreptul surprinzător să vezi 
ștampila controlului de calitate apli
cată fără nici o răspundere pe con
fecții cu defecte mari, ca mîneci a- 
plicate greșit, gulere strîmbe și chiar 
stofe de culori și nuanțe diferite. Prin 
sita rară a controlului tehnic de calita
te se strecoară zilnic zeci și sute de 
confecții pe care comerțul, pe bună 
dreptate, le refuză. Conducerea fa
bricii, în loc să ia măsuri, consideră 
aceste neajunsuri ca inerente, repro- 
șînd comerțului că se leagă de defec
te de calitate prea mici. Mai mult 
chiar, ea apreciază că parametrii ca
litativi ceruți pot fi atinși abia peste 
2—3 ani. O asemenea poziție, de care 
nici Ministerul Industriei Ușoare nu 
se sesizează, nu este de natură să 
mobilizeze colectivul fabricii într-o 
acțiune sistematică, eficace, de îmbu
nătățire a calității produselor.

în discuțiile pe care le-am avut, 
mai mulți maiștri și ajutori de maiștri 
s-au referit la calitatea slabă a unor 
cantități de stofe care sosesc în fa
brică. Este un lucru pe care poate să-l 
verifice oricine. Am asistat la recep- 
ționarea unor valuri de stofe sosite 
de la fabricile „Libertatea" din Sibiu 
și „Industria lînii"-Timișoara. Era 
prezent și tov. Gheorghe Dragomir, 
recepționer permanent al I.C.R.T.I. 
Galați. Striurile de fir, porțiuni
le flaușate, biezările desenelor și 
alte defecțiuni ar fi determinat pe 
oricare cumpărător din magazin sau 
croitor să refuze asemenea materiale. 
Există însă ordinul nr. 261 al minis
trului industriei ușoare, care obligă 
întreprinderile din sector să accepte, 
una alteia, anumite defecțiuni la pro
dusele livrate reciproc. Este limpede 
că această măsură nu este de natură 
să sporească exigența întreprinderilor 
față de calitatea produselor. Crede 
oare Ministerul Industriei Ușoare că 
principiul „o mînă spală pe alta" ac
ționează și după ce produsele trec de 
granițele departamentale ? In între
prinderea de la Focșani au fost sta
bilite și norme interne largi, susținute 
de așa-zisele bonificații, care în fond 
nu au alt scop decît de a ascunde 
stările de lucruri negative.' Este firesc 
atunci de ce comerțul nu recunoaște 
normele interne ale Ministerului In
dustriei Ușoare, de ce la recepție pre
tinde, în numele cumpărătorilor, con
fecții de calitate.

Comitetul regional de partid Galați 
a combătut această tendință ce se 
manifestă la Fabrica de confecții din 
Focșani de a se aranja lucrurile în 
familie. S-au preconizat, după cum 
am fost informați, măsuri. între 
altele, s-a solicitat ministerului să 
acorde un sprijin mai substanțial 
în încadrarea acestei întreprinderi cu 
ingineri de specialitate, să reglemen
teze sistemul defectuos de aproviziona
re cu materie primă. Nu se poate spu
ne că forurile de resort din Ministerul 
Industriei Ușoare nu cunosc situația 
din această fabrică. Dar delegații mi
nisterului — nu puțini la număr —i 
se mulțumesc să viziteze întreprinde
rea, să constate neajunsurile, dove- 
dindu-se însă „depășiți" atunci cînd 
este vorba să stabilească măsuri și so
luții eficiente.

Evident, un cuvînt hotărîtor are de 
spus și organizația de partid din fa
brică, care multă vreme a desfășurat 
o. muncă politică de slabă eficacitate, 
nu a făcut din problema calității pro
duselor obiectul unor dezbateri seri
oase. Recent, cu sprijinul comitetului 
orășenesc de partid, într-o ședință 
plenară s-au analizat aprofundat ne
ajunsurile. S-a întocmit și un plan de 
măsuri. Este de datoria organiza
ției de partid să combată ca 
mai multă fermitate concepțiile a- 
celora care priveso fără suficientă 
răspundere problema calității și se 
împacă ușor cu deficiențele ce stă* 
ruie de mult timp în întreprindere* 
Ea trebuie să militeze pentru crearea 
unui colectiv unit, disciplinat, atașat 
față de întreprindere, domio de a se 
perfecționa și de a lucra cu maximum 
de conștiinciozitate, pentru ea toate 
produsele 
să fie de
cusur.

care ies pe poarta fabricii 
înaltă calitate, fără nici unt

Radu APOSTOL 
corespondentul „Sclnteii’
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T
îșnirile cele mai înalte ale 
spiritualității românești nu 
s-au împletit niciodată cu de- 
ș șarte jocuri de artificii ; oa
menii noștri de cultură nu 

s-au confundat nicicînd cu cei ce vî- 
nează cu orice preț aplauzele ori cu 
acei ambițioși naivi care-și caută 
pe orice căi gloria, talentul 
și norocul. Nici unul dintre ma
rii sau modeștii animatori ai cul
turii românești nu și-au sacrificat des
tinele pepțru vreo măruntă ambiție 
personală. Nici unul dip marii noștri 
creatori nu și-a cumpărat în anii ti
nereții, cu prețul demnității, certifi
cate de talent, cum cumpărau, în 
timpul Evului Mediu, bigoții catolici 
indulgențe. Pătrunse de înalta lor răs
pundere patriotică, personalitățile cub 
turale de la noi și-au privit rolul 
social și național ca pe q înaltă mi
siune de la care n-au dezertat. Un 
spirit de nobilă dăruire a călăuzit ac
țiunile de culturalizare a poporului 
ale corifeilor Școlii Ardelene — Sa
muel Micu, Petru Maior ȘJ Qheorghe 
Șincai — ale lui Gheorghe Lazăr și 
Dinicp Golescu, ale lpi G]i. ÂsacIțL 
Barițiu și Heliade Rădulescu ori mai 
tîrziu ale luj Bălceșcu, Kogălniceanu 
și Vasile Alecsandfi- Acești man des
chizători de drumuri și îndrumători 
ai culturii românești pe făgașurile ei 
firești au fost, ca și mulți de după 
ei (Iosif Vulcan, Eminescu, Maiorescu, 
Gherea, Coșbuc, Al, Macedonski, 
Ibrăileanu, E. \Loyinescu, M. Sado- 
veanu, T. Vianu, G. Călinescu și alții), 
adevărați pedagogi ai națiunii. Și ro
lul acesta nu li s-a părut minimaliza
tor, cum le pare astăzi celor ce caută 
prin tot felul de garderobe streine

tîndu-se că tot de libertate de gust 
și opinii e vorba și în cazul amintit. 
Ce pilde minunate de îndrumători 
culturali ne-au lăsat Kogălniceanu, 
Barițiu, Iosif Vulcan sau mai aproape 
de noi Ibrăileanu, Lovinescu și Că
linescu, descoperind cu dragoste și 
spirit critic talentele autentice, orien- 
tînd creația către specificul național 
și către zone noi ale universului uman, 
veștejind cu hotărîre impostura, îm
prumuturile ieftine. Desigur s-au pu
tut înșela și ei în gusturi, dar nici
odată nu au sacrificat interesele mari 
ale culturii vînînd pentru ei beneficii, 
poziții și ranguri sociale susținute pe 
umerii unei clientele. în jurul [or 
s-au creat mituri fiindcă în actul de 
îndrumare au oficiat cu venerație. La 
Viața românească, la Sburătorul sau 
la Jurnalul literar ei au statornicit 
un climat intelectual care stimula 
creația, jucînd un rol de seamă în 
evoluția scrisului românesc. Ei și-au 
închinat existența exclusiv înfloririi 
culturii și literaturii naționale, i-au 
unit pe scriitori din dorința de a 
avea opere cît mai bune, mai folosi- I 
toare. Au militat de pe poziții estetice I 
diferite, unii au purtat polemici de B 
principii, dar au promovat cu gene- | 
rozitate talentele adevărate fără ca H 
vreunuia să-i treacă prin gînd să le H 
transmită, sub o formă sau alta, un B 
sentiment de dependență. De altfel, 
cine și-ar putea imagina pe tinerii | 
Rebreanu, Sadoveanu, Goga, Arghezi, K 
Camil Petrescu și alții într-o asemer 
nea postură. încurajarea tinerelor ta
lente au făcut-o marii animatori și 
îndrumători culturali pe criterii obiec
tive, cu un lucid spirit de răspun
dere pentru talentele respective și pen
tru soarta culturii românești în an

cinema

puncte de vedere

FUNCȚIA SOCIALĂ
A ANIMATORULUI

DE CULTURĂ
Ion Dodii BĂLAN

blazoane de noblețe spirituală, uitînd 
că noblețea spirituală reală și auto
ritatea în cultură nu se pot lua cu 
împrumut. Autoritatea culturală o dă 
numai munca și rezultatele ei. Com
binațiile de culise, aranjamentele ex- 
traliterare, spiritul de bîrfă și de grup, 
liturghia sumbră a lui do ut des, 
exclusivismul fanatic, autoproclama- 
rea geniului și alte boli subiectiviste 
subminează autoritatea îndrumătoru
lui cultural, îi taie cu timpul posi
bilitățile de afirmare, Indivizii pot 
scuza și ierta erorile morale, dar epo
cile, în ansamblul țor, nu iartă, mai 
cu seamă atunci cînd le este negli
jată esența, spiritul lor călăuzitor. Cîți 
n-or fi fost supărați pe Heliade Ra
dulescu .care, eu toată generozitatea 
lui cunoscută, se arăta deosebit de 
exiuept în procesul de îndrumare cul
turală, îndpmnîndu-i pe tineri să în
vețe carte, să se ferească dp „boala 
autorlîcului" și de dorința bolnăvi
cioasă de a zbura „așa de juni și de 
timpuriu la nemurire", „Scrisul — 
îndrăznea să spună Heliade — este 
și el un talent cultivat cu educația 
ca și toate celelalte și dacă natura 
nu ne-a făcut muzicant, dănțuitor, 
zugrav ș.c.l. nu mai pste alt mijloc 
de a trăi și a fi om cinstit ? Ase
menea și dacă nu m-a făcut poet sau 
autor, să mă string de gît ? Să mă 
arunc în gîrlă ? Să mă leg de oameni 
pentru ce să-mi zică că nu scriu bine, 
adică că nu sînt poet sau autor ?“. 
Un tînăr prezent deunăzi în redacția 
revistei Luceafărul, amenințînd că se 
va arunca de la etaj dacă nu e recu
noscut ca mare poet, mi-a arătat ac
tualitatea spiritului de îndrumare al 
acelui ctitor al culturii noastre mo
derne, ca și forța de recidivă a unor 
asemenea fenomene.

Intervenția criticii actuale în pro
cesul de orientare a literaturii e a- 
deseori foarte timidă. Plouă uneori 
peste paginile presei literare cu poeți 
și prozatori pesimiști, bîntuiți de an
goase și tristeți iremediabile. Feno
menul nu e nou. în ciuda pretențiilor 
acestor autori. El ș-a rrjp.pifestat, de 
pildă, cu aceeași agresivitate și pe 
vremea lui Bogdan Petriceicu Hașdeu 
care vorbind de „le pessimisme du 
bâbe" cuteza să rida de înclinația 
spre maimuțăreală asemănătoare cu 
aceea a copiilor,

„în Germania — serja Hașdeu în 
articolul „Morală și prpfetism româ
nesc" — Schopenhauer ește la locul 
său ca Falstaff într-o dramă shakes
peariană sau ca Tersiț în Iljpda. Acolo 
el dă mai multă varietate tabloului. 
Dar pesirnism la noi ? Copilași pesi
miști ? N-am trăit îpcă și deja ne 
văităm că țîța nu e bună I Și apoi, 
pe cînd în Germania, Schopenhauer 
rămîne aproape izolat, la noi — cei 
nevîrstnici — a ajuns o imperioasă 
modă nu numai de a fi pesimiști dar 
încă de a se servi de pesimism ca 
de o inefabilă busolă a literaturii ro- 
rtiâne întregi : cutare e mare poet 
numai fiindcă e pesimist; cutare e 
mare dramaturg, cutare e mare nu
velist, iar cine nu e pesimist este 
tombatera".

Ideile acestea Hașdeu, care a știut 
în schimb să-i înțeleagă pe adevărații, 
pe marii îndurerați și în primul rînd 
pe Eminescu, le susținea în numele 
„principiului național contra uzurpa- 
turii cosmopolite". Iată de ce cul
tura noastră a simțit în el un în
drumător stimat și luminat. Intran
sigența acestui spirit clarvăzător și 
deschis către toate momentele mari 
de cultură nu poate fi luată de ni
meni drept îngustime. Era vorba de 
răspunderea lucidă pentru destinele 
unei culturi, de apărarea esenței spi
ritualității noastre. Dacă cineva, pă
șind în spiritul acestei frumoase moș
teniri critice, face astăzi, cu multă fi
nețe și serioase argumente, o observa
ție similară unui confrate mai tînăr, 
prozator sau poet, devine, pe loc, pa- 
ratrăznetul insultelor sau, în cel mai 
bun caz, al falsei generozități a al
tora, în numele libertății de gust, ui-

samblul ei, apărînd caracterul ei na
țional si realist, orientarea către viața 
poporului, înflorirea ei în direcțiile 
sale organice și firești.

în perspectiva acestor observații e 
firesc să ne întrebăm care este ni
velul etic și estetic al îndrumătorului 
cultural de astăzi, redactor de revistă 
sau de editură, critic literar.

Care este ponderea dintre intere
sul personal și cel obștesc în procesul 
de îndrumare. Nu-s uneori ambițiile 
personale ale îndrumătorului prea su
biective și exagerate ? în selectarea 
și sprijinirea talentelor funcționează 
numai criteriul estetic guvernat de 
interesele mari ale culturii noastre sau 
adeseori stăm sub zodia necreatoare 
a bunului plac și a preocupărilor mes
chine ?

Au toți scriitorii tineri fermitatea 
și demnitatea necesară intrării în li
teratură pe poarta principală sau fac, 
uneori, clientelă măruntă în jurul cu- 
tărui critic sau cuțărui conducător de 
revistă ? Cred toți în forța talentului 
lor și în dreptul de a se impune 
sau vor să cîștige această situație pe 
alte căi ? Socot ei că au independența 
necesară față de critici, editori și re
dactori de reviste, că nu depind decît 
de poporul din care fac parte, că pe 
acesta trebuie să-l slujească prin scri- 
sul și viața lor și nu pe X sau Y care 
le împuiază capul cu fantoșa puterii 
și situației lui ?

Adevăratul animator cultural a 
muncit și se cade să muncească ne
contenit cu hărnicie, devotament și 
modestie, ca o albină în stupul ei. 
Stima de care se bucură trebuie să 
fie un rezultat firesc al muncii sale 
creatoare și nu al unei reclame regi
zate. în acest sens, mă gîndesc la 
activitatea unor cenacluri de la noi, 
care în loc să fie adevărate laboratoare 
de creație, un prilej fericit de afir
mare prin valoarea obiectivă a operei, 
devin niște mitinguri zgomotoase de 
lansare subiectivă a cutărui sau cu
tărui nume, grăbit să se cocoațe în 
vîrful valorilor consacrate prin trudă 
îndelungată. Vezi oameni care, afișînd 
puritatea, dezinteresul, trăirea exlu- 
sivă pentru artă, își pregătesc succe
sul aducînd grupuri de partizani, 
înarmați cu exclamații și argumentul 
suprem al aplauzelor la scenă des
chisă. După cum vezi „animatori cul
turali" împărțind în stînga și în dreap
ta unor tineri dispuși să devină pioni 
de șah în operațiile lor strategice, 
certificate de geniu. Animatorul cul
tural serios nu se agită în ședințe, 
nu ține discursuri de încurajare, el 
desfășoară o muncă adevărată de con
ținui, citind cu atenție, dragoste și 
exigență manuscrisele tinerilor, pur- 
tînd corespondență cu ei, discutînd 
cu răbdare, pe rnapuscris.

în schimb, cînd nontalentul este 
evident e nevoie de o sinceritate la 
fel de deschisă, de intransigență și 
fermitate. E un mare păcat să cul
tivi încrederea deșartă a unui om 
într-un talent inexistent, cum e un 
păcat strigător la cer să nu sprijini 
un talent real. Dar trebuie să știi să 
sprijini fără să jignești și fără să în
feudezi pe cineva. Animatorul și în
drumătorul cultural serios va păstra 
o maximă obiectivitate în recunoaș
terea valorilor și promovarea talen
telor, nu pe pretențiile autorilor ci 
pe creații concrete.

Adeseori se întîmplă să înceapă re
clama deșănțată a unui nume — din- 
tr-un spirit de grup — dar trebuie să 
aștepți multă vreme pînă să poți citi 
două-trei compoziții dezamăgitoare, 
îndrumarea și critica obiectivă dispar 
nu știu pe unde și începe din nou 
reclama.

Văd în animatorul și îndrumătorul 
cultural un om pasionat, generos, de
zinteresat, eliminînd din judecata sa 
critică orice interes subiectiv, promo- 
vînd totdeauna valorile autentice.

Pe acesta îl văd afirmîndu-se tot 
mai mult pentru că însăși realitatea 
noastră oferă condițiile afirmării unui 
asemenea spirit și-l reclamă imperios.

• SPARTACUS — film pentru 
ecran panoramic : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20,15,
• VIATA LA CASTEL : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 1949 — 
orele 19,30), REPUBLICA (comple
tare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Ploiești) — 
9; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30, FESTI
VAL (completare Mai sus, mai re
pede, mai tare) — 8,15; 10,45; 13,15; 
15,45; 18,30; 21, la grădină — 20.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI
— cinemascop : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 
19,30; 21,45, STADIONUL DINAMO 
(completare Vizita conducătorilor 
de partjd și de stat în regiunea 
Ploiești) — 20, GRADINA DOINA
— 20,15, STADIONUL REPUBLICII
— 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 
20,30.
• MONTPARNASSE 19 : CENTRAL 
(completare Miroeșții în pastel) — 
9,30; 12,15; 15; 18; 21.
• STAN ȘI BRAN IN FRADIA- 
VOLO : CINEMATECA — 10; 12; 14; 
17,15; 19,15; 21,15.
• DOCTOR PRĂTORIUS - cine
mascop : CAPITOL (completare 
Dacă treci rîul Sețenei) — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; la gră
dină — 20,15.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
• FATA LUI BUBE : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
9 CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE : LUMINA (completare Is
toria unui manuscris) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,45.
• ALUMINIUL — cinemascop — 
O UZINA DE LAPTE — UNEL
TELE GÎNDIRII — JUCĂRII — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4/1967
— ȘOPÎRLA — DACĂ TRECI 
RÎUL SELENEI : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR" și minunata ANGELICA
— cinemascop : DACIA —
8,30—19,45 în continuare.
• ANGELICA ȘI REGELE — cine
mascop : AURORA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,45, la grădină — 20,15, 
FLOREASCĂ (completare Mărturii 
de glorie nepieritoare din istoria 
patriei) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, BUCEGI (completare Mama 
lui Ațirian) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină — 20,15.
9 ÎN NORD, SPRE ALASKA ! -
cinemascop : TOMIS — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21: la grădină - 
20,15.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
GIULEȘTI (completare în tainițele 
muzeului) — 15,30; 18; 20,30.
• RIO CONCHOS — cinemascop: 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
10; 16; 18; 20.
• DENUNȚĂTORUL : EXCELSIOR
— 9,30; 11.45; 14; 16,15; 18,45; 21,
VICTORIA - 10,30; 13,30; 16,30,
MODERN - 9,30; 11,45; 15; 17,15; 
19.3Q; 21,30 GRĂDINA EXPOZIȚIA
— 20,15.
9 FRENCH-CANCAN : FEROVIAR 
(completare Tensiune înaltă la Be
chet) — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,30;

20,45, MELODIA (completare Oas- B 
peți de iarnă — 8,45; 11; 13,15; I
16,15; 18,45; 21. [I
• TOM JONES : GRIVIȚA — 9,30; g 
12,15; 15,15; 18; 20,45.
9 JANDARMUL LA NEW YORK — S 
cinemascop : GLORIA — 9; 11,15; S 
13,45; 16; 18,15; 20,30. B
9 PARISUL VESEL : VITAN (com- I 
pletare Călătorie imaginară) — B 
15,30; 18.
9 GENTLEMANUL DIN COCODY : |
ARTA (completare Povestea leului) 
— 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, la 
grădină — 20,15.
9 JANDARMUL DIN SAINT-TRO
PEZ — cinemascop : MOȘILOR 
(complețare 1 Mai 1967) — 15,30; 18; 
20; la grădină — 20,30.
9 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,30, RA
HOVA — 15,30; 18; la grădină — 
20,30.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — |
cinemascop : MIORIȚA — 8,45; g
11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• OLD SHATTERHAND — cine- I
mascop : FLAMURA — 9; 11,30; |
15,30; 18; 20,30.
9 VIZITA : VOLGA — 9; 11,15; |
13,30; 16; 18,30; 21.
9 samba : COLENTINA (comple- I 
tare Portrete) — 15; 17,45; la gră- i 
dină — 20,30.
9 DRAGĂ BRIGITTE — cinema
scop : DRUMUL SĂRII (completare 
Adam și Eva) - 15.30; 17,45; 20.
9 APE LIMPEZI — cinemascop : 
VICTORIA (completare Mărturii de 
glorie nepieritoare din istoria pa
triei) - 19,30; 21,45.
9 NU SÎNT DEMN DE TINE : 
LIRA — 15,15; la grădină — 20,30, 
BUZEȘTI — 15; la grădină — 21.
9 DACII — cinemascop : LIRA — 
17,30; 20.
9 JUANA GALLO : UNIREA — 0
15,30; la grădină — 20.
9 COPIII LUI DON QUIJOTTE : |
UNIREA (completare Atențiune, a- | 
tențipne, se apropie !) — 18. B
9 SUCCES, CHARLIE ! — cinema- | 
scop: MUNCA (completare Tinerețe. 
A 45-a aniversare a U.T.C.) — 15;
17.
9 SPIONUL — cinemascop : MUN
CA (completare Tinerețe. A 45-a 
aniversare a U.T.C.) — 19; 21, BU
ZEȘTI (completare Dușca) — 17; K 
19. |
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI — B 
cinemascop : COTROCENI — 14; g
16,15.
9 HAIDUCII — cinemascop : CO- B 
TROCENI — 18,30; 20.45.
9 DILIGENȚA : PROGRESUL — B 
15,30; 18; GRĂDINA PROGRESUL- & 
PARC - 20,15.
9 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — |
cinemascop : FLACĂRA (completare | 
Scrisoare din Germania) — 14.45; |
17. B
9 ALO, JAPONIA !: FLACĂRA | 
(completare Scrisoare din Germa
nia) — 19; 21.
9 OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY VALANCE: GRĂDINA 
VITĂN — 20.15.
9 URME ÎN OCEAN : CRÎNGAȘI J 
(completare Pallady) — 15.30; 18; 8
20.30. j
9 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT g 
FIÂCRE : PACEA — 15,45; 18; 20.15. |
9 ONORABILUL STANISLAS, I 
TRAGEȚI ÎN STANISLAS !: VII- g 
TORUL - 15,30; 19,30. g
9 JUDEX : COSMOS - 15,30; 18; |
20.30. @

I Cum se finalizează 
concursul de literatură 

al elevilor
Preluînd tradiții mai vechi — pe care 

le-a îmbogății și perfectat — Ministe
rul Invăjămîntului și Societatea de știin
țe istorice și filologice organizează, de 
mai bine de un deceniu, în fiecare an, 
concursul de literatură al elevilor. De-a 
lungul a trei etape (etapa raională, re
gională și republicană) 15 000—18 000 
elevi își dispută întîietatea într-o com- 
pefijie în care își confruntă cunoștin
țele de literatura patriei.

Orice concurs, de orice natură, se 
justifică prin faptul că prilejuiește afir
marea uneia sau alteia din multiplele 
posibilități ale ființei umane. Cultivarea 
pasiunii de afirmare duce la dobîndi- 
rea de priceperi și formarea de deprin
deri înfr-un domeniu care a devenit 
predilect, la determinarea drumului, a 
reușitei în viață, la formarea unor oa
meni dinamici. Perioada de pregătire 
care precede concursul poate servi ca 
un examen de rezistență, de supunere 
a personalității la o încercare de fond, 
care să evolueze spre dobîndirea unor 
reale calități.

Dacă orice concurs își justifică nece
sitatea pentru temeiurile arătate, cel de 
literatură mi se pare mai îndreptă
țit. Literatura îl ajută pe tînăr să-și făuT 
rească un ideal de viață, de la înălți
mea căruia să se aprecieze pe sine și 
pe alții, — și tot prin ea va ști să-și 
selecționeze și mijloacele pentru atin
gerea acestqi ideal. Literatura, îi îmbo
gățește experiența de viață personală, 
îi cultivă spiritul de observație, îl. ajută 
să-și vadă lucid propria-i evoluție și îi 
imprimă și necesitatea lărgirii granițe
lor existenței propriei personalități. La 
vîrsta la care visul se împletește cu 
realitatea, cînd nevoia de frumos se a- 
mestecă cu setea de cunoaștere, parti
ciparea elevilor la concursul literar nu 
dă numai prilejul confruntării unor ap
titudini spre creație, dar confirmă, pe 
lingă lectura bogată, existența unei in
formații literare de calitate și, mai ales, 
a unei receptări superioare.

Există o perioadă în care dragostea 
pentru literatură este generală. Toți 
copiii se lasă fermecafi de lumea fa
buloasă a basmelor, a povestirilor du
ioase, a poeziilor emoționante. In cla
sele I—IV ora cea mai de neuitat este 
ora de lectură, cînd învățătorul des
chide o poartă fermecată spre o lume 
unde înving dragostea, generozitatea și

curajul. întreținerea acestui interes re
vine apoi profesorului de literatură de 
la clasele V—VIII, care ar trebui să-și 
facă o datorie de cinste din a da ab
solvenți pentru care lectura să fie o ne
cesitate. Orice procedeu căre ar con
tribui la realizarea acestui deziderat 
n-ar fi decît salutar. Astfel trebuie con
siderat și concursul de literatură care 
are loc anual la acest ciclu de clase. 
Forma însă în care el se desfășoară 
este, după părerea mea, defectuoasă. 
Cele cinci teme care sînt date concu- 
renților cu cîtva timp înainte (probabil 
pentru a le lăsa vreme să se pregă
tească) deschid calea pentru eventuale 
incorectitudini. Apoi, aceleași teme 
pentru copii de dezvoltări și pregătiri 
diferite, cum sînt cei între 11—14 ani, 
determină în apreciere o doză prea mare 
de arbitrar pentru ca să poată fi justă 
și să aibă efectele dorite.

La nivelul liceului, concursul este ast
fel organizat, îneît să asigure maximum 
de obiectivitate j.n selecția celor mai 
dotați elevi, care sînt în același timp 
și cunoscători ai dezvoltării literaturii 
noastre (la gradul la care este posibil 
la această yîrstă). In legătură' cu aceas
ta, aș socoti necesar să se accentueze 
caracterul de masă al acestui concurs 
și să se revină în desfășurarea lui, la 
faza pe liceu, fixată cu cel puțin două 
săptămîni înaintea olimpiadelor, fgză 
la care anul acesta s-a renunțat. (In 
multe șco|i numărul claselor paralele 
trece de zece și aceasta presupune in-, 
trarea în competiție a cel puțin 150— 
200 de tineri, pentru fiecare grupă de 
clase). O asemenea etapă ar menține 
interesul și prețuirea literaturii patriei 
|a toți elevii, qr aduce o ridicare a ni
velului de pregătire la această disci
plină, ar permite participarea în con
curs a unui număr mai rpare de elevi 
foarte buni (de obicei la toate obiec
tele) și pe care diferite motive îi în
deamnă să intre în olimpiadă la disci
plinele științifice etc. Ea ar obliga la o 
mai exigentă pregătire toate școlile par
ticipante, ridicînd simțitor nivelul con
cursului de la prima confruntare.

Obiectivitatea concursului este ates
tată mai ales de faptul că etapele pre
liminarii aduc, cu puține fluctuații me
reu aceleași nume în faza republicană. 
Comisiile constituite în acest scop au 
surpriza să constate, |a deschiderea lu

tvteatre
18,00 — în direct... Blocul A-13, proprietate 

personală.
18,30 — Pentru copii : A fost odată... Po

vestirile „Acul și barosul" și „Drobul 
de sare" de Ion Creangă. Povestește 
artistul poporului Alexandru Giuga- 
ru ; filmul „Prințul Miez de Nucă".

9 Teatrul de operă și balet : FAUST — 19,30.
9 Teatrul de stat de operetă : SINGE VIENEZ — 19,30.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : LUCEAFĂRUL — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CANDIDA 
19,30.
9 Teatrul „C. I. Nottara’ (sala Magheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT — 19,30, 
(sala Studio) : JAGUARUL ROȘU r- 20.
9 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (in sala Studio a Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale) : PAHARUL CU APĂ — 19.30.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : HORIA ȘI RADU IȘI 
ASUMĂ RISCUL — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

19,00 — Pentru tineretul școlar : 1001 de întrebări.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Aventurile lui Robin Hood.
20.30 — Cabinet medical TV.
20,50 — Orașe șt... orașe.
21,00 — Istoria teatrului universal — emisiunea a XXVI-a. Tea

trul italian. Prezintă conf. univ. dr. Ovidiu Drîmba. 
Exemplificări din ,,Nostra Dea" de Massimo Bontem- 
pelli și „îmbrăcați pe cei goi"~de Luigi Pirandello. In
terpretează,: Carmen Stănescu, Coca Andron-escu, San
da Toma, Didona Popescu, Lucia Cristian, Elisabeta 
Preda, Virginia Ciupagea, Lucia Boga, Ștefan Bănică, 
Valentin Plătăreanu, Marian Hudac, George Demetru, 
Constantin Brezeanu, Ion Dichiseanu.

22,30 — Panoramic.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

crărilor, că premianții de azi sînt în 
multe cazuri aceiași din anii prece- 
denți, la o clasă anterioară.

S-ar mai putea obiecta organizatorilor 
lipsa unei gradări a temelor date pen
tru concurs. In etapa raională — prima, 
în actuala formă de organizare---- te
mele au pus în mai mare dificultate, pe 
candidați, decît cele ce au urmat în e- 
tapele superioare. Astfel în 1965, 
„Comparație între mijloacele de ana
liză psihologică în opera lui Liviu Re- 
brea.nu și Cami| Petrescu’ presupunea 
o lucrare originală (nu reproducerea u- 
nor cunoștințe) în care candidații să 
reunească observații proprii, foarte sub
tile, pe care lectura operei celor doi 
romancieri le-ar fi trezit în mintea lor. 
Nici „Natura în opera lui Sadoveanu’, 
tema de. la etapa regională și nici 
„Cîptare omului’ de Tudor Arghezi — 
cea din faza republicană — nu însem
nau obstacole atît de mari deoarece 
cele două teme aveau o bibliografie 
destul de întinsă și la îndemîna elevi
lor. Aceleași observații pentru concursul 
din acest an. Uneori temele cer cunoș
tințe de istoria culturii și nu asupra’ fe
nomenului literar, a valorilor literaturii 
noastre, ca tema de la clqsa a X-a „Dez
voltarea teatrului românesc în prima 
jumătate a secolului al XlX-lea’, din 
acest an.

Ar fi de reflectat și asupra realizării 
unei aprecieri mai unitare, care ar per
mite o maj justă ierarhizare a valori
lor. Actuala formă este defectuoasă, 
comisiile fiind alcătuite dintr-un număr 
prea mare de membri, notarea deve
nind astfel deosebit de relativă. Selec
ția este uneori grăbită și criteriile de 
eliminare — de suprafață- In cadrul 
unor aprecieri ocupa o pondere mare 
numărul citatelor și caligrafia, nu pro
funzimea înțelegerii mature, mai greu 
de descoperit, dacă se întîmplă să fie 
prezentată prinfr-un scris mai nervos. 
Unii membri ai comisiilor își rezervă 
pentru corecfarea a 70—80 de pagini, 
doar o oră, iar comisia de fixare a pre
miilor cam fot atît, cum s-a întîmplqt 
în acest an în etapa pe Capitală, la 
clasele a X-a și a IX-a.

Obținerea unei distincții, fie ți nu
mai la prima fază a unui concurs de 
literatură, este rezultatul unei munci 
intense, făcute temeinic de elevi ți pro
fesori, Satisfacțiile sînf tofuți umbrite 
de prea slaba prețuire care se acordă 
unor asemenea izbînzi. Uneori pre- 
mianfii sînt cunoscufi doar în cadrul 
clasei lor. Nu peste tof există o preo
cupare din partea conducerii școlii 
pentru popularizarea unor asemenea 
reușite, dovezi ale strădaniei și talen
tului. Un premiu pe Capitală înseamnă 
o victorie dobîndită cu greu. Școlile, al 
căror prestigiu este sporit prin aseme
nea victorii, ar trebui să onoreze la 
rîndul lor pe concurenji, astfel ca re
zultatul obținut să nu i-l amintească 
doar diploma oferită cu acest prilej de 
către juriu. Lucrările care au obținut 
cea mai înaltă distincție — cea repu
blicană — ar merita, după părerea mea, 
să fie publicate într-o pagină specială a 
unei reviste literare ; această ar însemna, 
pe lîngă premiul acordat, o țintă rîvnită 
și o supremă prețuire penfru-tinerii con- 
curenți. ~

Prof Elena APOSÎOLESCU 
Liceul „Mihai Viteazul" 
din București

ACTUALITĂȚI ȘTIINȚIFICE

„FULGERUL ROȘU"
La un recent salon de 

aparatură electronică de la 
Paris, un exponat a atras 
în mod deosebit atenția vi
zitatorilor : o imagine în 
relief „total". Era o foto
grafie ce reda o statuie, 
din fața unei catedrale, dar 
în așa fel, îneît dacă o pri
veai din diferite unghiuri 
se zăreau și elemente din 
spatele statuii. Fotografia 
fusese realizată folosindu-șe 
„rubinul magic", „soarele 
artificial", „fulgerul roșu"
— denumirile variate date 
aceluiași fenomen — lase
rul. Numărîndu-se printre 
Realizările recente și spec
taculoase ale științei, aces
ta prilejuiește cercetări 
dintre cele njai interesante 
în marile laboratoare de fi
zică ale lumii, conducînd 
la rezultate cu multiple a- 
plicatii utile.

Și în tara noastră, unele 
colective de specialiști e- 
fecțuegză studii și investi
gații în acest domeniu. Am 
solicitat de aceea Iul Fre
derich Wachter — specia
list în domeniul laserului
— lector la catedra de opti
că și descărcări în gaze a 
Universității din București, 
să ne răspundă la cîteva 
întrebări :

— Ce se fyțelege prin la
ser și ce rezultate mai im
portanțe s-au obținut în 
acest domeniu ?

— însăși denumirea lase
rului — lumină amplificată 
prin stimularea emisiei ra
diației — arată că laserul 
este o lumină, dar de un 
fel deosebit decît cea natur 
rală sau cunoscută pînă a- 
cum (în care fotonii, corpu- 
sculele ce o compun, se 
mișcă haotic), ci o lumină 
organizată, coerentă, unde 
fotonii se mișcă în aceeași 
direcție, paralel, și cu o 
intensitate sporită. Laserul 
produce o strălucire de 
peste un miliard de ori mal

Convorbire cu Frederich WĂCHTER 
lector la catedra de opticâ electromagnetică 

ți descărcări în gaze a Universității din București

mare decît lumina roșie e- 
misă de o suprafață identi
ca ca mărime a soarelui. 
Practic, în I960, inginerul 
american Theodore Mai- 
man a tăiat un rubin arti
ficial sub forma unei bare, 
pe care a introdus-o apoi 
înțr-un tub de flashuri: 
fascipulul luminos, de cu
loare rpșie, obținut era de 
fapt prima emisie de laser.

Opticienii au trecut la 
realizarea de fotografii ce 
păstrează cu fidelitate cele 
mai fine detalii ale obiec
tului fotografiat, redîndu-1 
în gcelșși timp în relief 
(așa-numita hologramă). 
S-âu descoperit laserului și 
alte aplicații în domenii 
dintre cele mai importante 
— phimie, telecomunicații, 
astrofizica, chirurgie etc. în 
Fraqta, în numai cîteva 
luni s-au yîndut aproape 
lflP de patente legate de 
diferite aplicații ale lase
rului. în scurtă vreme s-au 
g^șit și altp „genuri" de a- 
semenea surse de lumină 
„artificial^" — laserul cu 
gaz. l&serul lichid, care 
âlăturj de cel cu rubin, o- 
feră posibilitatea unei ga
me foarte variate de între
buințări.

rr V-am ruga să ne de
scrieți citeva din asemenea 
aplicații ale laserului.

— Fasciculul de laser 
poate fi trimis la distante 
enorme, energia sa rămî- 
nînd practic constantă. Din 
acețt motiv, «1 a fost folo

sit la cercetarea suprafeței 
lunii. Fasciculul său a par- 
egrs cei 380 009 km care 
despart Luna de Pămînt, a- 
tît de unitar, de coerent, 
divergînd într-atît de puțin 
îneît a proiectat pe astru 
o pată roșie cu un diame
tru de numai 3 km ; inven
tatorul laserului a captaț 
lumina reflectată de aceas
tă pată. Radiația laserului 
servește și la determinarea 
distantelor terestre și astro
nomice, la calcularea vite
zei unor corpuri, de pildă, 
la menținerea legăturii cu 
un satelit în momentul a- 
terizării. Astfel, tehnicienii 
francezi de la Observatorul 
din Haute Provence au reu
șit să îndrepte un fascicul 
asupra satelitului „Explorer 
22", care se afla la aproxi
mativ 1 500 km și înainta în 
spațiu cu 6 km/sec ; laserul 
nu numai că l-a urmărit, 
așa cum urmărești ceva cu 
o simplă lampă electrică de 
buzunar, dar i-a captat și 
ecoul și i-a calculat distan
ta cu aproximație de nu
mai 8 m.

Este interesant de arătat 
că prin plasarea unei len
tile în fața razelor laserului 
în loc să se obțină, ca de- 
obicei, o mică zonă focală, 
s-a realizat, pentru prima 
oară, o lumină absolut 
punctuală, mică de o milio
nime de milimetru. Energia 
degajată într-un spațiu atît 
de redus întrece de aproape 
10 miliarde de ori pe cea a

luminii obișnuite. Acest fe
nomen și-a găsit imediat u- 
tilizări în producție, — de 
pildă, la tăierea metalelor 
— aducînd mari beneficii e- 
conomice. Savanții au reiț- 
șit să obțină, în laborator, 
perforări cu un diametru de 
8 microni, în plăci de rubin 
cu o grosime de un centi
metru. Rezultate promiță
toare s-au obtinut și la gău- 
rirea metalelor dure și re
fractare, cum ar fi Wolfra
mul și Molibdenul.

— Spre ce direcții mai 
importante tind aceste cer
cetări în momeptul de 
față ?

— Dacă pînă nu de mult, 
laserul era folosit numai ca 
generator de lumină, astăzi 
se cercetează posibilitățile 
de a-1 utiliza și ca amplifi
cator al altor fascicule lu
minoase mai slabe. Astfel, 
lumina abia perceptibilă a 
unor stele fqqrte îndepăr
tate poate fi amplificată în
tr-atît îneît să se obțină o 
imagine clară a acestora. 
De asemenea pot fi ampli
ficate radiațiile altor laseri, 
obtinîpdu-se puteri din ce 
în ce mai mari, — observa
ție ce a generat o nouă se
rie de aplicații: astfel fas
ciculul de laser amplificat 
poate fi reflectat de pe un 
continent pe altul, iar lu
mina sa, fiind „coerentă", 
poate fi modulată îneît să 
exprime mesaje; se apre
ciază că o rază laser ește 
capabilă să „transporte", si
multan, 10 000 de conversații 
telefonice sau 160 de pro
grame de televiziune. Apli
cațiile laserului în această 
direcție ar face ca trei sa
teliți să fie suflcienti pen
tru stabilirea legăturilor te
lefonice între cele cinci 
continente.

Dar. poate mai mult ca 
în oricare alt domeniu, la
serul șl-a confirmat calită

țile de „rază a vieții" în 
biologie și medicină. Oftal
mologii îl folosesc încă de 
pe acum la resudarea in
stantanee a retinei oculare 
dezlipite, iar la Institutul 
de cercetări celulare din 
Paris el este utilizat în o- 
perațiile de micro-chirur- 
gie. Probabil că, în curînd, 
laserul își va găsi utilizări 
și în genetică. Se prevăd, 
de asemenea, aplicații inte
resante în chirurgia cance
rului : un medic din Cinci- 
natti, dr. Thomas Brown, 
a reușit o „operație albă", 
senzațională, a unei tumori 
maligne pe coapsă la un 
bărbat de 50 de ani. Utili- 
zînd raza „verde", produsă 
într-un tub cu argon, me
dicul a realizat, pentru pri
ma oară în istoria chirur
giei, o „operație albă", cu 
alte cuvinte fără hemora
gie. Acest bisturiu, cu un 
„tăiș" de o milionime de 
milimetru, poate revoluțio
na chirurgia viitorului.

Dar cercetările nu se o- 
presc aici : chimiștii își 
propun să utilizeze „fulge
rul roșu" pentru a cataliza 
reacții pe care nu le-au 
putut niciodată efectua, iar 
atomiștii promit controla
rea cu ajutorul laserului a 
fuziunii atomilor ușori în 
laborator. în electronică, 
realizarea sudurilor micro
scopice prin laseri va fa
voriza procesul de minia
turizare, iar în cibernetică 
laserul va accelera conside
rabil viteza de lucru a 
„creierilor electronici".

— Care este situația cer
cetărilor în acest domeniu 
la noi în țară ?

— Deși se vorbește mult 
despre laser, „era" sa nu
mără de fapt doar 6 ani. 
Nu mult timp după pri
mele descoperiri, s-a con
stituit și la noi un nucleu 
de cercetători în acest do
meniu, avînd ca principal 
promotor pe prof. I. Agâr- 
biceanu. Concomitent, și la 
Institutul de fizică atomică 
s-au construit lasere cu 
gaze la perfectionarea că
rora se lucrează intens. 
Trebuie însă să arătăm că 
în acest sector mai sîn- 
tem încă în fază de pio
nierat, deși unii cercetă
tori au dovedit entuziasm 
în abordarea acestei spec
taculoase ramuri.

Viitorii specialiști în teh

nica laserului sînt formați, 
în tara noastră, doar în 
cadrul Universității, ceea 
ce înseamnă puțin în ra
port cu evoluția acestei ra
muri științifice. Spațiul 
restrîns al unui semestru, 
în care se predă teoria la
serului, pe lingă multe alte 
noțiuni de optică modernă, 
mi se pare necorespuriză- 
tor stadiului actual de dez
voltare a acestui sector. 
Catedra de optică a stăruit 
de mai mulți ani pentru 
dezvoltarea cursurilor de 
„optică modernă" prin in
troducerea, printre altele, a 
unui curs special privind 
laserul, dar fără rezultate 
concrete. O rezolvare ur
gentă a acestui deziderat 
ar acjuce beneficii pe 'care 
nu le putem încă eVălua 
la jușta valoare, dar, -fără 
îndoială, de o mare' "în
semnătate pentru viitor. 
Este necesar ca studenții 
să cunoască încă de pm a- 
cum cele mai importante 
așpecte ale acestor cerce
tări, care se dezvoltă și șe 
diversifică extrem de ra
pid pe plan mondial.-O a- 
semenea cerință este im
pusă și de problemele-pers- 
pectivei; în facultate se 
pregătesc nu numai-viito- 
rii practicieni, dar și pro
fesorii, cercetătorii care 
vor forma noi promoții și 
Vor dezvolta studiile'Șf. in
vestigațiile din acest -do
meniu. Laserul este- o re- 
fnarcabilă cucerire a ge
niului uman, și-ar fi ne
gativ dacă s-ar admite 
crearea unor decalaje din 
ce în ce mai pronunțate — 
pentru a căror recuperare 
să fie apoi necesare efor
turi intense. Ar trebui de 
asemenea să se acorde o 
mai mare atenție dezvoltă
rii unor cursuri de specia
lizare post-universltare în 
problemele științei laseru
lui— de mare utilitate pen
tru fizicieni, opticieni și 
alti specialiști.

A fi în pas cu progresul 
științei pe plan mondial, 
în tot ce are ea nou. revo
luționar, este un comanda
ment din cele mai impor
tante ale frontului nostru 
de cercetare — o necesitate 
care justifică strădanii sus
ținute.

Interviu realizat de 
Aurel VARDUCA
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0 delegație a Asociației Cronica zilei
de prietenie 

sovieto-română
CU PRILEJUL VIZITEI 
MISIUNII ECONOMICE 

OLANDEZE

Acad. GH. IONESCU-ȘIȘEȘTI

a sosit în Capitală
.Luni dimineața a sosit în Capi

tală o delegație de. activiști a Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
condusă de A.G. Țukanova, vice
președintă a asociației, care va face 
o vizită în țara noastră la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S.

în aceeași zi, membrii delegației 
au făcut o vizită la Consiliul Gene-

■ ral A.R.L.U.S., unde au fost primiți 
-de Marin Florea-Ionescu, vicepre

ședinte al Consiliului, și de alți 
membri ai conducerii Consiliului.

- (Agerpres)

Sosirea ministrului
justiției

al R.P.Ungare
Luni dimineața a sosit în Capi

tală ministrul justiției al Republicii 
' Populare Ungare, dr. Korom Mihaly, 

care face o vizită în țara noastră 
' la invitația Ministerului Justiției, 

pentru un schimb de experiență în 
domeniul respectiv.

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
.maghiar, împreună cu persoanele 

.Jcare îl însoțesc, a fost întîmpinat 
’ de Adrian Dimitriu, ministrul jus
tiției, Ștelian Nițulescu, președinte
le Asociației juriștilor din Republica 
Socialistă România, precum și de 
Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

în dimineața aceleeași zile, minis
trul justiției din R.P. Ungară a 
făcut o vizită la Ministerul Justi
ției. După-amiază au început con
vorbirile, în cadrul schimbului de 
experiență, cu conducerea și mem
brii colegiului acestui minister.

Seara, ministrul Adrian Dimitriu 
a oferit un dineu în cinstea dr. Ko
rom Mihaly și a persoanelor care îl 
însoțesc.

(Agerpres)

Ambasadorul Olandei la Bucu- 
■ rești, Joost B. Haverkorn van Rij- 

sewijk, a oferit luni seara o recep
ție cu prilejul prezenței în țara 
noastră a misiunii economice olan
deze, condusă de dl. Sidney van 
Den Bergh, președintele Camerei 
centrale de comerț din Haga.

Printre invitați se aflau Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricul
turii, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, conducători ai 
unor întreprinderi românești de co
merț exterior, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
ziariști. Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Membrii delegației de specialiști 

în economia forestieră din R. P. 
Ungară, condusă de Laszlo Fol des, 
locțiitor al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare, șeful De
partamentului silviculturii, care se 
află în țara noastră, au făcut o vi
zită de studii în regiunile Argeș și 
Brașov — la Combinatul de indus
trializarea lemnului din Pitești, la 
pepiniere silvice, grupul școlar fo
restier de la Curtea de Argeș și In
stitutul politehnic Brașov. Ei au vi
zitat, de asemenea, muzeele Dof- 
tana și Peleș. Luni dimineața, de
legația a plecat într-o scurtă călă
torie pe litoralul Mării Negre.

★
O delegație de specialiști români 

din domeniul industriei de gaze a 
plecat în Republica Federală a 
Germaniei pentru a participa la 
lucrările celui de-al X-lea Congres 
internațional al industriei de gaze, 
care va avea loo la Hamburg în
tre 6 și 10 iunie. Specialiștii noștri 
vor prezenta referate privind rezul
tatele obținute în țară în utilizarea 
metodei de termoadsorbție a gaze
lor în șantierele petroliere, pre
cum și în pornirea și reglarea 
automată a stațiilor de turbocom- 
presoare intermediare, folosite la 
transportul gazelor.

Luni dimineață a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Frankfurt, 
Mircea Angelescu, președintele U- 
niunii Asociațiilor Studenților din 
România, care, la invitația Uniunii 
naționale a studenților germani, va 
efectua o vizită în Republica Fede
rală a Germaniei.

(Agerpres)

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
luni seara a sosit în Capitală, în 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
Arwed Kempke, adjunct al șefu
lui secției de știință a C.C. 
P.S.U.G.

La aeroportul 
a fost salutată
silescu, adjunct al șefului secției 
știință a C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

A fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

al

Băneasa, delegația 
de Constantin Va-

(Agerpres)

în ziua de 4 iunie 1967 a încetat 
din viață academicianul Gheorghe 
Ionescu-Șișești, profesor, eminent 
om de știință în domeniul agricul
turii.

Acad. Gh. Ionescu-Șișești s-a 
născut la 16 octombrie 1885 în co
muna Șișești, regiunea Oltenia. 
După absolvirea Liceului „Traian“ 
din Turnu Severin, a studiat între 
anii 1906—1909 la Școala superioară 
de științe agricole din Hohenheim- 
Stuttgart. în anul 1911 a obținut ti
tlul de doctor al Universității din 
Jena, în specialitățile agronomie, 
botanică și economie politică.

Timp de peste cinci decenii, acad. 
Gh. Ionescu-Șișești a activat ca pa
sionat om de știință, desăvîrșit pro
fesor, organizator neobosit pentru 
progresul agriculturii. însuflețit de 
un profund devotament față de pa
trie și popor, el și-a îndeplinit cu 
un înalt simț al datoriei multiplele 
misiuni de răspundere încredințate. 
A fost membru al Partidului Co
munist Român.

Prof. Gh. Ionescu-Șișești a desfă
șurat o îndelungată și rodnică ac
tivitate didactică, contribuind la 
formarea a numeroase generații de 
specialiști pentru agricultura . țării. 
Timp de aproape patru decenii a 
fost profesor la Școala superioară 
de agricultură de la Herăstrău și 
apoi la Institutul Agronomic „N. 
Bălcescu" din București.

Remarcabil om de știință, el a 
adus contribuții de seamă la or
ganizarea și dezvoltarea cercetării 
științifice în domeniul agriculturii. 
Fondator al Institutului de cerce
tări agronomice al României, el a 
condus acest institut aproape două
zeci de ani.

Acad. Gh. Ionescu-Șișești a efec
tuat ample cercetări științifice 
strîns legate de nevoile practicii a- 
gricole. între lucrările sale, un loc 
de seamă îl ocupă cercetările pri
vind solurile României și mijloa
cele de ridicare a fertilității lor, 
perfecționarea metodelor agroteh
nice, valorificarea Luncii Dunării, 
conservarea solurilor supuse ero
ziunii, crearea de noi soiuri ale 
plantelor de cultură. Bogata sa 
activitate științifică s-a concreti
zat în numeroase studii, monografii

ș-

și tratate, apreciate în țară și în 
străinătate.

Acad. Gh. Ionescu-Șișești a dus 
cu cinste mesajul științei româ
nești peste hotare, pe care a re
prezentat-o în diferite organisme 
internaționale și la numeroase ma
nifestări științifice. A fost membru 
al mai multor academii străine.

Acad. Gh. Ionescu-Șișești a în
deplinit funcțiile de vicepreședinte 
al Academiei, președinte al Secției 
de biologie și științe agricole a 
Academiei și al Societății române 
de știința solului. Pentru meritele 
sale deosebite 1 s-a acordat titlul 
de „Om de știință emerit" și i-au 
fost conferite numeroase ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România

Stingerea din viață a acad. prof, 
o 

din 
cu

Gh. Ionescu-Șișești reprezintă 
grea pierdere pentru știința 
tara noastră pe care a slujit-o 
nețărmurită pasiune și devotament.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
MINISTERUL 

INVĂTĂMÎNTULUI 
CONSILIUL SUPERIOR 

AL AGRICULTURII

Simpozion
. > i

Luni dimineața au început lucră
rile celui de-al II-lea simpozion in
ternațional de tehnologie și utilaj 
apicol, organizat la București de 
Federația internațională a asocia
țiilor de apicultură — Apimondia.

La acest simpozion, prezidat de 
prof. dr. G. Townsend, președintele 
Comisiei de tehnologie apicolă a 
Apimondiei, iau parte oameni de 
știință, specialiști și practicieni din 
16 țări, printre care Austria, Ca
nada, Cehoslovacia, R.F. a Germa
niei, Iugoslavia, Marea _ Britanie, 
Polonia și Uniunea Sovietică.

Participanții au fost salutați de 
Nicolae Barbu, vicepreședinte al

Apimondia
Consiliului Superior al Agriculturii, 
și de prof. dr. V. Harnaj, președin
tele Apimondiei și al Asociației 
crescătorilor de albine din țara 
noastră.

în cele două zile cît durează lu
crările simpozionului se prezin
tă rezultate ale cercetărilor știin
țifice și practice în domeniul păs
trării calităților de produs natural 
ale mierii și valorificării superioare 
a derivatelor ei. Sînt expuse, de a- 
semenea, noutăți în ce privește u- 
tilajele necesare promovării tehno
logiei moderne în apicultură.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
STADIONUL „1 MAI" DIN CON

STANȚA VA PUTEA GĂZDUI IN 
CURÎND ȘI INTILNIRI SPORTIVE 

. IN NOCTURNA. Aici se montează 
două transformatoare electrice, stîlpi 
din beton cu o înălțime de 47 m, 
reflectoare puternice care vor ^asi
gura pe toată suprafața o lumină a- 
propiată de cea a zilei, și alte insta
lații că permit vizionarea întîlnirilor 
sportive în bune condiții. Lucrările 
vor fi terminate anul acesta.

ÎN RUNDA A 10-A A TURNEU
LUI FEMININ DE ȘAH DE LA 
KIEV, Alexandra Nicolau a întrerupt 
partida cu Hulgan (Mongolia), Ga- 
prindașvili a învins-o pe Eretova, 
'-Kislova pe Bilek și Andreeva pe Me- 
dianikova. Partida Jickovici-Heems- 
kerk s-a încheiat remiză, iar celelalte 

•--s-au întrerupt. în clasament conduce 
. . .Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 7,5 puncte, 

urmată de Alexandra Nicolau (Ro- 
mânia) — 6,5 (1) puncte, Andreeva 

... (U.R.S.S.) — 6,5 puncte, Bilek (Unga- 
_.riă) — 6 puncte etc.

_ IN CONCURSUL DE TIR DE LA 
BUDAPESTA, proba de pistol viteză 

I-.’a fost cîștigată de Bakalov (U.R.S.S.) 
_, vii 597 puncte, urmat de Virgil Ata- 

•nasiu (România) cu 592 puncte. La 
■"‘această probă, trăgătorii români au 

ocupat locul întîi pe echipe cu 2 355 
pppcte, înaintea Ungariei — 2 325

-- puncte și Bulgariei — 2 291 puncte.
La pistol precizie victoria a revenit 
lui Podubnîi (U.R.S.S.) cu 561 puncte.

A 34-A EDIȚIE A COMPETIȚIEI 
CICLISTE MARELE PREMIU AL 
ZIARULUI „L’HUMANITE" s-a în-

chelat cu victoria Iul Gainan Saldhu- 
jin (U.R.S.S.), urmat de Hava (Ceho
slovacia) și Kirilov (Bulgaria) — la 
10”, Schejbal (Cehoslovacia) — la 24 , 
Kulibin (U.R.S.S.) — la 26”, Gabriel 
Moiceanu (România) — la 30” etc. 
Clasament pe echipe : 1. U.R.S.S. ;
2. Cehoslovacia — la 28” ; 3. Româ
nia _ ia 54” etc. Ultima etapă, 
Rouen-Paris, a fost cîștigată de Gai
nan Saidhujin.

Frederick Peart, ministrul agri
culturii, pisciculturii și alimentației 
din Marea Britanie, care timp de 
cîteva zile ne-a vizitat țara, a ple
cat luni dimineața spre patrie.

într-o convorbire avută înainte de 
plecare cu redactorul agenției Ager
pres, C. Zlăvog, oaspetele englez a 
declarat printre altele : Am venit în 
țara dumneavoastră la invitația gu
vernului român și nu regret decît că 
îndatoririle de membru al Cabinetu
lui britanic nu mi-au permis să ră- 
mîn mai multă vreme în România. 
Totuși, în cele cîteva zile am vizitat 
unități și mari combinate agricole de 
producție, stațiuni experimentale, in
stitute de cercetări agricole, am stat 
de vorbă cu mulți oameni. M-au im
presionat serele de legume de la Plo
iești. Sînt de o construcție modernă, 
și, după cum am aflat, nu singurele 
din țara dumneavoastră. Oaspetele a 
apreciat, de asemenea, amploarea 
combinatului de creșterea porcilor de 
la Oltenița, condițiile de igienă în 
care se desfășoară aici procesul de 
producție, organizarea stațiunii expe
rimentale viticole Dobrogea și îndeo
sebi activitatea de cercetare și con
tribuția la sporirea producției agri
cole a specialiștilor Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea.

Un fapt care m-a frapat îndeosebi, 
a spus oaspetele, este acela că, peste 
tot, la conducerea unităților vizitate 
și a sectoarelor de producție am în- 
tîlnit oameni tineri, cu pregătire su
perioară, foarte entuziaști și pătrunși 
de finalitatea muncii lor.

în ceea ce privește cooperarea și 
colaborarea în domeniul agriculturii, 
Frederick Peart a arătat că, deși con
dițiile de climă și sol sînt diferite, 
schimburile româno-engleze de pînă 
acum au fost folositoare și, în conti
nuare, ele pot fi lărgite în interesul 
ambelor țări.

* ★

MASCULIN DECONCURSUL -------
FLORETĂ „CUPA GIOVANNINI", 
desfășurat la Bologna, a revenit po
lonezului Richard Parulski, care în- 
tr-un meci de baraj i-a întrecut pe 
sovieticii Putiatin și Șvesnikov. Con
curentul român Ion Drîmbă s-a cla
sat al patrulea, urmat de Granieri 
(Italia), Wojda (Polonia), Noel (Fran
ța) și J. Kamuti (Ungaria).

IN TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI MONDIAL MASCU
LIN DE BASCHET, ce se desfășoară 
la Montevideo, Iugoslavia a învins 
Polonia cu 82—78 (40—42), iar S.U.A. 
a dispus cu 88—53 (36—26) de Uru
guay. în clasament conduc U.R.S.S. 
și S.U.A. cu cîte patru puncte din 
tot atîtea posibile.

CUPLUL SPANIOL MANUEL 
SANTANA-JOSE LUIS ARILLA a 
cîștigat proba de dublu a concursului 
de tenis de la Londra, învingînd în 
finală cu 6—4, 9—7 perechea austra
liană Tim Addison—John Cooper. în 
finala probei de simplu, Roger Taylor 
(Anglia) l-a întrecut cu 2—6, 6—4, 6—2 
pe compatriotul său Bobby Wilson.

1

în legătură cu moartea acad, 
prof. Gh. Ionescu-Șișești s-a con
stituit o comisie pentru organizarea 
funeraliilor din care fac parte acad. 
Remus Răduleț, vicepreședinte 
Academiei, prof. univ. Jean 
vescu, adjunct al ministrului 
vățămîntului, Nicolae Ionescu, 
cepreședinte al Consiliului 
rior al Agriculturii, acad.
Rădulescu, rectorul Institutului A- 
gronomia „N. Bălcescu", prof. univ.

al
Li- 
în- 
vi-

Supe- 
Eugen

directorul Institutu- 
cercetări agricole.

iîr
Corpul defunctului se află depus 

la Institutul central de cercetări 
agricole din B-duI Mărăști nr. 61. 
Accesul publicului este permis 
marți 6 iunie a.c. între orele 12—15 
și 18—20 și miercuri 7 iunie între 
orele 10—12. Adunarea de doliu se 
va ține miercuri la ora 12, iar în
humarea va avea loc în aceeași zi 
la Cimitirul Bellu, la ora 15.

BBHUSH

Irimie Staicu, 
lui central de

vremea
Ieri în țară: vremea a fost 

frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin dimi
neața. In cursul după-amiezii 
s-au produs unele înorări, 
mai accentuate în jumătatea de 
vest a țării, unde, local, s-au 
semnalat averse de ploaie, înso
țite de descărcări electrice. în 
Muntenia și Moldova aversele 
au avut un caracter izolat. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 16 grade la Cîmpu- 
lung Muscel și 26 de grade la 
Făurei, Fetești și Tulcea. în 
București : vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin dimineața. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maxi
mă a atins 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 7, 8 și 9 iunie. In țară : vre
me schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi, 
mai frecvente în jumătatea de 
nord a țării. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 6 și 
16 grade, iar maximele între 16 
și 26 de grade, mai ridicate la 
începutul intervalului în sudul 
țării. în București : vremea se 
menține frumoasă și călduroasă 
la începutul intervalului, cu ce
rul variabil. Apoi devine schim
bătoare, cu cerul temporar no
ros. Vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară.

Din ziua în care lovitura de stat 
militară a abătut asupra Greciei cor
tegiul de măsuri antidemocratice, 
antipopulare, ce sfidează conștiința 
și demnitatea umană, poporul ro
mân, alături de forțele progresis
te de pretutindeni, n-a încetat o cli
pă să-și ridice glasul în spri
jinul greu încercatului popor grec, 
în recenta cuvîntare ținută la adu
narea activului de bază al forțelor 
armate ale țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: „Ne pro
voacă o deosebită îngrijorare lovi
tura militară organizată cu spriji
nul Statelor Unite ale Americii în 
Grecia, evenimentele care au loc 
în această țară și care creează o sta
re de neliniște în Balcani. Poporul 
român își exprimă deplina solida
ritate cu forțele progresiste din 
Grecia, care luptă pentru restabili
rea libertăților democratice în pa
tria lor".

Spiritul de solidaritate al poporu
lui nostru cu cauza dreaptă a po
porului elen și-a găsit în aceste zile 
o nouă și puternică reafirmare în 
cadrul convorbirilor purtate între 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., și o delegație a Partidului 
Comunist din Grecia, în frunte cu 
tovarășul Apostolos Grozos, pre
ședintele C.C. al P.C.G., care face o 
vizită de prietenie în țara noastră. 
Conținutul acestor convorbiri, des
fășurate într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, a fost 
consemnat în comunicatul dat pu
blicității sîmbătă.

în cursul convorbirilor delegația 
oaspete a înfățișat situația creată 
în Grecia în urma loviturii de stat 
militare. După cum s-a mai rela
tat, acaparînd puterea, forțe
le celei mai negre reacțiuni au luat 
măsuri profund antipopulare de su
primare a libertăților democratice, 
a normelor și garanțiilor constitu
ționale, au lichidat partide politice, 
organizațiile sindicale, au trecut la 
acte de cruntă represiune. Valul 
persecuțiilor și terorii este în
dreptat, în primul rînd, împotriva 
comuniștilor, a forțelor progresiste 
de stînga, a patrioților care nu 
și-au precupețit sacrificiile în rezis
tența antifascistă, în lupta pentru 
independența, demnitatea și pro
gresul țării. Dar, ca întotdeauna 
cînd sînt încălcate drepturile omu
lui, cînd se înscăunează domnia re- 
acțiunii, măsurile represive se ex
tind asupra tuturor forțelor demo
cratice, lovesc exponenți ai celor 
mai diferite clase și categorii socia
le, reprezentanți ai partidelor de 
centru și chiar de dreapta, vizează 
pe oricine se opune despotismului. 
După cum au relevat chiar repre
zentanți .ai Crucii Roșii internațio
nale, insula Yaros a fost transfor
mată într-o vastă închisoare în care 
sînt deținuți în condiții inumane 
mii de cetățeni greci — bărbați și 
femei, bătrîni și tineri. în ultimele 
zile s-a aflat despre noi arestări 
inclusiv printre oamenii politici din 
partidele care au guvernat Grecia 
în ultimii ani.

Perioada care s-a scurs de la lo
vitura de stat a confirmat că ea a 
fost organizată cu sprijinul State
lor Unite ale Americii, potrivit cu 
planurile de mult întocmite pen
tru asemenea scopuri de statele 
majore ale N.A.T.O. Toate acestea 
învederează încă o dată rolul ne
fast al acestui bloa militar, peri
colul pe eare-1 reprezintă existența 
bazelor militare, a trupelor ameri
cane staționate pe teritoriul țărilor 
participante la N.A.T.O., ca instru
mente menite să înlesnească inter-

venția în treburile interne ale altor 
țări, să sprijine forțele cele mai 
reacționare împotriva popoarelor.

Totul arată astfel că dictatura 
militară instituită în Grecia, măsu
rile antidemocratice pe care le-a 
luat lovesc în interesele naționale 
ale poporului grec, aduc mari pre
judicii dezvoltării economice, po
litice și sociale a țării.

în aceste condiții, împotriva 
dictaturii militare se creează o 
largă opoziție națională, care cu
prinde clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualii, partidele, orga
nizațiile, cercurile și personalitățile 
politice care sînt interesate în dez
voltarea democratică a țării, în 
restabilirea legalității, libertății și 
drepturilor constituționale funda
mentale ale omului. Partidul Co
munist Grec — așa cum a arătat 
în cursul convorbirilor delegația 
P.C.G. — își concentrează activi
tatea în vederea mobilizării și uni
rii tuturor acestor forțe într-un 
larg front democratic, în scopul 
promovării idealurilor de libertate 
și democrație a întregii națiuni.

Represiunile antidemocratice din 
Grecia au provocat dezaprobarea și 
oprobriul opiniei publice mondiale, 
împotriva samavolniciilor antide
mocratice din Grecia, se desfășoară 
pe toate continentele o puternică 
mișcare de protest, care cuprinde 
largi mase populare, categorii so
ciale din cele mai diferite, expo
nenți de vază ai vieții publice; 
chiar și guvernele unor țări din 
N.A.T.O. și-au manifestat deza
probarea față de cursul pe care l-au 
luat evenimentele din Grecia. Oa
menii progresiști de pretutindeni își 
exprimă cu hotărîre solidaritatea 
cu poporul grec, cer punerea în li
bertate a deținuților politici, înce
tarea persecuțiilor antidemocratice.

în convorbirile cu delegația 
Partidului Comunist din Grecia, 
delegația Partidului Comunist Ro
mân a exprimat încă o dată adînca 
îngrijorare a poporului român față 
de urmările loviturii de stat mili
tare din Grecia. După cum este 
cunoscut, în țara noastră, în cadrul 
a numeroase mitinguri și adunări, 
în presă, personalități ale vieții 
publice, oameni ai muncii de toate 
categoriile și-au exprimat protes
tul ferm față de măsurile represive 
din Grecia, apreciindu-le ca o cri
mă politică incompatibilă cu nor
mele democrației, cu conștiința 
umanității. .

Dînd glas sentimentelor poporu
lui român, delegația P.C.R. a re
afirmat solidaritatea profundă a 
partidului nostru și a tuturor oa
menilor muncii din România cu 
lupta forțelor patriotice și progresis
te din Grecia, împotriva amestecului 
imperialist în treburile interne ale 
țării, pentru restabilirea normelor 
constituționale, a drepturilor și li
bertăților democratice. Poporul ro
mân își exprimă speranța că, unin- 
du-și eforturile, toate forțele din 
Grecia care se opun dictaturii mili
tare, vor face să triumfe aspira
țiile de libertate, democrație și 
progres ale poporului grec.

Barbu STOIAN
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Știința in slujba progresului.

nu a distrugerii
(Urmare din pag. I)

mezi răniți, soldați americani care in
cendiază casele viefnamezilor, prizonieri 
supuși forturilor, nu pot decîf să se re
volte. Sînt unii însă care cred că fara 
noastră nu se poate face vinovată de 
asemenea acte. Pe de altă parte, se în
cearcă ca soldafii guvernului de la Sai
gon să preia responsabilifafea acestor 
afrocitSfi, sub oblăduirea trupelor ame
ricane. în realitate, americanii sînt ames-

Microclimatul necinstei

tecafi în aceste acfiuni, ei sînt autorii a- 
cestor atrocități.

Un fapt este cert: din ce în ce mai 
mult, poporul american își ridică glasul 
de protest împotriva războiului din Viet
nam. Sofia mea, și eu, am participat 
la o mare manifestafie care a avut loc 
în ziua de 15 aprilie la New York. Se 
aflau acolo aproximativ 250 000 de per
soane, care au protestat împotriva răz
boiului din Vietnam. A fost una dintre 
cele mai mari manifestații pentru pace 
din cîte s-au desfășurat vreodată în 
S.U.A. Am certitudinea că mișcarea pen
tru pace, împotriva războiului din Viet
nam va crește în lunile ce vor urma.

— Care esfe, după părerea dv. 
rolul intelectualității In mobiliza
rea opiniei publice mondiale 
pentru asigurarea păcii ?

(Urmare din pag. I)

ciodată. Puii n-au fost nu
mărați pe motiv că s-ar pro
duce o stagnare temporară 
a creșterii lor. Argument 
susținut de specialiștii-găi- 
nari, refractari oricărei în
cercări de control.

Pe marginea cazurilor de 
mai sus. Emil Maier, șef 
de secție la Procuratura re
giunii Ploiești, ne spune :

— Faptele își au gravita
tea lor. Dar ele nu trebuie 
privite în sine, ci scrutate 
mai adînc. Ce favorizează, 
îp general, 
cinstei ? Un 
trecător —

apariția ne-
dezechilibru 

______ atitudine de 
gură-cască, lipsă de control, 
evidentă defectuoasă — dar 
primejdios prin aceea că 
deschide portița „servicii
lor" făcute reciproc. In-

fractorul de profesie pro
voacă sau speculează mo
mentele de care aminteam 
tocmai pentru a avea la 
mînă oameni slabi, dispuși 
sau nevolți să recurgă la 
complicitate, la acoperire 
reciprocă.
Semnificativ, în acest sens, 

e următorul caz. Cu prile
jul unei verificări, gestio
narului Gheorghe Chivu- 
lescu de la restaurantul 
„Ciucaș" din Vălenii de 
Munte 1 s-a descoperit o 
lipsă de 4 327 lei. Crîșmarul. 
care avea știința slăbiciu
nilor omenești, a pus ochii 
pe un om de pahar — re
vizorul coordonator Dumi
tru Panaitescu. Nu s-a în
șelat. Contra unei sume de 
patru mii, revizorul a al
cătuit o listă de mărfuri 
fictive și l-a scos basma cu-

rată. La următorul inven
tar, lipsurile se apropiau de 
optzeci de mii. Crîșmarul 
avea însă omul lui. Ia- 
tă-1 convingîndu-1 pe re
vizorul Silviu Stoicescu să 
modifice și el inventarul. 
Nici nu era prea greu, îi 
plăceau și lui chefurile de 
la „Ciucaș”. Altă verigă în 
lanțul complicității.

Gaura în gestiune creștea, 
trecînd de suta de mii. Tot 
revizorul 
naitescu, 
salvator 
convinge

coordonator Pa- 
devenit îngerul 

âl crîșmarului, îl 
pe contabilul Mi- 

lea Petrican să nu vadă de
cît o lipsă de... 128 lei. Nici 
nu era prea greu, se obiș
nuise și el să fie ospețit pe 
gratis. Pînă într-o zi. cînd 
o mînă cinstită n-a mai 
spălat nimic. Complicitatea 
dintre cei patru s-a soldat

cu ani de muncă silnică șl 
degradare civică, precum și 
cu confiscarea averii.

— A fost deajuns ca re
vizorul să accepte primul 
act de complicitate pentru 
ca următoarele să vină de 
la sine — comentează pro
curorul. El nu mai avea de 
camuflat doar hoția gestio
narului, care creștea în 
progresie geometrică (avea 
apărători !), ci era silit 
să-și ascundă propria ne
cinste. Devenise unealta 
oarbă a infractorului. Cei 
care încearcă să acopere o 
încălcare a legii nu-și dau 
seama că prin aceasta ei au 
contractat o boală necruță
toare. „O dată și gata !“ își 
fao ei socoteala. Dar boala 
nu stă pe loc, ci se agra
vează continuu pînă la dez- 
nodămîntul final.

— Nu de mult ați vorbit des
pre existenta unei contrabande 
internaționale de arme și materii 
nucleare. In ce constă, mai exact, 
această contrabandă șl ce pri
mejdii ascunde ea î

— Din informațiile pe care le posed 
— și aceste informații au fost făcute pu
blice de către guvernul american — în 
cadrul Departamentului apărării există 
un subsecretar care se ocupă în mod 
special cu vînzarea armamentului ame
rican în străinătate. In cursul anului tre
cut, aceste vînzări au atins suma de 1,5 
miliarde de dolari. Acest trafic de arme 
spre fările în curs de dezvoltare nu 
face decît să sporească pericolul răz
boaielor locale, așa cum a apărut în 
cazul confruntării dintre India și Paki
stan, sau dintre Izrael și R.A.U. Fapt cu 
atit mai grav cu cît livrările de arma
ment fin locul ajutorului necesar în ali
mente și tehnică pentru valorificarea 
resurselor de materii prime din aceste 
fări.

— Oamenii de șfiinfă au o responsa
bilitate excepțională fafă de colecfivifa- 
fea umană. Cunoscînd pericolul armelor 
nucleare, ei trebuie să comunice opiniei 
publice, să o ajute în a înfelege pro
porțiile acestei primejdii. Dar și ceilalfi 
intelectuali trebuie să contribuie la eli
minarea golurilor existente în evolufia 
socială și economică din întreaga lume, 
să fie deci în slujba întregii umanități și 
nu în slujba unui mic grup de persoane 
care se îmbogăjesc pe seama realizări
lor intelectualității și devin astfel din ce 
în ce mai puternice. Ei trebuie să lupte 
pentru pace și înlocuirea războiului prin- 
tr-o lume dreaptă, bazată pe principiile 
justifiei și moralei, o lume în care justi
ția și morala să constituie premisa tutu
ror activităfilor umane economice și so
ciale. O lume în care fiecare persoană 
să aibă dreptul la o viată decentă, în 
care fiecare om să aibă posibilitatea de 
a se îndestula, de a se instrui, de a-și 
dezvolta capacitățile intelectuale.

a suferinfelor umane. Bineînțeles, oame
nii vor muri, atunci cînd își vor pierde 
resursele vitale, dar noi putem atenua 
suferinfele, în perioada cînd organismul 
își pierde rezistenfa, putem face ca oa
menii să fie mai

, decît în trecut.
/ Fizica nucleară 
i rîndul ei, pentru 

gia electrică, de 
dezvoltării, bunăstării tuturor 
lor. Cred că ar fi mai bine ca cercetă
rile să fie îndreptate mai curînd spre 
fuziunea nucleară decît spre fisiune. De 
asemenea, cred că nu trebuie să se 
practice exploziile nucleare. în orice 
caz, ar trebui studiate mai profund efec
tele pe care exploziile nucleare le au 
asupra organismului omenesc.

Nu știm în ce măsură energia nu
cleară, concepută pentru scopuri mili
tare, ar putea deveni utilă în scopuri 
pașnice. Aceasta reclamă o lungă peri
oadă de studiu. Dacă energia nucleară 
ar urma să fie folosită în scopuri paș
nice, cercetările ar trebui să albă un ca
racter International. De altfel, cred că 
și explorarea spafiului cosmic trebuie 
efectuată pe baza cooperării internațio
nale. Ea este atîf de costisitoare, încît 
este nefiresc ca fările să-și dubleze în 
mod inutil eforturile.

sănătoși și mai fericiji

poate fi folosită, Ia 
binele omenirii. Ener- 
pildă, este necesară 

oameni-

— Cum privifl viitorul omeni
rii l

— După cile știu, ați refuzat 
să participați la construcția arme
lor nucleare. Dimpotrivă, v-afl 
consacrat cu pasiune biologiei 
moleculare. Ce ne puteți spune 
despre activitatea dv. știinfifică ?

.— Biologia moleculară ne îngăduie 
să descoperim originea unor maladii și 
cauzele unor infecjii, ajutînd astfel la 
o mai rapidă dezvoltare a științei. Cred 
că cercetările viitoare în acest domeniu 
vor determina o considerabilă diminuare

— Sînt optimist, pentru că am asistat 
la profunde mutații ale modului nostru 
de a înfelege problemele umanifăfil. Mă 
refer, de pildă, la descoperirile oame
nilor de știință șl la felul cum oamenii 
de știinfă și-au schimbat concepția asu
pra lumii. In ultimii ani, fenomenul apare 
mereu mai pregnant, în gîndirea și în 
activitatea lor. Trăim tntr-o lume nouă 
datorifă descoperirii energiei nucleare 
și a celorlalte invenfii ale oamenilor de 
știinfă. in natura întregii omeniri au a- 
părut schimbări mari. Sînt optimist, dar 
nu într-atît încît să cred că transformarea 
lumii ar fi posibilă fără luptă, fără efor
turi.

IN COMITETUL 
ECONOMIC 
Șl SOCIAL AL O.N.U.

NEW YORK 5 (Agerpres). — In 
ultima zi a lusrărilor sale, Comi
tetul economia și soaial al O.N.U. 
a examinat raportul Comitetului 
pentru losuințe, GonstrUGții și siste
matizare, precum și activitatea des
fășurată de O.N.U. în acest dome
niu. Luînd auvîntul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul român, 
dr. Ion Covaci, a apreciat impor
tanța activității desfășurate de a- 
cest comitet, subliniind că intensi
ficarea cooperării între organisme
le internaționale de specialitate va 
contribui la îmbunătățirea situației 
din domeniul locuințelor, construc
țiilor și sistematizării.

Aplicații militare 
ale Poloniei, U.R.S.S. 
și R.D.G.

BERLIN 5 (Agerpres). — La Ber
lin s-a anunțat oficial că între 27 
mai și 5 iunie, pe teritoriul R. P. 
Polone și în nordul R. D. Germane 
— în cadrul măsurilor comune de 
instruire a forțelor armate — au 
fost efectuate aplicații ale statelor 
majore și ale comandamentelor 
trupelor aparținînd forțelor arma
te ale Poloniei, Uniunii Sovietice 
și R. D. Germane.

Aplicațiile — desfășurate sub 
conducerea mareșalului Marian 
Spychalski, ministrul apărării na
ționale al R. P. Polone — au con
stituit o măsură importantă pen
tru perfecționarea conducerii ac
țiunilor militare ale diferitelor u- 
nități în condițiile moderne.
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în după-amiaza zilei de 5 iunie 
a.c., George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a invitat la M.A.E. pe dl. Mo
hamed Fahmy Hamad, ambasadorul 
Republicii Arabe Unite la Bucu
rești, căruia, în numele guvernului 
Republicii Socialiste România, i-a 
făcut o comunicare exprimînd în
grijorarea poporului și guvernului 
român față de începerea ostilități
lor din Orientul Apropiat, între Re
publica Arabă Unită și Izrael.

Avînd în vedere pericolul pe care 
îl reprezintă continuarea războiului 
pentru pacea în Orientul Apropiat 
și pentru pacea lumii, guvernul Re
publicii Socialiste România adre
sează un apel guvernului Republi
cii Arabe Unite pentru încetarea 
imediată a ostilităților și ar saluta 
cu deosebită satisfacție soluționarea 
pe calea tratativelor a diferende
lor, ajungerea la acorduri echita
bile și raționale care să țină seama

CAIRO 5 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. anunță că „într-un comunicat 
publicat de comandamentul suprem 
al forțelor armate ale R.A.U." se a- 
rată că Izraelul a început luni o a- 
gresiune aeriană și terestră pe scară 
largă împotriva R.A.U. Izraelul a lan
sat atacuri aeriene împotriva unui 
număr de aerodromuri militare din 
Sinai, a zonei Canalului de Suez și 
asupra unei baze aeriene de lingă 
Cairo. „In momentul de față, afirmă 
comunicatul, inamicul lansează mai 
multe atacuri pe toate fronturile, pre
cum și un raid aerian asupra loca
lității Sharm El Sheikh. Dușmanul 
și toți cei care l-au sprijinit și-l 
sprijină acum vor suporta consecin
țele care revin a- 
gresorilor".

TEL AVIV 5 (A- 
gerpres). — Agen
ția U.P.I. anunță că 
un purtător de cu- 
vînt militar oficial 
din Tel Aviv a de
clarat luni că între 
forțele 
forțele 
R.A.U. 
elului 
bătălie 
la frontiera de sud 
a țării. în declara
ția purtătorului de 
cuvînt se afirmă : 
„începînd de luni 
dimineață pe fron
tul de sud au loc 
lupte grele între 
forțele blindate și 
aeriene egiptene 
care au acționat 
împotriva Izraeiu
lui și forțele noas
tre care au intrat 
în acțiune pentru 
a le stăvili". •

CAIRO 5 (Ager
pres). — După cum 
anunță agenția 
France Presse „Re
publica Arabă U- 
nită a informat o- 
ficial pe președin
tele Consiliului de 
Securitate că Izrae
lul a declanșat o 
agresiune împo-

r

blindate și 
aeriene ale 
și ale Izra- 
continuă o 
înverșunată în

a

5 
remis

ENUGU 5 ■ (Agerpres). — Odu- 
megwu Ojukwu, guvernatorul mili
tar al Nigeriei orientale, proclama
tă recent stat independent sub nu
mele de Republica Democrată Bia-

agențiile de presă transmit
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Președintele de Gaulle 
și-a amînat vizita în R. P. 
Polonă. Agenția France Presse 
transmite un comunicat al Preșe
dinției Republicii Franceze în care 
se arată că, avîndu-se în vedere 
situația din Orientul Apropiat, 
președintele Republicii, generalul 
de Gaulle, a hotărît, de acord cu 
guvernul polonez, să amîne vizita 
pe care trebuia să o facă la 7 iunie 
în Polonia însoțit de ministrul afa
cerilor externe. Călătoria — men
ționează comunicatul — va avea 
loc atunci cînd va fi posibil.

Cea de-a 23-a aniversare 
a eliberării Romei de ocu- 
pația trupelor hitleriste a fost sărbă
torită duminică. Au fost depuse co
roane de flori la monumentul ridicat 
în memoria patrioților masacrați de 
trupele fasciste în retragere. Omagii în 
memoria eroilor căzuți în lupta pentru 
eliberarea Romei au fost aduse, de 
asemenea, la cimitirul Verano, la Porta 
San Paolo și la placa comemorativă din 
Via Tasso.

Conferință de presă Ia 
Ambasada română din Var
șovia. prilejul apropiatei deschi
deri a Tîrgului internațional de la 

de drepturile legitime ale popoare
lor interesate.

★

Tot ieri după-amiază George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, a invitat 
la M.A.E. pe ministrul Izraeiului 
la București, Eliezer Doron, căruia 
i-a exprimat îngrijorarea poporu
lui și guvernului român față de 
conflictul armat din Orientul Apro
piat și i-a solicitat să comunice gu
vernului Izraeiului că, preocupat 
fiind de pericolul pe care îl re
prezintă continuarea războiului 
pentru pacea în Orientul Apropiat 
și pentru pacea lumii, guvernul Re
publicii Socialiste România adre
sează un apel guvernului Izraeiu
lui pentru încetarea imediată a os
tilităților, pentru soluționarea pe 
calea negocierilor a problemelor li
tigioase, cu respectarea drepturilor 
legitime ale popoareloi- interesate.

triva R.A.U. efectuînd raiduri ae
riene și asupra aeroporturilor și că 
forțele armate ale R.A.U. sînt în pre
zent în curs de a respinge această a- 
gresiune".

NAȚIUNILE UNITE. — Agenția 
U.P.I. anunță că ambasadorul Izrae
iului, Gideon Rafael, a informat luni 
dimineața pe președintele Consiliului 
de Securitate, Hans Tabor (Danemar
ca), despre faptul că „Egiptul a atacat 
Izraelul în aer și pe sol“.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate s-a întrunit luni 
după-amiază într-o sesiune extraor
dinară pentru a examina situația din 
Orientul Mijlociu.

Poznan, la care România participă cu 
o expoziție generală de mașini și 
utilaje, cu produse chimice, materiale 
de construcții, bunuri de consum și 
alimente, la Ambasada română din 
Varșovia a avut loc luni o conferință 
de presă. Ambasadorul român la Var
șovia, Tiberiu Petrescu, a vorbit despre 
realizările economiei românești, despre 
dezvoltarea relațiilor de colaborare eco
nomică și tehnico-stiințifică dintre 
România și Polonia. In continuare, cei 
prezenți au urmărit filmul tehnic ro
mânesc „Tractoarele românești".

„Reykjavik-1967". In Is- 
landa a avut loc tradiționalul marș 
„Reykjavik-1967". Această manifes
tație s-a desfășurat sub lozincile : 
„Cerem încetarea agresiunii S.U.A. 
în Vietnam", „Să fie retrase trupele 
americane din Islanda", „Protestăm 
împotriva dictaturii militare din 
Grecia". Cu prilejul desfășurării 
marșului au avut loc mai multe 
mitinguri.

Congresul al V-lea al 
Uniunii Tineretului Ceho
slovac s-a deschis luni la Pala
tul sporturilor din parcul de cul
tură și odihnă Julius Fucik din 
Praga. La Congres participă 800 
de delegați și 600 de invitați. Din 
România participă o delegație a
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DAMASC 5 (Agerpres). — Potrivit 
agenției France Presse, un comuni
cat al comandantului șef al forțelor 
armate ale Republicii Arabe Siria, 
difuzat de postul de radio Damasc, a 
anunțat : „Avioanele noastre bom
bardează orașele și pozițiile strate
gice ale inamicului. Siria a intrat în 
luptă".

Totodată, agențiile de presă au a- 
nunțat că Iordania, Irakul, Yemenul, 
Kuweitul, Sudanul, Marocul se află 
în stare de război cu Izraelul.

TEL AVIV 5 (Agerpres).— Un co
municat oficial a anunțat că la 5 iu
nie Iordania a deschis focul împo
triva sectorului Izraelian al Ierusali
mului de pe puncte situate pe mun
tele Scopus și din direcția orașului 
Bethleem. Potrivit comunicatului, 
iordanienii au deschis, de asemenea, 
focul de-a lungul „țării nimănui" din 
Ierusalim. Focul a început la ora 
9,55 Gmt și s-a răspîndit în regiune.

DJEDDAH 5 (Agerpres). — Regele 
Feisal a ordonat trupelor saudite 
aflate pe teritoriul Iordaniei să se 
alăture armatei iordaniene în lupta 
împotriva forțelor armate ale Izrae
iului.

DAMASC 5 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a lansat un apel 
pentru distrugerea instalațiilor pe
troliere, transmite corespondentul a- 
genției France Presse.

CAIRO 5 (Agerpres).— Agenția 
France Presse anunță că orașul 
Cairo, capitala R.A.U., continuă să 
fie bombardat. Cele mai violente 
explozii au avut loc în suburbia 
Heliopolis.

DAMASC 5 (Agerpres).— Aviația 
siriană și iordaniană a bombardat 
orașele Haifa, Nathanya, Kfar Sirkin, 
Kfar Yvetz, Mayaln, precum și alte 
localități din Izrael. După cum anun
ță postul de radio Damasc, rafinăria 
de la Haifa a fost incendiată.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Din 
dinul generalului Ezer Weizman, 
ful adjunct al statului major al 
matei izraeliene, rezerviștii unui 
măr de 21 de unități au fost mobili
zați. De asemenea, toate vehiculele 
țării au fost rechiziționate pentru 
scopuri militare.

ANKARA. Luni a avut loc. la An
kara o reuniune extraordinară a 
Consiliului de Miniștri ăl Turciei 
consacrată situației din Orientul Mij
lociu. La sfîrșitul ședinței, premierul 
Suleyman Demirel, a declarat co
respondenților de presă că „Turcia 
nu este implicată în conflictul arabo- 
izraelian. Ea speră într-o restabilire 
rapidă a păcii și în acest scop, a pre
cizat primul ministru, Turcia își va 
alătura eforturile sale celora pe care 
le va întreprinde O.N.U.".

BELGRAD 5 (Agerpres).— în capi
tala R.S.F. Iugoslavia a fost dată pu
blicității o declarație a președintelui 
Iosip Broz Tito în legătură cu izbuc
nirea conflictului arabo-izraelian.

PARIS 5 (Agerpres). — în cursul 
unei serbări organizate șîmbătă de 
Partidul Comunist Francez în regiu
nea Parisului, secretarul general al 
partidului Waldeck Rochet a decla
rat : „Sîntem pentru o soluționare 
pașnică a problemelor Orientului 
Mijlociu. Nu vrem ca Franța să fie 
antrenată într-un nou război. Amin
tesc că Partidul Comunist Francez 
nu a pus niciodată în cauză dreptul 
la existență al poporului și statului 
Izrael. în plus, partidul nostru a 
combătut întotdeauna rasismul și 
antisemitismul".

ROMA. în legătură cu evenimen
tele din Orientul Mijlociu, Papa Paul 
al VI-lea a adresat secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant un apel cerîn- 
du-i să depună toate eforturile pentru 
ca „Organizația Națiunilor Unite să 
poată înlătura conflictul".

NICOSIA 5 (Agerpres). — Citind 
surse militare informate, agenția 
France Presse relatează că bazele 
militare britanice din Cipru au fost 
puse în stare de alarmă o dată cu 
sosirea primelor știri privind ostili
tățile din Orientul Mijlociu.

Uniunii Tineretului Comunist con
dusă de Iosif Walter, secretar al 
C.C. al U.T.C. Congresul a fost 
salutat de Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace.

Alegerile din landul vest- 
german Saxonia Inferioară 
pentru desemnarea parlamentului 
local au avut loc duminică. Deși 
pierd șapte mandate, social-demo- 
crații rămîn principala forță în 
acest land, obținînd 66 de man
date (43,1 la sută din totalul vo
turilor), în timp de creștin-demo- 
crații au atins un total de 63 depu
tați. Liber-democrații au pierdut 
patru mandate, rămînînd cu zece 
deputați. Partidul de dreapta na- 
țional-democrat a obținut șapte la 
sută din voturi și zece mandate.

Noi arestări în Grecia.
Guvernul de dictatură militară din 
Grecia continuă arestările în rîndul 
oponenților săi. Citind surse apro
piate guvernului cipriot, agenția 
France Presse anunță că a fost a- 
restat fostul ministru de externe 
al Greciei — Evanghelos Averof, 
unul dintre liderii partidului Uniu
nea național radicală (E.R.E.). Po-

Scrisoarea președintelui Ho Și Min adresată 

F. N. E. din Vietnamul de sud

primăvară ale anilor 
Relevînd intensificarea 
lor militare ale S.U.A. 
liților lor în Vietnamul de sud, 
unde au fost dislocate trupe cu un 
efectiv de peste un milion de sol
dați, președintele Ho Și Min a a- 
rătat că acestea au fost înzestrate 
cu echipament și arme în canti
tăți de 2—3 ori mai mari în com
parație cu perioada corespunzătoa
re a anilor 1965—1966. Cu toate a- 
cestea — se subliniază în scrisoare 
— compatrioții noștri din Vietna
mul de sud, sub conducerea F.N.E., 
au reușit să înfrîngă contraofen
siva agresorilor din sezonul uscat, 
obținînd victorii strălucite. La a- 
cestea se adaugă succesele obținu
te de armata populară și popu
lația nord-vietnameză, care, anga
jate în lupta cu pirații aerului, au 
doborît aproape 2 000 de avioane 
americane, capturînd, totodată, un 
mare număr de piloți inamici.;

Președintele Ho Și Min a scos 
în evidență și cu acest prilej fal
sitatea așa-ziselor „negocieri 
pace" propuse de S.U.A., care con
comitent continuă să-și intensifice 
acțiunile militare în ambele părți 
ale Vietnamului. Subliniind că a- 
cestea reprezintă doar o tactică fo
losită de americani în scopul in
ducerii în eroare a opiniei publi
ce mondiale, președintele Ho Și 
Min a exprimat, încă odată, ho- 
tărîrea întregului popor vietnamez 
de a lupta pînă la obținerea vic
toriei finale.

„Țara noastră este una și unia 
este poporul nostru" — a spus el, 
arătînd că populația din R. D. Viet
nam va lupta, cu prețul oricăror sa
crificii, alături de compatrioții săi 
sud-vietnamezi, pentru apărarea 
nordului, eliberarea sudului și reu- 
nificarea patriei.

★

HANOI 5 (Agerpres). — Pre
ședintele R. D. Vietnam, Ho Și 
Min, a adresat o scrisoare lui Ngu
yen Huu Tho, președintele Prezi
diului C.C. al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
în care salută victoriile repurtate 
de F.N.E. și populația sud-vietna- 
meză în anotimpurile de iarnă și

Cuvîntarea lui
John Gollan

LONDRA 5. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Luînd cuvîntul la un miting care 
a avut loc Ia Aberdeen (Scoția), 
John Gollan, secretar general aJ 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, a arătat că partidul a inițiat 
o campanie cu scopul „de a chema 
poporul și mișcarea muncitorească 
la eforturi și mai mari pentru a se 
pune capăt agresiunii S.U.A. și a 
contribui la obținerea libertății 
pentru Vietnam". „Vom duce, de 
asemenea, campania, a arătat în 
continuare vorbitorul, pentru a pre
veni intrarea Marii Britanii în Pia
ța comună, pentru a infringe res
tricțiile în domeniul salariilor și 
pentru a restabili drepturile sindi
catelor. Vom pleda pentru unitatea 
stîngii. Vom atrage noi membri în 
Partidul comunist și în Liga tine
retului comunist".

Referindu-se la criza din Orien
tul Mijlociu, John Gollan a expri
mat îngrijorarea față de faptul că 
actuala politică a guvernului labu
rist este dusă de aceiași oameni 
care au participat la criza Suezu- 
luj în 1956. El a arătat că inter
venția anglo-americană „trebuie să 
fie oprită", adăugind că forțele de 
eliberare națională sînt astăzi mai 
puternice decît în 1956 și că impe
rialismul nu mai poate face astăzi 
tot ceea ce dorește.

Notă de protest 
sovietică 
adresată S.U.A.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 
iunie, guvernul sovietic a 
Ambasadei S.U.A. la Moscova o 
nouă notă de protest prin care res
pinge versiunea americană referi
toare la avarierea navei sovietice 
„Turkestan*1. In nota sovietică se 
subliniază că atacul a fost comis 
ziua, pe timp cu o vizibilitate bună 
și nu există îndoială asupra faptului 
că avionul american a țintit nava 
sovietică. Argumentul invocat de 
partea americană cu privire la ris
cul pe care îl comportă pentru na
vigația liberă operațiunile militare 
americane în R. D. Vietnam, se spu
ne în notă, nu are nici un temei, 
întrucît aceste operațiuni înseși 
constituie o încălcare grosolană a 
normelor de drept internaționale 
și o crimă față de umanitate.

■ în Grecia au fost operate noi arestări 9 Constitu- | 

ția congoleza supusă referendumului B Lansarea | 

satelitului „Cosmos 163“

trivit aceleiași surse, Pafsanias 
Lykurezos, fost ministru de interne, 
a fost arestat și el, iar 10 deputați 
ce aparțineau Uniunii de centru au 
fost deportați în Insula Folegan- 
dros.

Reluarea de către Franța 
a experiențelor nucleare. La 
Faris a fost dat publicității un comu
nicat oficial al guvernului francez în 
care se arată că Franța a reluat la 
5 iunie experiențele nucleare la cen
trul experimental din Pacific. Comu
nicatul precizează că la ora 19 G.M.T., 
deasupra lagunei Mururoa a avut loo 
o explozie de putere redusă.

Alegeri pentru consiliile 
populare și tribunalele 
populare au avu* l°c duminică 
în Albania. Cu acest prilej au fost 
aleși 30 000 de deputați în consi
liile populare și 3 300 judecători și 
asesori populari în tribunalele 
populare.

1966—1967. 
operațiuni- 
și ale aco-

de

NEW YORK. Numeroși studenți, 
reprezentanți ai clerului, veterani 
de război, care se pronunță împo
triva războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam, au postat pichete în fața 
hotelului newyorkez „Americana", 
unde se desfășoară o întîlnire a 
partidului de guvernămînt cu par
ticiparea președintelui Lyndon 
Johnson. „Puneți capăt războiului 
sîngferos", „Soldații americani să 
fie aduși acasă din Vietnam", se 
putea citi pe pancartele purtate de 
participant. în manifestele împăr
țite de un grup de veterani de 
război se sublinia : „Am ajunș la 
convingerea că războiul dus 
Vietnam constituie o agresiune
S.U.A. ce nu poate fi justificată".

a referendumului, care se va în
cheia la 16 iunie, a cunoscut o 
mare afluență a populației. Rezul
tatele definitive vor fi cunoscute la 
26 iunie.

I
I

Referendumul constitu- I 
țional din Congo, cetățenii în ■ 
vîrstă de peste 18 ani din Congo I 
(Kinshasa) au început duminică să | 
se prezinte în fața urnelor pentru a 
a-și depune votul în cadrul refe- I 
rendumului constituțional ce are loc I 
în această țară. Potrivit știrilor ■ 
transmise din Kinshasa, prima zi |

I 
I 
I 
I
I 
I

„Cosmos-163". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos-163“. 
La bordul satelitului este instalat 
aparataj științific destinat conti
nuării cercetării spațiului cosmic.

Șahul Iranului a sosit la 
Paris *mPreun& cu sofia. Șahul se 
va întîlni cu președintele Franței, 
Charles de Gaulle.

TOKIO 5. (Trimisul special A- 
gerpres, Florea Țuiu, transmite): 
Ministrul de externe al României, 
Corneliu Mănescu, care întreprinde 
o călătorie prin Japonia a vizitat 
duminică monumente și locuri is
torice din orașul Kioto, unul din 
principalele centre culturale și de 
însemnătate istorică ale Japo
niei.

După-amiază a fost vizitat un a- 
telier pentru producția de țesături 
din mătase naturală, specifică a- 
cestei regiuni.

Seara, oaspeții români au pără
sit orașul Kioto, înapoindu-se în 
capitala Japoniei.

Luni dimineața la Ministerul de 
Externe al Japoniei au continuat 
convorbirile oficiale dintre minis
trul afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, și Takeo Miki, 
ministrul afacerilor externe al Ja
poniei. La convorbiri au participat 
membri, ai celor două delegații.

In încheierea discuțiilor, care 
s-au desfășurat într-un spirit de 
sinceritate, s-a hotărît să se dea 
publicității un comunicat comun. Cei 
doi miniștri de externe au subli
niat în cursul discuțiilor purtate că 
vizita $i schimbul de păreri care 
a avut loo cu acest prilej repre- j 
zintă o contribuție prețioasă la în
tărirea relațiilor dintre cele două 
țări, la cauza destinderii interna
ționale și păGii.

După convorbiri Shijiro Kawa- 
jlma, președintele Comitetului de 
politiGă externă al Partidului li
beral democrat, Gare a vizitat țara 
noastră, a oferit în saloanele hotelu
lui Hilton un prînz în onoarea mi-

oficială, la
U.C.I. și 

Iugoslavia, 
pe T. Jiv- 
îl însoțesa,

BELGRAD 5. Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite r 
Delegația de partid și guvernamen
tală a R. P. Bulgaria «ondusă de 
Todor Jivkov, prim-searetar al 
C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, a sosit luni 
la Belgrad într-o vizită 
invitația președintelui 
președinte al R.S.F. 
I. B. Tito. Salutîndu-1 
kov și persoanele «are _ ___
pe aeroportul din capitala R.S.F. 
Iugoslavia, I. B. Tito, a declarat: 
Noi așteptăm cu satisfacție apro
piatele convorbiri în cadrul cărora 
vom face o trecere în revistă a re
zultatelor pozitive obținute pînă 
acum în colaborarea noastră de 
bună vecinătate și vom examina 
în comun noile căi și posibilități 
pentru extinderea și consolidarea 
acestei colaborări.

In răspunsul său, Todor Jivkov 
a subliniat că aotuala vizită va 
oferi posibilități pentru un schimb

• >•*
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fra, a anunțat duminică introduce
rea stării de asediu și mobilizarea 
generală a populației. Totodată, el 
a precizat că forțele polițienești 
sînt investite cu puteri depline 
„pentru a preveni orice încercare 
de subversiune". Aceste măsuri in
stituite la Enugu (capitala Nigeriei 
orientale), transmite postul de ra
dio Biafra, au fost cerute de „creș
terea amenințărilor din afară". Este 
vorba, precizează corespondenții de 
presă, de acțiunile întreprinse de 
Gowon, conducătorul guvernului 
federal, sare a instituit o blocadă 
economică împotriva provinciei o- 
rientale și a decretat mobilizarea 
generală pentru a preveni secesiu
nea statului nigerian.

LAGOS 5 (Agerpres). — Amba
sada S.U.A. din Lagos a cerut tu
turor cetățenilor americani să pă
răsească cît mai repede cu putință 
teritoriul provinGiei orientale a Ni
geriei, transmite agenția United 
Press International. Această hotă- 
rîre a fost luată ca urmare a fap
tului că, potrivit declarației amba
sadorului american. Nigeria pare să 
se afle în pragul unui război civil. 
Trupe ale guvernului de la Lagos 
au ocupat poziții de-a lungul liniei 
de demarcație dintre teritoriul pro
vinciei orientale și restul Nigeriei.

Pe de altă parte, agenția U.P.I. 
semnalează că rezidenții străini din 
provincia estică continuă să fie e- 
vacuați în masă. Guvernul federal 
a dat un avertisment serios tuturor 
companiilor și oamenilor de afaceri 
străini, cerîndu-le să nu plătească 
taxe „guvernului“ de la Enugu (ca
pitala provinaiei orientale). Aver
tismentul constituie un nou pas al 
generalului Gowon — șeful guver
nului militar de la Lagos — pe ca
lea Izolării financiare și economice 
a provinciei estice. Transporturile 

Iși telecomunicațiile cu estul au fost 
deja suspendate. 

nistrului de externe al României. 
Au participat membri ai delegației 
române, precum și Ion Datcu, am
basadorul României în Japonia, și 
membri ai ambasadei. La prînz au 
fost prezenți S. Fujieda, ministrul.. - 
de interne al Japoniei, deputați,. 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Seara, ambasadorul României la 
Tokio, Ion Datcu, a oferit o recep-; . 
ție cu prilejul vizitei oficiale în-Ț 
Japonia a ministrului de externe al 
României.

La recepție au luat parte N. Us- - 
hiba, adjunct al ministrului aface-. 
rilor . externe,' reprezentant per- . 
sonal al ministrului de exter- „ 
ne al Japoniei, S. Fujieda, minis-, 
trul de interne al Japoniei,.
R. Minobe, guvernatorul orașu
lui. Tokio, K. Harada, mare maes— 
tru de ceremonii al casei imperia
le, K. Sasaki, președintele Partidu
lui Socialist dip Japonia, J. Shibata, 
președintele Academiei japoneze, 
oameni de știință și Gultură. Au 
fost prezenți, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Tokio.

Au mai participat K. Uemura, 
vicepreședinte al federației orga
nizațiilor economice din Japonia,
S. Hara, președintele băncii din To
kio, S. Komamura, președintele 
JETRO, H. Inagari, președintele 
Consiliului Japonez pentru comer
țul exterior, S. Ogawa, secretar ge
neral al Asociației pentru comerțul 
cu U.R.S.S. și țările Europei de ră
sărit, ziariști japonezi și străini.

Recepția s-a desfășurat într-a 
atmosferă eordială.
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de păreri în problemele construirii 
socialiste din cele două țări, precuiri 
și în problemele internaționale.

Luni după-amiază, Todor Jivkov! 
a depus o coroană de flori la mor- 
mîntul eroului necunoscut de la 
Avala.

★
Intr-o convorbire avută eu un 

grup de ziariști iugoslavi, T. Jivkov 
a declarat «ă principalele probleme 
despre care va discuta în timpul 
întîlnirii cu președintele Tito și gu 
alți conducători de partid și de stat 
din Iugoslavia se referă la dezvol- 
tarea continuă a relațiilor bulgaro-» 
iugoslave, a prieteniei dintre po
poarele, guvernele și partidele ce
lor două țări, la dezvoltarea colabo
rării în domeniul economia și cul
tural.

Ca țară balcanică eare în mod 
consecvent a dus o politică de co
existență pașnică între state cu 
orînduiri sociale diferite, R. P. 
Bulgaria a depus și depune efor
turi pentru dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate în Bakani, a 
spus în continuare T. Jivkov. Țara 
noastră, poporul nostru dorește să 
fie continuat procesul de destin
dere în Balcani, proees de dezvol
tare a relațiilor de bună vecinătate 
și de colaborare între statele din 
această regiune.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — 
Azi a început la Bruxelles sesiu
nea Consiliului ministerial al Pie
ței Gomune, care va dezbate pentru 
prima oară în mod oficial proble
mele aderării Angliei, Danemarcei 
și Irlandei la C.E.E. și constituirii 
Comisiei executive a acestei orga
nizații, care să înlocuiască fosta 
Comisie a C.E.E. și forurile execu
tive ale CECO și Euratom.

Din surse autorizate se declară 
că nu va fi luată nici o hotărîre 
definitivă privind începerea trata
tivelor cu cele trei țări petiționare, 
ci vor fi abordate doar unele pro
bleme procedurale, ca de pildă re
dactarea unor scrisori către guver
nele. celor trei țări prin care- se 
confirmă primirea cererii acesto
ra. Comentatorii de presă relatează 
că la actuala sesiune va avea loc 
prima confruntare între poziția 
Franței, care insistă ea înainte de 
examinarea problemei primirii de 
noi membri să se întreprindă un 
studiu preliminar privind implica
țiile constituirii unei Piețe com*.- 
ne mai largi — șj asupra pozițiilor 
celorlalți cinci parteneri ai săi, 
care argumentează că însuși pre
ambulul Tratatului de la Roma 
face apel la statele europene să se 

■ asocieze la C.E.E.
- j. *

Consiliul ministerial al Pieței co
mune, întrunit luni la Bruxelles, 
l-a desemnat pe Jean Rey, membru 
al Comisiei Pieței comune și prin
cipalul negociator al celor șase 
țări membre ale C.E.E. la tratati
vele rundei Kennedy, în funcția 
de președinte al Comisiei executive 
unice, care va intra în vigoare la 1 
iulie a.c. Noua comisie urmează să 
înlocuiască fosta comisie a C.E.E. 
și forurile executive ale Eurato- 
mului și C.E.C.O.


