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ncercare de a defini 
secretul" succesului în

acțiunea de organizare 
științifică a producției

și
Ampla acțiune de organizare știin

țifică, pe baze moderne a produc
ției și a muncii, inițiată de conduce
rea partidului în primăvara anului 
trecut, s-a soldat în numeroase în
treprinderi cu o evidentă îmbunătă
țire a eficientei activității economice. 
Printre unitățile industriale care au 
O)bținut rezultate remarcabile în acest 

•■.J : ' îniu se numără și Uzinele „23 
August", „Grivița Roșie" și între
prinderea textilă „Dacia", toate trei 
din București. Aceste unități și-au 
îndeplinit și depășit în primul semes
tru al anului în curs sarcinile de 
producție ; productivitatea muncii a 
fost cu 21,3, 20,4 și, respectiv, cu 11,4 
la sută mai mare decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut, iar beneficiile 
realizate în primele cinci luni le-au 
întrecut cu 65,2, 155 și, respectiv, cu 
76,1 la sută pe cele înregistrate anul 
trecut, pînă la sfîrșitul lunii mai.

Relevînd aceste rezultate nu ne 
propunem atît să arătăm cum anu
me au fost ele obținute, cît mai ales 
să scoatem în evidență aspectele de 
mai larg interes ale experienței acu
mulate în aceste întreprinderi în ac
țiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii, din care pot 
trage concluzii și învățăminte și alte 
unități industriale.

M

ÎNZESTRAREA
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a muncii
Din experiența 

a trei întreprinderi 
bucureștene

in toate cele trei întreprinderi, 
inițial au fost examinate foarte multe 
probleme, din cele mai diferite do
menii, au fost elaborate numeroase 

■ studii. Majoritatea măsurilor de per
fecționare a procesului de producție 
pe care acestea le preconizau au fost 
aplicate imediat, cu cheltuieli minime 
și cu o eficiență economică însem
nată. Ulterior, însă, am putea spune 
într-o a doua etapă, multe probleme 
au fost reluate. Pe baza experienței 
acumulate între timp, a unei docu
mentări mai temeinice, a unei mai 
atente examinări a condițiilor exis
tente, pentru multe dintre ele s-au 
găsit soluții mai bine fundamentate 
din punct de vedere tehnic și eco
nomic. S-a dovedit, astfel, și ar tre
bui să se țină în permanență seama 
de acest lucru, că orice succes

IPnsttpSilu^iasB
serviciului

public Iu C £ C
I. TULPAN

adjunct al ministrului finanțelor

Reflectînd creșterea 
sistematică a venituri
lor bănești și, în gene
ral, ridicarea nivelului 
de trai al populației, 
procesul de economisire 
la C.E.C. a luat în ulti
mii ani o deosebită am
ploare în țara noastră. 
Milioane de cetățeni u- 
tilizează în prezent ser
viciile Casei de Econo
mii și Consemnațiuni, a- 
sigurîndu-și astfel posi
bilitatea de a economisi 
treptat și în condiții 
deosebit de favorabile 
sumele necesare pentru 
procurarea unor bunuri 
de valoare mare și de 
folosință îndelungată, 
pentru satisfacerea ce
rințelor unui nivel de 
trai din ce în ce mai ri
dicat. După cum este 
știut. Casa de Economii 
și Consemnațiuni a pus 
la dispoziția populației 
forme și instrumente 
variate de economisire : 
librete de economii cu 
dobîndă (la vedere și pe 
termen), cu cîștiguri și 
cu dobîndă și cîștiguri 
(în bani, în obiecte și 
în autoturisme) și obli
gațiuni CEC cu cîști
guri. Depunătorilor care 
își păstrează Ia CEC e- 
conomiile bănești li se 
acordă importante a- 
■-antaje în afară de do- 
bînzi și cîștiguri : ga
ranția statului, restitui
rea la cerere, păstrarea 
secretului asupra nu
melui depunătorilor și a 
operațiunilor efectuate, 
scutirea de impozite și 
taxe a depunerilor, do- 
bînzilor și cîștigurilor 
ctc.

Faptul că depunerile 
au un caracter strict 
voluntar, că ele con
stituie, în același timp, 
expresia încrederii de
punătorilor la Casa de 
Economii și Consemna- 
țiunl, conferă un ca
racter cu totul deose
bit muncii de deservire 
în unitățile C.E.C. Sa- 
lariații C.E.C. trebuie 
să efectueze cu cea 
mai mare operativitate 
lucrările în legătură cu 
depunerile și restitui
rile de pe oricare in
strument de • economisi
re, să aplice metode 
de lucru perfecționate,

care să satisfacă ce
rințele populației.

Pe linia satisfacerii în 
măsură creseîndă a a- 
cestor cerințe, Casa de 
Economii și Consemna- 
țiuni acordă o măre 
atenție îmbunătățirii și 
perfecționării 
mentelor de. 
sire existente, 
cerii unor noi 
te forme de 
sire și asigurării bunei 
deserviri a depunători
lor. Astfel, au fost 
luate măsuri care vor 
asigura îmbunătățirea 
modului de funcționare 
a contului curent perso
nal. In viitor, pe acest 
instrument de econo
misire, titularii și alte 
persoane vor putea e- 
fectua depuneri la ori
care filială sau a- 
genție C.E.C. Plă
țile din conturi se vor 
putea efectua nu numai 
la filiala C.E.C. la care 
este deschis contul cu
rent personal, ci și la o 
altă filială sau agenție 
C.E.C. indicată de ti
tular la deschiderea 
contului, ori ulterior, 
pe bază de specimen de 
semnătură. De aseme
nea, cu ajutorul unor 
cecuri vizate de filiala 
la care 
contul 
sonal, 
tului 
pune _ .
altă unitate C.E.C. din 
țară. O serie de plăți 
periodice pot fi efec
tuate de titularii de 
conturi 
sonale 
ment: 
nergie 
taxe de telefon, impozi
te și prime de asigu
rare ADAS. Plățile se 
vor efectua de filialele 
C.E.C., pe baza docu
mentelor de plată pre
zentate de organizațiile 
prestatoare de servicii. 
In același timp, pentru 
a lărgi aria de deser
vire, se analizează po
sibilitatea virării pen
siilor, în conturile cu
rente personale ale 
pensionarilor, direct de 
către oficiile de pensii 
județene, municipale și 
orășenești. O formă 
nouă, atractivă și tot
odată instructivă de

instru- 
economi- 
introdu- 

și varia- 
economi-

deschis 
per- 
con-

este 
curent 

titularul 
va putea dis- 
plăți la oricare

curente per- 
prin vira- 

apă-canal. e- 
electrică. gaze,

economisire, se organi
zează și pentru elevi. 
Este vorba de cecurile 
de economii școlare, 
care vor fi emise în 
serii (seturi colorate de 
cite 10 bucăți fiecare, 
în valoare de 5 lei), pe 
diferite teme: scriitori, 
poeți, flora și fauna 
țării etc.

In cadrul unei re
cente consfătuiri orga
nizate de centrala Ca
sei de Economii și Con- 
semnațiuni cu cadre
le de conducere ale 
direcțiilor județene, a- 
nalizîndu-se posibilită
țile ridicării la un ni
vel tot mai înalt a de
servirii populației, s-au 
subliniat rezultatele 
bune obținute de către 
salariații filialelor din 
Baia Mare, Cluj. Tul- 
cea, ai agențiilor^ Nico- 
lae Bălcescu și 
din municipiul 
rești, de către 
de unități din 
Suceava, precum și din 
alte județe. O atenție 
deosebită s-a acordat 
organizării și consolidă
rii rețelei, amplasării 
judicioase a unităților 
și dotării lor cu cele 
necesare pentru buna 
desfășurare a activită
ții. Cu sprijinul orga
nelor locale, în nume
roase localități din tară 
s-au obținut localuri co
respunzătoare, fiind 
astfel înființate noi u- 
nități proprii și manda
tare, îndeosebi la sate și 
în noile cartiere de lo
cuințe de la orașe. In 
numeroase unități s-a 
introdus programul de 
lucru în două schim
buri, asigurîndu-se ast
fel 14 ore zilnic pen
tru deservire. De ase
menea, s-a introdus o 
nouă metodă de lucru 
la ghișeu: fiecare lucră
tor execută integral 
toate fazele operațiunii 
și predă apoi docu
mentele la casă. Prin 
folosirea acestei meto
de s-a lărgit frontul de 
lucru, respectiv numă
rul de ghișee, deservi
rea fiind mai opera-

în acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii 
constituie, de fapt, doar un început, 
care trebuie urmat de căutarea per
manentă a noi soluții tehnico-ccono- 
mlce și adîncirea celor preconizate 
la un moment dat.

Cîteva exemple sînt edificatoare în 
acest sens. La Uzina „23 August", în 
urma unuî studiu succint, transpor
turile uzinale au fost raționalizate pe 
baza centralizării mijloacelor de 
transport. însoțită de anumite mă
suri organizatorice complimentare, 
soluția a dus, într-un singur semes
tru, la o economie postcalculată de 
peste 3 milioane lei. Cu toate acestea, 
problema a fost reluată ulterior de 
către inginerul specializat în acest 
domeniu din cadrul serviciului de 
organizare a producției. Ajutat, pe 
scurte perioade, de alți ingineri și 
tehnicieni, el a ajuns să lucreze în 
prezent la definitivarea unui nou stu
diu pe această temă, mult mai com
plex și mai documentat decît primul, 
care va duce, fără îndoială, la rea
lizarea unor noi economii. Tot aici, 
în secția aparataj, în care se prelu
crează produse în serie, inițial s-a 
introdus un sistem de programare 
pe linii tehnologice și pe mașini, în 
funcție de necesitățile montajului, 
fără a pune condiția optimizării pro
ducției, urmărirea făcîndu-se zilnic 
pe bază de tabulogramă, obținută 
p,rin. stația mecanografică ge. caicul 
a uzinei. în prezent se lucrează’ insa 
la calculul loturilor optime, se sta
bilesc variante de optimizare a pro
ducției. De remarcat că pe baza ex
perimentărilor și a rezultatelor ob
ținute pînă acum, la Uzina „23 Au
gust", a început de curînd pregăti
rea trecerii la programarea rațională 
și optimizarea producției de motoare 
și de locomotive.

Similar s-a procedat în diferite 
probleme și la întreprinderea textilă 
„Dacia". Deși într-o primă etapă aici 
s-au efectuat o serie de investigații 
care au dus Ia îmbunătățirea unor 
normative de lucru, în prezent, pe 
baza unei documentări mai aprofun
date, a sugestiilor primite din partea 
Centrului de perfecționare a pregăti
rii cadrelor de conducere din între
prinderi — Otopeni, s-a trecut la 
efectuarea unor noi cercetări în a- 
cest domeniu.

Evident, am insistat mai mult asu
pra acestui mod de rezolvare a pro
blemelor, în etape strîns legate între 
ele, pentru a pleda, implicit, pentru 
generalizarea acestui procedeu. Cu 
toată claritatea se desprinde că, în 
acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii, se ajunge la 
cele mai bune rezultate nu dintr-o 
dată, ci din aproape în aproape. Toc
mai de aceea ea trebuie înțeleasă ca 
un proces continuu, neîntrerupt.

ing. Ion BUCUR

In dotația din anul acesta 
a căilor ferate a intrat cel 
de-al 3 000-lea vagon. In ace
lași timp, au fost puse în cir
culație 40 de noi locomotive 
Diesel electrice și electrice, 
realizate de cunoscuta uzină 
craioveană „Electroputere"; 
s-au centralizat electrodinamic 
sute de macazuri și au fost 
prelungite cu zeci de kilome
tri liniile continue fără joante 
sau cele duble.

înzestrarea tehnică și mai 
buna organizare a proceselor 
tehnologice și a lucrului în 
unitățile de exploatare, dirija
re și întreținere au permis 
obținerea în prima jumătate 
a acestui an a unor importan
te rezultate tehnico-economi- 
ce. Printre acestea, amintim 
transportarea peste prevederi 
a 900 000 tone, creșterea vite
zei comerciale cu 3,5 la sută 
și economisirea a mii de tone 
combustibil.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare 
în pag. a II-a)

Buzești 
Bucu- 

o serie 
județul

Pe Valea Jiului, în
tre Bumbești și Live- 
zeni.

Dacă orografic Va
lea Jiului are un sin
gur pisc, Parîngul, is
toria i-a oferit, se 
Știe, cel puțin cîteva, 
în momente de tensiu
ne si dramatism care 
au modificat, prin cu
lorile lor, întregul ta
blou. Valea Jiului e o 
carte, un roman-epo- 
pee sau frescă, cu en
ciclopedice trimiteri 
înapoi, în istorie, sau 
înainte, în viitor. Va
lea Jiului e centena
ră. O filă se deschide 
exact acum o sută de 
ani. cînd se sapă aici 
primele mine, dar ca
re nu sînt primele, fi
indcă exploziile artifi
cierilor au dezgropat 
arcade romane, gran
dios boltite în stînci- 
le netezite cu dalta. 
Valea Jiului e milena
ră. Aici, timpul antic 
răspunde discret
beznă, asemenea unui 
lac sau unei bolți, cînd 
lansezi un sunet. O 
altă filă se deschide a- 
cum două decenii, în 
cîntecele coloanelor 
de brigadieri care for
țează, pentru prima 
oară, poarta montană 
dintre Oltenia si Ar
deal. dintre Bumbești 
și Livezeni, 
truind acești 
sălbatici, 
straniu de 
tunjiți de 
jeliilor si 
lucind în
vinețiu, ca niște cra
nii fantastice de ci
clopi între gulerele 
negre ale lichenilor. 
Contrastul de alb-ne- 
gru domină totul, pu
ternic și fascinant. Al
bul stîncilor și negrul 
cărbunelui si al oa
menilor care-l dez
groapă. albul stîncilor 
și negrul căii ferate 
care buclează stîncile 
sau le străbate, con
struită de brigadieri 
în 1948. Departe, în 
față, cînd se sparge 
printre ape si munți, 
orizontul î$i lasă poa
lele în colinele verzi 
ale Hunedoarei.

din

fierăs- 
munți 

frumoși, 
frumoși, ro- 
răzuirea vi- 

a ploilor, 
soare alb-
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Cartea se redeschide 
azi, în 1968.

Am văzut, în aceste 
dimineți cu soare to
rid, cum se scriu noi
le pagini din cartea 
socialistă a Jiului. Am 
văzut, în forfota ti
nerilor brigadieri ve- 
niți în munți de cîte
va săptămîni, cum se 
leagă prezentul de tre
cut si de viitor, prin 
același flux dialectic 
care se numește pro
gres (Valea Jiului e 
de mult un simbol al 
dinamismului) sau is
torie.

Un tînăr brigadier

la care participau o 
sută de tineri. toate 
cele șapte echipe ale 
brigăzii de muncă pa
triotică „Jiul" din Li- 
vezeni. in prima săp- 
tămînă de întrecere au 
fost transportate peste 
400 de tone de piatră 
și alte materiale. în- 
tîmplarea aceasta s-a 
petrecut acum cîteva 
zile.

— Cum vă simțiți pe 
șantier ?

Sigur că întrebarea 
e inutilă, odată ce tî- 
nărul nostru s-a evi
dențiat în întrecere, o- 
dată ce echipa condu-

■ploua, 
gîndit 

acesta, 
care-l

Reportaj de Hie PURCARU

cu salopetă albastră, 
legat de mijloc cu o 
frînghie, e balansat o 
zi întreagă între cer 
și pămînt, cu mîna 
stingă tinîndu-se de 
centură, iar cu dreapta 
izbind gîfîit, cu un 
tîrnăcop, la inter
vale precipitate, a- 
tunci cînd balansul o 
permitea, într-un colț 
de stîncă ce trebuia 
netezit, teșit, si la ca
re nu se putea ajunge 
altfel decît legîndu-te 
de mijloc cu o frîn
ghie. Al cărei capăt, 
un ochi de laț, să fie 
aruncat ca un lasso și 
petrecut peste un colt 
stîncos de deasupra. 
Tînărul a lucrat o zi 
întreagă asa, sau poa
te numai cîteva ore. 
Poate că oamenii, 
martorii care spun că 
a lucrat toată ziua 
așa, se înșeală, pentru 
că amurgul vine repe
de printre stînci sau 
pentru că timpul tre
cea foarte greu pentru 
ei, cei de jos, care pri
veau cum scade umbra 
omului pe stîncă. In- 
tîmplarea s-a petrecut 
acum două decenii.

Un tînăr brigadier 
cu salopetă albastră, 
nici mai voinic, nici 
mai sprinten ca alții, 
a izbutit să se eviden
țieze într-o întrecere ■

să de el a luat pen
tru a doua oară — la 
8 iulie — steagul de 
fruntașă pe brigadă. 
Tînărul se numește 
Constantin Becheanu 
și e student la Insti
tutul din Petroșeni.

— Cum vă simțiți, 
totuși, pe șantier ?

Munca s-a încheiat. 
E amurg, se aude pu
ternic Jiul printre tur
mele albe de piatră 
încremenite în rosto
golire, pe coastă, de 
spaima căderii în a- 
bis. Cerul e curat si 
rece, o să fie noapte 
cu lună. Intr-un colț 
al taberei-șantier, ci
neva zdrăngăne o ghi
tară. Stau de vorbă 
cu Becheanu st con
versația noastră nu 
poate fi, fără îndoia
lă, decît frumoasă, în 
acest decor somptuos, 
lîngă acest steag de 
întrecere recent cuce
rit, lîngă aceste tune- 
le și viaducte durate-n 
piatră de 
gadieri.

primii bri-

-fc

vorbă 
cu

Stau de 
pre tradiții 
cheanu si colegii

Transcriu, de 
carnetul de note, 
cutia.

„Sîntem aici o

des- 
Be- 
săi.
pe 

dis-

sută

® Evaziune de la etica profesională

® Copii aruncați în angrenajul in

tereselor meschine

© „Nune mare și masă frumoasă!..."
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© LASERUL - RAZĂ A VIEȚII

ancheta internațională
9

a „Scînteii"

de studenți din Craio
va si Petroșeni. Prima 
zi de lucru ? Atunci, 
seara, cînd ne dureau 
toate oasele de efort, 
eram dezamăgiți. Adi
că priveam ce Tăcuse
răm noi în ziua aceea 
— nu tăcuserăm mai 
nimic — și priveam 
tunelurile de-aici și 
viaductele, si toate ce
lelalte, și ne tot gîn- 
deam cum dumnezeii 
de le făcuseră ceilalți, 
cu tîrnăcoape și cu 
lopeti și dormind în 
barăci în care 
Atunci ne-am 
la cuvîntul 
„generație", pe
spunem si-l auzim de 
atîtea ori. și ne-am 
gîndit la generația ce
lorlalți. Nu, nu ne so
cotim inferiorii lor, 
dimpotrivă, noi știm 
azi mult mai multe 
decît știau ei atunci, 
atunci nu existau nici 
zborul cosmic. nici 
războiul din Vietnam, 
nici Johny Holliday 
sau aluminiul româ
nesc, dar nu despre 
asta e vorba, poate e 
vorba despre roman
tism. Dar romantis
mul îl ai sau nu-l ai, 
e ca o boală cronică 
sau ca ochii albaștri, 
și noi îl avem. Dar să 
zicem că stai asa, aici, 
rezemat de o stîncă de 
sist cristalin, cu o pi
pă de tisă în gură, și 
stai si privești si tot 
ce vezi mai important 
sînt aceste 
viaducte și 
ferată care 
lîngă nori.
începi să admiri si în
cepi să te întrebi, ă 
propos de generație, 
dacă poți găsi echiva
lente. dacă poți aduce 
aici echivalentele tale. 
Si încă mai mult de
cît niște echivalențe, 
fiindcă tu ai primit 
mai mult decît ei. Lu
crările acestea. care 
sînt niște opere de ar
tă, au prins în plasti
ca lor amprentele pa
siunii acelor tineri, 
asa încît, descifrînd 
azi această stenogra-

tuneluri si 
linia aceea 
trece pe 
'Sigur că

(Continuare 
în pag. a VII-a)

bt&te cu un wci
prieten al RWffiîiei

Convorbire cu poetul Nicolas GUILLEN

Nicolăs Guillen, neîndoielnic 
unul dintre cei mai mari poeți ai 
vremii noastre, are un frumos 
neastîmpăr continuu, vorbește mai 
întîi prin gesturi, cu mîinile, iar 
cînd o face prin vorbe, mîinile nu 
încetează să se rotească, repede, 
subliniind fraze întregi, desenîn- 
du-le, obligîndu-le să ia întorsă
turi neașteptate, pline de subtili
tate și umor. E un neastîmpăr ce ' 
vine dinlăuntru, ca un son de ghi
tară, însoțind fără întrerupere vor
birea semănată cu cuvinte și con
strucții de mare farmec, făcînd ca 
între om și poet să nu existe ab
solut nici un fel de distanță.

Poezia sa, „mulatră" — într-o 
definiție dată de el însuși — nu, 
este o modă, ci un mod, un mod

NU POȚI GĂSI ÎN PIAȚA LEGUME
CARE N-AU

In plin sezon de vară, cetățenii 
pretind, pe drept cuvînt, ca piețe
le orașului să fie aprovizionate 
din abundență cu legume de bună 
calitate și într-un sortiment variat. 
Duminică, 21 iulie, am întreprins un 
raid prin piețele municipiului Ti
mișoara. La ora 6 dimineața, 
chioșcurile 
de-adreptul 
tori. Este o 
licită mari 
Ce surprize 
magazinele

în toate unitățile se găseau can
tități suficiente de roșii, ardei, cas
traveți și morcovi. Responsabilii 
unităților afirmau că este o ade
vărată bogăție de legume, o mare 
varietate de sortimente, iar cali
tatea e ireproșabilă. Și totuși lip
sesc aproape total legume mult 
căutate pe această piață, cum sînt 
guliile, conopida, salata verde, lă- 
dăcinoasele albe, țelina. Cum se 
explică această situație ? De ce 
nu se asigură suficiente cantităti 
de fasole verde, ceapă și cartofi? 
In sortimentele minimale afișate în 
majoritatea unităților de legume și 
fructe, doar sînt prevăzute nume
roase produse.

— In prima parte a anului, ne-a 
spus tovarășul Petru Barița, direc
torul I.V.L.F., cooperativele agrico
le de producție n-au reușit să-și 
îndeplinească sarcinile contractua
le din cauza secetei. Dar, în-

de legume erau 
asaltate de cumpără- 
zi de vîrf, cînd se so- 
cantități de produse, 
le-au oferit O.V.L.F. și 
din Timișoara ?

cepînd din iunie și mai ales în 
luna aceasta, situația s-a îmbună
tățit, livrările iiind la nivelul sar
cinii de plan. Cantitățile zilnice voi 
asigura realizarea planului pînă 
la sfîrșitul acestei luni...

In total, trebuiau livrate I.V.L.F., 
de către cooperativele agricole de 
producție, de la începutul anului 
pînă la 31 iulie, 34 540 tone legu
me ; pînă la 19 iulie s-au livrat 
22 000 tone. Este îndoielnic că în 
numai 12 zile se va livra 36 la sută

FOST CULTIVATE
filat activitatea în legumicultură în 
excelență pe aceste sortimente, ne- 
glijîndu-le pe celelalte. De altfel, 
la organele județene care răspund 
de producerea și valorificarea le
gumelor — Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole, direcția 
agricolă, I.V.L.F., O.L.F. — atenția 
este concentrată spre aceleași cî
teva sortimente, 4—5 la număr, 
restul fiind considerate „alte legu
me mărunte".

Cum sînt cultivate legumele

anchetă în piețele timișorene

din cantitatea de legume rămasă 
restanță în atîtea luni. Și chiar 
dacă ar fi așa, oare cetățenii vor 
achiziționa asemenea cantități in
dustriale ? Sau sortimentele de 
acuma le vor compensa pe cele 
care au lipsit anterior ?

Sărăcia sortimentului este expli
cată prin concepția care, de mai 
mulți ani, călăuzește activitatea în 
legumicultura din acest bazin. 
Mari cantități de roșii, cartofi, var
ză și ardei, realizate aici, sînt so
licitate la export, încît majoritatea 
cooperativelor agricole și-au pro-

în cooperativele agricole ? Ma
zărea, de exemplu, pe lîngă 
faptul că s-a găsit . în canti
tăți reduse, a avut o perioadă de 
recoltare de numai 2 săptămîni. 
De ce ? „Pentru că a ajuns la ma
turitate" — susține conducerea 
I.V.L.F. La fel, salata verde, cono
pida și gulioarele nu se mai gă
sesc pentru că producătorii nu 
s-au îngrijit să asigure producerea 
lor eșalonată.

— In acest an, O.V.L.F. a asigu
rat pentru aprovizionarea popu
lației cantități de legume incompa-

rabil mai mari decît anul trecut — 
este de părere tov. Coriolan Pop, 
primarul municipiului Timișoara. 
Departe însă de mine gîndul de 
a aprecia situația ca satisiăcă- 
toare. Nu numai cantitativ, dar 
mai ales pe sortimente, aprovizio
narea are de suferit. Consider că, 
din păcate, o caracteristică a 
aprovizionării municipiului nostru 
cu legume este discontinuitatea. 
Apar o dată cantități mari dintr-un 
sortiment, pentru ca în scurt timp 
să dispară de pe piață. In contro
lul pe care l-am efectuat la 21 iu
lie în piețele din oraș, am consta
tat că lipsesc unele sortimente, 
care acum ar trebui să se găseas
că din abundență : fasole 
nu există, deoarece nu s-a 
vat; conopida lipsește cu 
vîrșire; gulii au fost prea 
la începutul verii, iar acum 
mai găsesc deloc ; la fel și salata 
verde ; de la recoltarea, în primă
vară, a verzei timpurii, și pînă la 
cultivarea verzei de toamnă, este o 
perioadă în care cooperativele a- 
gricole nu ne mai asigură acest 
produs. La fel și cartofii. Se cul
tivă numai timpurii și de toamnă, 
fără a mai arăta că nu se ține 
seama de soiurile solicitate de lo

grasă 
culti- 
desă- 
multe 
nu se

Gheorghe RADEL
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a II-a)

de a trăi, o ipostază umană d« 
înaltă conștiință; revoluționară — 
așa cum observa, de mult, Julio 
Gostiabru — nu prin cantitatea de 
dinamită a cuvintelor, ci prin ră
dăcinile ei înfipte adînc în su
fletul popular, în neliniștile, ne
voile și frumusețile acestuia. Poe
tul s-a identificat cu acest mod 
încă de la prima sa carte — Mo- 
tivos de Son, 1930 — și toate ce
lelalte titluri care l-au urmat nu 
au făcut nimic altceva decît să a- 
dîncească această identitate, dînd 
poeziei sale o circulație continen
tală și, mai apoi, universală.

L-am văzut la Havana (mai 
exact, l-am regăsit aici, după ce 
îl cunoscusem, cu cîțiva ani in 
urmă, la București) și l-am aștep-. 
tat acum să vină la București, ca 
invitat al Uniunii Scriitorilor.

Guillen este un vechi prieten al 
țării noastre. Ne-a vizitat pentru 
prima oară în 1952 și ori de cite ori 
vine la București se simte în mij
locul nostru, în casa sa. Se plimbă 
singur, se pierde in mulțimea de 
pe bulevardul Magheru sau șade 
în fața hotelului vorbind cu porta
rul, cu care — mărturisește el — 
devine întotdeauna prieten, oriun
de s-ar afla. Cucerește, repede, pe 
oricine. La Havana, la sediul 
UNEAC (Uniunea națională a 
scriitorilor și artiștilor), unde este 
de mulți ani președinte, nimeni nu 
poate folosi cu el tonul distant. E 
un om franc, direct, simplu și ride 
des. „Un popor care știe să ridă 
— spunea el odată — după patru 
secole de sclavie este un popor 
foarte puternic".

— Cînd ați fost ultima dată fn 
România?

— Acum cîțiva ani, cînd s-a săr
bătorit Centenarul lui Eminescu.

— Schimbări ?
— Destule. într-un timp scurt, 

România a făcut progrese extraor
dinare în toate domeniile. Poporul 
român dă impresia de forță, de pu
tere, de încredere în el însuși, o 
încredere care uimește. Nivelul de 
viață este ridicat și modern. Dacă 
vrei o observație aparte, îmi plac 
vitrinele caselor de modă, aranja
te cu gust. Librăriile sînt pline tot 
timpul cu lume, în fața cinemato
grafelor este o mișcare continuă, 
dis-de-dimineață, iar turiștii — mi 
se pare foarte important — sînt în 
aflux. Vin din toată Europa și, si
gur, și din alte părți. Remarc ser
viciul prompt, atenția deosebită, 
aș zice cordialitatea, cu care sînt 
întîmpinați. Asta, dragul meu, ține 
de cultură, de educație.

— Spuneți-mi, ce proiecte scrii
toricești vă frământă?

— Să scriu versuri. E mania 
mea...

Dorie NOVĂCEANU

(Continuare în pag. a VII-a)
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FAPTUL
DIVERS
Pentru 
pietoni!

care 
ori 

S-a 
Aici, 
1025

Piața 1848. 
și-a notat 
(tot de pietoni 
regulile de cir-

Un reporter al „Faptului 
divers" înarmat cu pix și carne
țel a stat la ,.pîndă“ în Piața 
Romană. Intr-o singură oră a 
„vînat" 586 de cetățeni 
traversau strada pe stop, 
prin locuri contraindicate, 
deplasat și în 
tot într-o oră, 
contravenienți 
este vorba) la 
culație.

După aceste sondaje, a studiat 
statistica accidentelor. A studiat 
statistica și a făcut niște calcule, 
în trimestrul II a.c. 24,1 la sută 
din accidentați au fost pietoni.

Reporterul acestei rubrici 
fiind pieton din tată-n fiu a ți
nut doar să atragă atenția că 
prea s-au înmulțit dușmanii pie
tonilor. Dumneavoastră faceți 
ce vreți. Ghipsul este ieftin.

Brunetul 
a fost blond,
apoi...

Brunetul avea un sistem des
tul de simplu : apăsa pe buton 
și aștepta să-i deschidă cineva. 
Dacă i se deschidea, întreba de 
familia Popescu, dacă nu-i des
chidea nimeni, deschidea el sin
gur. Intra în casă și-și alegea 
diferite obiecte. Bineînțeles, 
obiecte cu volum mic și valoare 
mare.

Opera in municipiul Timi
șoara. Intr-o singură zi s-au 
prezentat la miliție 11 „victime". 
Au început cercetările.

— La dumneavoastră a sunat 
cineva la ușă ?

— Da. 11 căuta pe unul Du
mitrescu. Familia Dumitrescu.

— Cum arăta ?
— Era destul de tinăr, impo

zant și era brunet.
— Și la noi a sunat cineva. 

Era impozant, cum zice 
dumnealui, dar era blond șl 
căuta tot familia Dumitrescu.

„Operau" doi ? Nu. Unul sin
gur. Ștefan Călin. Cînd l-am 
văzut noi însă nu era nici blond 
nici brunet. Era tuns.

Turnul
Chindiei

Direcfia muzeelor și monumen
telor din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, prin scrisoarea 
nr. 71402, ne semnalează că, din 
cauza unui abuz al organelor 
municipale lalomifa, a fost ras cu 
buldozerul valul vechii cetăfi a 
Tirgoviștei pe o lungime de 500 
de metri. Prin aceeași scrisoare 
sînfem rugafi să intervenim de ur
gență. Cum să intervenim ? Să 
punem oameni de pază la Curtea 
Domnească ? La turnul Chindiei ? 
Să le luăm buldozerul ? N-avem 
această calitate. Așa sfînd lucrurile, 
problema poate fi rezolvată fot pe 
plan local. Adică la Tirgovișfe.

Cine fură
azi un bou...

I
I

Parlagiul Nicolae Iugovici a 
fost prins sustrăgînd din Abato
rul I.R.I.C. Argeș 12 kg mușchi 
și cotlet de porc a I-a, cum se 
spune. S-a adus la cunoștință 
conducerii — și conducerea și-a 
zis :

— Fură 
băiat bun.

— Cum ? A fost prins în fla
grant delict !

— Ca să fie „cauză penală", 
suma trebuie să depășească 200 
de lei.

— Ce-a furat el o depășește 
cu mult.

— Schimbăm prețurile. Zicem 
c-a furat carne de calitate in
ferioară.

Și așa s-a făcut. Dacă Nicolae 
fură miine un bou (și pare-se 
că are perspective) conducerea 
abatorului va susține că a furat 
un ou...

Nicolae ăsta, dar e 
Hai să-l ajutăm.

O soluție 
de moment

Vă amintiți ? Cu cîtva timp 
în urmă scriam câ la Rapidul 
61 București—Iași nu este va
gon restaurant bou bufet. 
Acum putem răsufla ușurați. 
Am primit răspunsul întreprin
derii de exploatare a vagoa
nelor restaurant și de dormit. 
Scrie, negru pe alb, că ceea 
ce s-a scris e adevărat. Mai 
mult. Scrie în răspuns, tot 
negru pe alb, că și alte tre
nuri sînt în aceeași situație. 
Urmează explicații tehnice și 
asigurări că se caută „o so
luție de moment, care să sa
tisfacă pe cît posibil, necesi
tățile călătorilor, dar și con
dițiile igienico-sanitare im
puse de legi și regulamente'. 
Parcă noi zicem altfel. Nu zi
cem, dar... așteptăm și dacă 
ni se spunea și cît, tot era 
bine. Așa că noi, călătorii 
trenurilor fără vagoane re
staurant, mai așteptăm. Nu 
răspunsuri, ci măsuri practice. 
Cu senvișuri și răcoritoare. 
Dar nu la iarnă 1

I

^iCum se explică
separatismul dintre
creația artistică și
industria

Pe tema de mai sus, ziarul nostru a publicat nu 
de mult o anchetă, punînd în discuție unele din 
cauzele care mențin separatismul dintre creația 
artistică și sectorul bunurilor de larg consum. Pro
blemele ridicate au stîrnit interes. Mulți specia
liști au ținut să-și exprime părerile. Redăm mai 
jos cîteva dintre acestea.

Pregătirea cadre

lor punctul de

pornire in rezol

varea problemei

Actualul ritm de dezvol
tare a industriei și comer
țului, precum și exigența 
crescîndă a cumpărătorului 
sau concurenta pe plan in
ternațional, au dus la per
fecționarea tehnică și este
tică a obiectului de serie 
industrial. în felul acesta, 
industria a simțit nevoia 
unui specialist proiectant, 
care să întrunească o serie 
de calități pe care nu i le 
poate da decît o 
specială de estetică 
melor industriale.

Asupra organizării 
me a unei astfel de școli 
sau institut, asupra progra
mului și metodelor de edu
cație privind formarea și 
pregătirea „designerilor". 
s-au purtat numeroase dis
cuții în seminariile și con
gresele internaționale 
„design".

Ce ne interesează pe 
din aceste discuții sînt 
teva precizări cu privire la 
estetica industrială. Ce își 
propune estetica industria
lă în fond ? Referindu-mă 
la aceasta, aș putea să sub
liniez că estetica industria
lă este o activitate al că
rui ultim tel este de a de
termina proprietățile for
male ale obiectelor produse 
de industrie. Proprietățile 
formale ale obiectului tre
buie să fie întotdeauna o 
consecință a unei ordonări 
și integrări a tuturor facto
rilor care participă într-un 
mod sau altul la procesul 
de formare a acestuia. A- 
.cești factori sînt funcțio
nali, estetici, tehnologici, e- 
conomici.

Am tinut să precizez cî
teva generalități cu privire 
la obiectul esteticii indus
triale pentru că de aci 
cred că decurg niște conse
cințe cu privire la învătă- 
mîntul de estetică indus
trială (cărui tip de școală 
tradițională ar putea să 
aparțină sau dacă 
tip nou de școală), 
ta cursurilor (3—4 
signer! proiectanți, 
creatori de înaltă 
care).

în urmă cu aproape trei 
ani, conducerea Institutului 
de Arte Plastice din Bucu
rești. întelegînd această 
necesitate stringentă, în 
urma legăturilor frecvente 
cu industria si comerțul, 
precum și în urma docu
mentării asupra învătămîn
tului de estetică industrială 
din alte țări a inițiat un curs 
facultativ de acest gen. con
dus de arhitectul Adrian 
Vișan. Rezultatele, deși ti
mide. au fost îmbucurătoa- 

Anul acesta s-a deschis 
institut prima expoziție 
proiectare a obiectului 
serie industrială (servi- 
de masă porțelan, sti-

să remedieze starea de fapt 
din acest domeniu. Sînt si
gur că oricare director de 
întreprindere este bucuros 
să-și vîndă marfa (nu ori
cum) și să nu aibă stocuri 
în magazii. De același prin
cipiu cred că sînt animate 
și ministerele care au în 
subordine asemenea între
prinderi. Fără a respecta 
însă niște reguli stricte ale 
esteticii industriale, care 
țin cont atît de felul care 
trebuie fabricat obiectul cît 
și de felul cum va fi uti
lizat de cumpărător, o în
treprindere nu va reuși să 
concureze la calitate, iar 
unitățile comerciale vor 
face eforturi pentru ca mar
fa să fie plasată la cum
părător. Pentru a evita a- 
semenea situații este nevoie 
de „designeri" proiectanți și 
de creatori de forme indus
triale de înaltă calificare.

scoală 
a for-

opti-

de

noi 
cî-

este un 
la dura- 
ani de- 
5—6 ani 

califi-

Vasile CELMARE 
prorector al Institutului 
de Arte Plastice 
din București

Este necesară co

laborarea tehnicii

cu arta
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In momentul de fată In
stitutul de Arte Plastice 
din București se află în po
sesia unei judicioase pro
grame de învățămînt în a- 
cest domeniu, care propu
ne înființarea de urgentă 
a unei secții de estetică 
industrială. Planul de învă- 
țămînt pentru această sec
ție, care este în studiu la 
Ministerul învătămîntului, 
prevede un sistem de învă- 
tămînt de specialitate con
ceput pe 5 ani. rezultînd 
de aci că obiectul de stu
diu este bine precizat pe 
baza unor cercetări înde
lungate șl amănunțite a 
programelor similare din 
alte țări. Considerăm că 
este necesară o cifră de 
școlarizare anuală de mini
mum 20 de studenți, cifră 
care asigură cu certitudine 
absorbirea lor în sectorul 
productiv.

Aprobarea pentru înfiin
țarea secției de estetică in
dustrială trebuie dată de 
urgentă de către Ministe
rul învătămîntului. pentru 
a se mai putea da examen 
de admitere în actuala se
siune din toamnă. Bineîn
țeles că în prealabil sau 
paralel cu această acțiune, 
ministerele și instituțiile 
care ar trebui să foloseas
că absolvenții secției res
pective trebuie să-și pre
vadă măsurile necesare.

Rezolvarea unei 
nea probleme cere 
practice urgente, 
simultan din mai
locuri (întreprinderi, minis
tere de resort. Ministerul 
învătămîntului. Institutul 
de artă). Toate aceste mă
suri trebuie să alimenteze 
acțiunile paralele care tind

Am putea împărți crea
torii care concură la reali
zarea articolelor industriei 
ușoare în trei categorii. în
tr-o primă categorie ar 
intra creatorii-artiști, care 
realizează imprimeurile, 
aplicațiile de pictură pe 
diferite articole — sticlărie, 

■ porțelan, faianță, piele ; în
tr-o. altă categorie ar intra 
creatorii de confecții, tri
cotaje — confecționerii — 
deci creatori în fața cărora 
se pune problema îmbină
rii judicioase a tehnicii cu 
bunul gust ; iar într-o a 
treia categorie ar intra 
proiectanții de diferite ma
șini și utilaje casnice, de 
accesorii tehnice — vase 
emailate, aragaze, boilere, 
a căror principală califi
care este cea tehnică.

Dispunem de asemenea 
categorii de creatori, mulți 
dintre ei foarte talentați. 
Multe din realizările lor 
s-au impus, fiind solicitate 
nu numai pe piața internă, 
ci și la export. Dar acest 
lucru, ținînd seama de 
avalanșa noutăților, de ni
velul de realizare, nu mai 
este suficient. Ceea ce lip
sește încă cu desăvîrșire 
este un specialist de tip 
nou, așa numitul „designer" 
sau creator industrial, care 
să îmbine priceperea ar
tistică cu cea tehnică, cu
noștințele despre funcțio
nalitatea 
care le creează cu cele de 
economie și raționalizare a 
producției, care să știe să 
aprecieze judicios gustu
rile, moda în evoluția ei, 
să aibă cunoștințe serioase 
de ergonomie și psihologie 
socială. La Institutul de 
Arte Plastice s-a făcut un 
pas înainte în ce privește 
pregătirea pe un profil mai 
larg a creatorilor, acor- 
dîndu-se o atenție mai 
mare artei decorative și 
aplicate, dar cerințelor de 
mai sus nu li se face deo
camdată față încă în nici 
un institut de specialitate. 
Or, în tot mai multe țări 
estetica industrială, ca 
ramură specifică de crea
ție, se dezvoltă rapid. Nu 
avem voie să rămînem în 
urmă. Soluții mai operativ 
aplicabile consider că ar fi 
mai multe : pregătirea unor 
artiști plastici, eventual a 
unor ingineri, arhitecti și 
proiectanți, ca designeri, 
creatori industriali, prin 
cursuri de tip postuniversi
tar și colaborarea creato
rilor existenți în cadrul 
unor colective de proiec
tare mai mari, unde cali
ficările și cunoștințele să 
se completeze. Aceste căi 
ar fi, după părerea noas
tră, mai practice și, um- 
plîndu-se acest gol în pre
gătirea creatorilor indus
triali, atît autoritatea cît 
și contribuția lor la reali
zarea 
mai variat și atractiv

. produse noi 
țitor.

care nu poate fi acceptată 
în continuare. Prin însăși 
rațiunea esteticii indus
triale, frumusețea unui 
produs rezidă, în primul 
rînd, în funcționalitatea sa, 
în felul în care răspunde 
necesităților. O rochie nu 
e frumoasă numai prin im- 
primeul țesăturii, ci și prin 
comoditatea cu care e pur
tată, prin felul cum se 
mulează țesătura etc. Si, 
dimpotrivă, sînt nereușite, 
chiar vulgare, acele pro
duse în care s-a căutat să 
se aplice și nu să se im
plice arta. Un model, ca și 
o decorație, trebuie să se 
preteze materialului.

Una din principalele 
cauze, care determină apa
riția în continuare a unui 
mare număr de articole 
submediocre îl constituie 
lipsa specialiștilor — crea
tori industriali. Există la 
Institutul de Arte Plastice o 
secție de artă decorativă 
cu cîteva catedre de spe
cialitate, ai căror absol
venți nu pot acoperi însă 
cerințele esteticii indus
triale, specifice producției 
de serie. Avem, la ora ac
tuală, sectoare întregi încă 
descoperite, lipsindu-ne es
teticieni bine pregătiți pen
tru industria construcțiilor 
de mașini și a utilajelor de 
uz casnic și, în general, 
pentru articole metalice, de 
masă plastică etc. Se impu
ne ca M.I.U. să-și sporeas
că mult numărul creatori
lor cu studii superioare, 
multilateral pregătiri.

La promovarea bunului 
gust, a rezultatelor unor 
asemenea specialiști cum 
ar fi cei la care m-am re
ferit, poate contribui în
tr-o măsură însemnată și 
crearea unor magazine de 
prezentare în marile orașe 
ale țării, pentru încercarea 
prealabilă a produselor noi 
în serii mici, aceste unități 
fiind, în același timp, ram
pe de lansare a respective
lor produse și mijloace de 
testare fi educare a pu
blicului.

Ing. Mircea IVANESCU 
specialist în probleme 
de estetică industrială 
Ministerul Comerjului 
Interior

Artistul să lucreze

in fabrică

Deseori, în expoziții ale 
artiștilor plastici, uneori 
chiar și în cele ale studen
ților de la institutele de

artă plastică pot fi văzute 
lucrări inspirate, valoroase, 
lucrate într-o manieră care 
permite valorificarea lor 
în producția industrială ; 
e drept, fenomenul e mai 
frecvent în sectoarele tex
til. ceramică și sticlărie și 
mai rar în alte sectoare. 
Unele frîne împiedică încă 
achiziționarea lor și repro
ducerea în producția de 
serie. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă (de 
ce nu și ministerele produ
cătoare ? — n.n.) ar putea 
iniția o reglementare în 
materie, care să permită 
valorificarea unor astfel de 
lucrări și încadrarea lor în 
regimul creațiilor cu drept 
de autor.

Deși o asemenea colabo
rare ar fi fructuoasă, ar 
contribui 
varietate 
texturi, 
totuși că 
cientă, < 
producției impun o legă
tură strînsă, multilaterală 
cu creatorul, prezența lui 
aproape permanentă în fa
brică, o pregătire cores
punzătoare, de strictă spe
cialitate, dublată cu cu
noașterea cerințelor teh
nologiei producției de se
rie etc. De aceea, sub
liniez în mod deosebit că 
artistul plastic nu trebuie 
și nu poate fi rupt de teh
nicianul creator. Referin- 
du-ne la designer, creato
rul industrial, trebuie ară
tat că și acesta trebuie 
pregătit pe profiluri de 
specialitate — confecția 
de îmbrăcăminte, de încăl
țăminte. de mașini de 
uz casnic, de ambalaje etc. 
De aceea, pentru promo
varea esteticii industriale 
în industria ușoară, consi
der necesară lărgirea atri
buțiilor consiliului tehni- 
co-artistic al ministeru
lui. completarea unităților 
de creație din întreprin
deri cu un număr sporit de 
artiști, plastici și arhitecti;, 
organizarea de schimburi 
de experiență. întrucît 
are o extrem de mare 
importantă calificarea a- 
celuia care se interpune 
între producător și cumpă
rător, apreciem că elemen
te de estetică 
trebuie predate 
la institutele de 
care pregătesc 
de creație, inclusiv și mult 
așteptării designeri, dar 
chiar și la institutele și 
liceele economice.

' la o mai mare 
de desene, con- 
modele, socotim 

i ea ar fi insufi- 
deoarece nevoile

industrială 
nu numai 

învățămînt 
personalul

Ing. Cristian STANCU 
șeful serviciului tehnic 
pentru confecții din M.I.U.

tivă, timpul de așteptare al de
punătorilor a fost redus, iar răs
punderea salariaților în efectuarea 
operațiunilor a crescut. La unitățile 
cu un volum mare de operațiuni au 
fost mecanizate operațiunile conta
bile. Totodată, pentru efectuarea cu 
maximum de operativitate a confir
mărilor de sold din libretele de eco
nomii, atunci cînd se solicită resti
tuiri la alte unități decît cele care 
țin fișele de cont, unitățile CEC din 
orașele mari au fost dotate cu apa
rate telex. în cadrul măsurilor pen
tru înlăturarea paralelismelor și a 
suprapunerilor s-au simplificat for- 
mularistica, precum și unele lucrări 
contabile și statistice, s-a perfecțio
nat circuitul documentelor, s-au a- 
dus îmbunătățiri în tehnica operațiu
nilor de ghișeu.

Cu toate măsurile luate, în activi
tatea de deservire a populației se 
mai semnalează totuși unele abateri 
care generează nemulțumiri, recla
mați! și sesizări. Astfel, din cauza 
unei insuficiente cunoașteri a in
strucțiunilor privind tehnica de ghi
șeu, unii salariați nu lămuresc com
plet pe depunători, iar în unele ca
zuri au o comportare lipsită de soli
citudine (filialele C.E.C. Constanța, 
Tg. Mureș, agenția Victoria din 
București și altele). La filialele sec
toarelor 6 și 7 din București, la fi
lialele din Oradea, Craiova și alte
le, efectuarea operațiunilor complexe 
(lichidări de librete, emiteri de du
plicate, operațiunile în conturi cu
rente) durează prea mult; la aceasta 
contribuie uneori și salariații servi
ciului de evidentă mecanizată din 
București, care nu execută întotdea
una operativ confirmările de sold. 
Au existat și cazuri cînd unii depu
nători au fost amînați nejustificat 
pentru înscrierea dobînzilor (filiale
le Galați, Vatra Dornei, Arad). De 
asemenea, aprovizionarea defectuoa
să cu instrumentele de economisire 
și cu imprimatele necesare a influen
țat negativ operativitatea deservirii 
la filialele din Brașov și Rm. Vilcea 
și la agențiile Blocuri-Galați și 
Racovița, județul Argeș.

în vederea îmbunătățirii în con
tinuare a activității de deservire. 
Casa de Economii și Consemna- 
tiuni a stabilit un amplu program 
de măsuri. Printre acestea s-a pre
văzut mecanizarea operațiunilor de 
ghișeu la 41 unități din Bucu
rești și din alte mari orașe din 
țară, ceea ce va scurta durata de e- 
fectuare a operațiunilor și timpul de 
așteptare al depunătorilor. Vor fi 
înzestrate, în continuare, cu apara
te telex filialele din reședințele de 
județ și din alte orașe cu volum 
mare de operațiuni. Acolo unde va 
fi necesar, se vor înființa noi uni
tăți pentru deservirea populației și 
se va continua dotarea unor sedii

.. existente, cu cele necesare desfăș.Up.. 
rării în bune condiții a activității 
lor. Totodată, ca urmare a noii îm
părțiri administrativ-teritoriale a 
țării și ținînd seama de noua struc
tură organizatorică a rețelei C.E.C. 
se vor reamplasa unele unități din 
mediul sătesc și se vor aronda co
munele la acestea, îmbunătățindu-șe 
astfel deservirea populației.

Ridicarea nivelului pregătirii pro
fesionale a salariaților, îmbunătăți
rea comportării lor față de depună
tori, crearea unei opinii de masă 
împotriva celor ce încalcă normele 
de bună deservire, întărirea disci
plinei în muncă vor sta în perma
nență în centrul preocupărilor Casei 
de Economii și Consemnațiuni, în- 
cît activitatea de deservire să se îm
bunătățească, iar acțiunea de econo
misire să progreseze continuu.

organizațiilor de partid
din unitățile comerciale
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ÎNSEMNĂRI DIN COMERȚUL ORĂDEAN

produselor pe

unui sortiment cît 
de 

va crește slm-

LEUCHTER
al Consiliului

George
secretar 
artistic din Ministerul
Industriei Ușoare

Se impune
aseme- 
măsurl 
pornite 

multe

o nouă optică

Estetica industrială este 
privită încă printr-o optică 
deformată, ca un fel de 
adaus artistic, aplicat ul
terior produsului. Iată o 
optică profund greșită,

(Foto : S. Cristian)Tușnad: Lacul Sfînta Ana
j

Pulsul vieții comerciale cunoaște 
un ritm tot mai viu în Oradea, im
primat, pe de o parte, de procesul 
de înnoire și extindere a rețelei co
merciale iar, pe de altă parte, de în
suși cumpărătorul care pretinde să 
fie servit prompt, corect, amabil. 
Străbătînd arterele și vadurile co
merciale ale orașului, stînd de vorbă 
cu vînzători, gestionari și alți lu
crători din comerț, constați că, în 
ultima vreme, a crescut preocuparea 
pentru buna deseivire a populației. 
Se reflectă, între altele, în aceste re
zultate efectele activității educative 
a organizațiilor de partid.

Se pune însă întrebarea : Cum se 
explică totuși, că, în aceste condi
ții, în unele unități comerciale din 
Oradea furturile din avutul obștesc 
se mențin la „nivel constant", iar în 
unele cazuri se observă chiar o ten
dință de creștere ? Cauza o consti
tuie atmosfera de îngăduință, înțe
legere și blîndețe față de hoți.

In timp ce la I.C.S. Metalo-chi
mice, organizația de partid raporta 
lunar și trimestrial despre variatele 
ei acțiuni educative, fostul șef de de
pozit Vasile Barna, în cîrdășie cu alți 
12 contabili, gestionari și vînzători, a 
furat timp de 7 ani ca în codru, pă
gubind statul cu peste un milion și 
jumătate de lei. La un control 
în gestiunea lui Stefan Ungvari, 
responsabil la magazinul de pro
duse industriale nr. 65, i s-a găsit 
o lipsă de 30 000 lei. Nimeni n-a miș
cat măcar un deget împotriva lui, așa 
că omul și-a văzut mai departe de 
afaceri, adăugind în numai două luni 
încă 13 672 lei la delapidarea anteri
oară. Nici de data asta n-a fost de
ranjat. A fost destituit abia după alte 
trei luni, cînd ajunsese să-și însu
șească, împreună cu salariata Ghizela 
Buncan, peste 73 000 Iei.

Deși fostul comitet orășenesc de 
partid și organele de resort fuseseră 
informate că directorul comercial al 
I.C.R.T.I. Oradea, Adalbert Stein, 
își însușește contravaloarea unor 
ipărfuri vîndute direct din depozit, 
au fost luate măsuri împotriva lui... ... ... ____  ,_ ,__
după doi ani. Cum pot fi calificate . zînd hotel,, bar, restaurant, grădină 
asemenea stări de lucruri decît „pri- ‘ ' '*  ' ‘
mc de încurajare" a hoției ?

Oricît de curios ar părea, Ia co
mitetul de partid pe comerț din O- 
radea, ca și într-un șir de organiza
ții de bază din unitățile comerciale 
se manifestă și acum o tendință de 
autoliniștire. Pe ce se bazează ea ? 
In esență, pe lungile liste de acțiuni 
educative. Desigur, nimeni nu con
testă însemnătatea șl utilitatea sim
pozioanelor, conferințelor, expuneri
lor pe teme de etică, dar dacă am 
privi lucrurile pornind doar de la 
numărul lor am putea crede că peste 
tot, în comerțul orădean, cinstea se 
află la loc de cinste. Or. realitățile 
nu îndreptățesc o asemenea conclu
zie.

Nota caracteristică a multor ac
țiuni educative o constituie formalis
mul, caracterul abstract-didacticist, 
slaba combativitate. Chiar acolo undo 
nu Ii se poate reproșa nimic în pri
vința conținutului, ele rămin doar 
vorbe goale cînd nu sînt însoțite de 
măsuri concrete pentru înlăturarea 
ilegalităților.

De ce 
metode 
ciența 
publice 
tîlnirile 
merț 
procese publice în incinta întreprin
derilor unde au fost comise delapi
dări, supunerea hoților judecății co
lectivului din unitatea respectivă ?

Este cu totul de neînțeles că, în 
timp ce opinia publică își manifestă 
indignarea față de faptele amintite, 
unele organizații de partid de aci își 
propun să analizeze probleme care sînt 
departe de a putea rivaliza în impor
tanță cu aceea a apărării proprietății 
socialiste. în planul de activitate pe 
trimestrul doi al comitetului de par
tid din comerț și al comitetului de 
partid de la I.C.S. Alimentara sînt 
trecute pe ordinea de zi a ședințe
lor : preocuparea asociației sportive 
„Comerțul" pentru organizarea cît 
mai plăcută a timpului liber al sa-

se neglijează folosirea unor 
care și-au dovedit efi- 

în crearea unei opinii 
combative, cum sînt în- 
tinerilor lucrători din co- 

cu juriști, organizarea de

lariaților ; activitatea cercului de or
ganizare științifică a comerțului ; 
cum s-a îndeplinit planul de curățe
nie și pavoazare de 1 Mai : activita
tea cultural-sportivă...

Nimeni nu contestă utilitatea a- 
cestor preocupări, dar oare în condi
țiile reducerii numărului ședințelor 
la strictul necesar, să fi constituit 
intr-adevăr aspectele amintite pro
blemele esențiale spre care trebuiau 
să-și concentreze atenția organizațiile 
de partid ? Oare nu ar fi fost mai 
nimerit ca operația de „curățire" să 
înceapă cu hoții de diferite cate
gorii ?

Ar fi inutil de argumentat, pe de 
altă parte, rolul hotărîtor, în unită
țile comerciale ca și pretutindeni de 
altfel, al exemplului personal al co
muniștilor, al conduitei lor irepro
șabile în muncă. Cu atît mai grav 
apare faptul că în unele organizații 
orădene, 
chimice, 
T.A.P.L. 
cinstiți 
titlu de

Nu e de mirare că unele organi
zații de .
ciale acționează timid împotriva a- 
buzurilor și furturilor, din moment 
ce au manifestat blîndețe față de 
unii membri de partid vinovați de 
furt, limitîndu-se să-i sancționeze 
cu o mustrare sau cu vot de blam. 
A fost nevoie de intervenția comi
tetului municipal de partid pentru 
ca Margareta Pete, Maria Cisar, de 
Ia I.C.S. Metalo-chimice, Alexandru 
Berbec și Angela Popovici de la 
T.A.P.L. să fie excluși din partid 
pentru faptele lor nedemne.

Aceste deficiențe în activitatea or
ganizațiilor de partid din rețeaua 
oomercială a Oradei au fost agra
vate de cazuri de intervenție abu
zivă din partea unor cadre din apa
ratul de partid și de stat. Iată un 
exemplu care vorbește de la sine. 
După patru luni de „activitate", da 
la 16 septembrie 1966 la 23 ianuarie 

.1967, în . .gestiunea . complexului 
„Transilvania" din Oradea (cuprin- 

etc.) condus de Aurel Mitruriu**»  
fost găsită o lipsă de peste 71 000 lei. 
Comitetul de partid din comerț a 
propus Direcției Comerciale să ia 
măsurile corespunzătoare. Abia după 
un timp destul de îndelungat Mi- 
truțiu a fost înlocuit ca necorespun
zător. Iată însă că la 8 octombrie 
1967, pe baza unei „dispoziții supe
rioare", el a fost reîncadrat. Dispo
ziția a fost dată de fostul secretar 
al Comitetului de partid Crișana, 
Gheorghe Ardelean (azi vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Bihor), 
la intervenția directorului general 
V. Aroneanu din M.C.I. și îndepli
nită fără nici o obiecție de fostul 
vicepreședinte al Sfatului popular 
regional Crișana, Alexandru Fodor. 
Dosarul cu cei peste 71 000 lei lipsă 
a rămas „uitat" la miliția orașului. 
Efectele nu s-au lăsat așteptate. 
Doar după cîteva luni, organele de 
control au stabilit la complexul 
„Transilvania'*  o nouă lipsă de cîte
va zeci de mii de lei. Poate își vor 
spune unii : „In sfîrșit acum i s-a 
înfundat". Nici vorbă. In urma unei 
noi intervenții, Aurel Mitruțiu a fost 
trimis în această primăvară, pe 
cheltuiala statului, trei luni la Ma
maia, pentru specializare, după care 
a fost transferat (într-un Ioc mai fe
rit) ca șef al bufetului T.A.P.L, 
nr. 35 din Oradea. îl întîlnești ve
sel și mulțumit de sine (și de alții), 
grăbindu-se cu mașina personală 
să-și rezolve problemele... Ne ex
primăm convingerea că Comitetul 
județean de partid Bihor va face 
lumină în acest caz iar vinovății vor 
fi treziți la realitate.

Stîrpirea din rădăcini a actelor de 
necinste în comerț, încetățenirea u- 
nei atmosfere de intransigență îm
potriva oricăror încercări de a lovi 
în avutul obștesc impun organelor 
de partid și de stat, la Oradea ca și 
pretutindeni, fermitate și principia
litate partinică, combaterea hotărîtă 
a tendințelor de îngăduință față de 
hoți.

ca cele de la I.C.S. Metalo- 
„Alimentara", „Textila" ș< 
s-au strecurat oameni ne- 
care dezonorează înaltul 

membru de partid.

partid din unitățile comer-

Victor DELEANU

na

(Urmare din pag. I)

calnici. Situația este cu atît mai 
gravă cu cît aici este un bazin 
legumicol, cu vechi tradiții și cu 
o puternică bază materială...

La aceste condiții neprielnice, 
datorate producției, se adaugă 
slaba organizare a desfacerii, care 
provoacă un plus de aglomerație, 
la unitățile de desfacere. Iată 
ce ne-a spus tovarășul Pop 
în această privință : în afară de 
aceasta, nici desfacerea nu este 
destul de bine organizată : frontul 
de vînzare este prea mic. De a- 
ceea, sint zile și în special ore 
cînd este un mare aflux de cum
părători în piață. Marțea, vinerea, 
sîmbăta și duminica, mai ales în
tre orele 6 și 11, se creează o 
mare aglomerație. Am cerut 
O.V.L.F. să se mărească numărul 
vînzătorilor, dar nu se iau măsuri. 
Pentru lichidarea acestor deficien
țe s-a stabilit ca cooperativele a- 
gricole, în calitate de mandatari 
ai O.V.L.F., să-și desfacă marfa fi- 
xîndu-se zilele, sortimentele și can
titățile pe care le vor vinde.

Cît privește aspectul prezentării, 
tovarășul Pop susține că este greu 
de pretins ca marfa să fie așezată 
frumos, ca vinetele, ardeii, cartofii 
să nu fie plini de pămînt. Se poate 
admite un asemenea punct de ve-

dere ? Socotim că nimic nu justifi
că menținerea unui comerț înapo
iat, de tarabă, în care produsele, 
aduse direct din cîmp, fără a fi cu
rățate și așezate, sînt puse la dis
poziția cumpărătorilor. Cei cărora 
le revin principalele obligații în 
această direcție sînt reprezentanții 
O.V.L.F., iar consiliul popular tre-

tuează un control riguros de către 
primarul orașului și vicepreședin
tele de resort. Trebuie însă ca cei 
care produc și valorifică legumele 
să se ocupe cu mai mult spirit de 
răspundere de rezolvarea proble
melor care se ridică. Marfă există 
— chiar dacă lipsesc unele sorti
mente. Și această marfă trebuie să

CARE N-AU FOST CULTIVATE
buia să dea dovadă de mal multă 
exigență, de mai multă fermi
tate în a impune respectarea 
condițiilor unui comerț civilizat.

Comitetul executiv al consiliului 
popular municipal provizoriu a 
analizat recent aprovizionarea 
populației cu legume și s-a stabi
lit un plan de măsuri pentru îmbu
nătățirea situației. Zilnic se eiec-

ajungă la timp pa piețele Timișoa
rei și ale altor orașe și centre din 
județ, proaspătă și prezentată co
respunzător.

Totodată, se impune ca, paralel 
cu măsurile ce trebuie luate acum 
pentru organizarea aducerii și 
desfacerii legumelor, să se treacă 
la rezolvarea unor probleme de 
perspectivă. „Situația din acest an

se va repeta și în viitor dacă nu 
se vor lua măsuri hotărîte pentru 
înlăturarea cauzelor care au de
terminat-o — ne-a spus tov. Co- 
riolan Pop. Este necesar ca orga
nele județene — consiliul popular, 
uniunea 
direcția 
sprijinul 
sort, să 
plan de producție corespunzător 
cerințelor aprovizionării abunden
te a populației cu toate sortimen
tele de legume. Nu se poate ad
mite ca județul nostru, care are 
condiții foarte bune și tradiții în 
cultura legumelor, să ajungă în 
situația de a cere să i se trimită 
unele sortimente din alte părți ale 
țării. Este foarte bine că se pro
duc cantități tot mai mari la o 
serie de sortimente cerute și pe 
piața externă — roșii, ardei gras 
și altele ; dar de ce să se negli
jeze producția altor legume? De 
pildă, la rădăcinoasele albe și la 
usturoi. Banatul era printre cei mai 
mari producători din țară; acum se 
produc cantități foarte mici. Numai 
printr-o judicioasă planificare și ur
mărire a realizării cantităților și 
sortimentelor necesare, se vor pu
tea înlătura neajunsurile ivita îa 
aprovizionare'.

Sînt cerințe la care subscriem.

cooperativelor agricole, 
agricolă, I.O.V.L.F. — cu 
forurilor centrale de re- 
treacă la stabilirea unul
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Experiența acestui an a 
’dovedit convingător cit de 
mare este rolul irigațiilor 
în agricultură. Așa cum s-a 
arătat la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., Comitetul 
Executiv al Comitetului 
Central al partidului a ho- 
tărît să se elaboreze un 
program de irigații pînă în 
1975 care să prevadă reali
zarea unei suprafețe iriga
te de 3 milioane de hectare.

■ Aceasta impune să fie lua
te, încă de pe acum, mă
suri pentru pregătirea pro
iectelor și planurilor de 
irigații, asigurarea utilaje
lor, începerea de îndată a

■ lucrărilor de amenajare a 
terenului. Totodată, reali
zarea sarcinilor mari tra
sate de conducerea de 
partid și de stat In dome
niul irigațiilor necesită o

5 judicioasă coordonare a e- 
f- forturilor, corelarea acțiu

nilor ce se desfășoară în 
prezent cu cele care ur
mează să fie întreprinse în 
anii viitori.

Mari posibilități de ex
tindere a irigațiilor există 
în județul Ilfov. Pentru ca 
socotelile hîrtiei să de
vină o realitate, este nevoie 
ca în cuprinsul județului să 
se întreprindă acțiuni ime
diate pentru identificarea 
terenurilor, elaborarea do
cumentației tehnice, asigu
rarea necesarului de uti
laje și agregate, să se por
nească la executarea și a 
altor lucrări * pregătitoare.

Situația la zi a irigațiilor 
ți perspectivele întrevăzu
te. au constituit obiectul 
unor discuții la Direcția a- 
gricolă județeană. Trustul 
zonal I.A.S. și Direcția de 
îmbunătățiri funciare și 

' organizarea teritoriului. In 
județul Ilfov amenajările 
pentru irigații se întind pe 
o suprafață de peste 70 000 
ha, depășindu-se sarcinile 
prevăzute pentru actualul 
cincinal.

Extinderea amenajărilor 
este indisolubil legată și 
de modul în care sint ex
ploatate sistemele locale și 
intercooperatiste din agri- 
cultura județului. In legă- 

i tură cu aceasta se impun 
' citeva observații. Din tota- 
, Iul amenajărilor, 48 652 ha 

aparțin cooperativelor a- 
; gricole. Cu toată lipsa de 
; ploi, anul acesta aproape 

1 000 ha din suprafața a- 
; menajată n-au beneficiat 
i de apă. în acest caz, pier- 
I. derile au fost duble ; la e- 

;l nergia și sumele investite 
' ț. în lucrări s-a alăturat mi- 

l nusul de recoltă. O primă 
; explicație constă în slaba 

J organizare a muncii, nefo- 
i’l losirea la întreaga capaci- 

1 tate a utilajelor și tărăgă- 
! narea lucrărilor la unele 

■i sisteme ca Giurgiu — Oi- 
nacu, Radovanu — Crivăț 
— Căscioarele, Herești — 
Hotarele, Curcani și altele. 
A doua cauză o constituie 
lipsa de utilaje, ceea ce a 
determinat cooperativele a- 
gricole să recurgă la im
provizații.

O dovadă în plus că încă 
nu sînt folosite din plin 
nici pînă acum toate utila- 

, jele existente ne-o oferă 
datele statistice. Astfel, 
udarea întîia la cooperati
vele agricole s-a aplicat pe 
47 796 ha după care supra
fața a scăzut vertiginos, a- 
jungîndu-se ca la udarea 
a patra să se înregistreze 
doar 15 275 ha. Aceasta se 
întîmplă în condițiile în 
care, planul de culturi 
duble din cooperativele a- 
gricole, depășește 50 000 ha. 
Motivul cel mai ades invo
cat — lipsa de apă, în par
te adevărat, nu justifică 

■ totuși situația existentă. La 
cooperativa agricolă Cioro- 
gîrla nu s-au aplicat udă
rile prevăzute din cauza

slabei organizări a muncii. 
Aici s-au pierdut o bună 
parte din conductele asper- 
soarelor. Și acesta nu este 
un exemplu izolat. El de
notă că nu toate coopera
tivele agricole au acordat 
atenția cuvenită irigațiilor, 
chiar în condiții de secetă.

Pornind de la necesitatea 
extinderii suprafețelor pen
tru irigații, organele agri
cole s-au preocupat de

temelor propriu-zise, dar 
mai ales pentru cele 43 de 
noi stații de pompare elec
trice. Cel mai serios obsta
col îl constituie însă inexis
tența întreprinderilor spe
cializate în construirea de 
stații electrice de pompare 
și confecții metalice. In 
foarte multe cazuri, lipsa 
forței de muncă specializa
tă în astfel de lucrări a 
dus la risipirea de fonduri

pentru mecanizarea agri
culturii să fie dotate cu u- 
tilajele necesare. Se simte 
nevoia, de aceea, ca orga
nele de resort să se ocupe 
de rezolvarea mai operati
vă a problemelor legate de 
ridicarea gradului de me
canizare a lucrărilor de 
amenajare.

Extinderea irigațiilor ne
cesită studierea aprofun
dată a surselor de apă.

în județul Ilfov 

START NESATISFĂCĂTOR 
ÎN REALIZAREA 
PROGRAMULUI

(

identificarea terenurilor ce 
urmează să fie amenajate. 
Specialiștii din unitățile a- 
gricole, din Direcția agri
colă, uniunea cooperative
lor agricole și de la 
D.I.F.O.T. au încheiat un 
prim bilanț al suprafețelor 
ce urmează a fi amenaja
te in următorii doi ani: 
10 170 ha în 1969 și 9 000 ha 
în 1970. Dar după propriile 
lor aprecieri aceste supra
fețe nu sînt încă pe măsura 
posibilităților. Se cuvine să 
facem și o altă preci
zare : deși identificările 
au cuprins suprafețele ce 
urmează a fi amenajate în 
următorii doi ani, în pre
zent, atenția este îndrepta
tă numai asupra celor pre
văzute în anul viitor.

Faptul că sînt cunoscute 
terenurile ce vor fi ame
najate a creat posibilitatea 
stabilirii măsurilor nece
sare executării în bune 
condiții a lucrărilor. Calcu
lul hîrtiei arată că pentru 
amenajarea celor peste 
10 000 ha, împărțite pe 124 
cooperative, în sisteme lo
cale, sint necesare aproape 
100 de proiecte, 2,5 mili
oane mc terasamente, pro
iectarea și executarea a 69 
de stații de pompare din 
care 43 electrice, a 412 stații 
de pompare pentru apă din 
pînza freatică, procurarea 
a 653 de electro și moto- 
pompe, 41 020 ml de con
ducte, 290 agregate de as- 
persiune și mari cantități 
de materiale de construcții.

Este desigur bine că se 
cunosc suprafețele și, în 
funcție de acestea, și nece
sarul de proiecte, utilaje și 
materiale. Dar în afara 
celor arătate nu s-a făcut 
încă mare lucru. Pînă a- 
cum au fost executate abia 
25 de proiecte de sisteme, 
iar alte 6 se află în lucru. 
In rest nimic. Există încă 
neajunsuri, de înlăturarea 
cărora depinde, în bună 
parte, îndeplinirea planului 
de irigații în viitorii ani. 
In primul rînd nu s-au 
concentrat suficiente forțe 
pentru executarea la timp 
a proiectelor necesare sis-

bănești, la pierderea unor 
mari cantități de apă și la 
o exploatare incompletă a 
unor sisteme. Cooperatorii 
din Drăghiceanca, de exem
plu, au plătit întreprinderii 
de industrie locală din 
Giurgiu 18 000 lei numai 
pentru sudarea unor con
ducte, lucrare care în acest 
an a trebuit să fie refăcută 
în întregime.

Un alt factor care întîr- 
zie îndeplinirea programu
lui de irigații este lipsa 
forței de muncă. în mai 
multe rînduri, s-a semna
lat că, mai ales în coopera
tivele din jurul orașelor, 
numeroase munci agricole 
sînt serios afectate din a- 
ceasta cauză. Or, volumul 
mare de lucrări de terasa
mente la viitoarele sisteme 
de irigații, precum și su- 
praînălțarea unor baraje la 
actualele lacuri de acumu
lare a apei, necesită, în 
continuare, cheltuirea unui 
mare număr de zile-muncă. 
Cu toate că lipsa forței de 
muncă s-a semnalat încă 
cu cîțiva ani -în urmă, nici 
pînă azi n-au fost luate 
măsuri ca întreprinderile

După cum apreciază spe
cialiștii, în județul Ilfov, 
posibilitățile de extindere a 
irigațiilor cu apă din sur
se locale sînt aproa
pe epuizate, datorită, în 
primul rînd, debitului scă
zut al Argeșului, Ialo- 
miței, Prahovei, Dîmbo
viței. Pentru sporirea su
prafețelor irigate, în siste
me locale, eforturile tre
buie îndreptate, încă de pe 
acum, spre folosirea din 
plin a unui alt uriaș izvor 
— apa freatică. în această 
privință cooperativele agri
cole dispun de mari posibili
tăți. într-o mare parte a 
județului, unde apa din acu
mulări sau rîuri lipsește, 
pînza freatică se află la 
o adîncime de pînă la 20 m. 
Această situație favorabilă 
invită la studii și prospec
țiuni pentru a facilita iri
garea unor suprafețe tot 
mai întinse. Ca o primă 
măsură, 35 de cooperative 
agricole au comandat exe
cutarea de foreze la Trus
tul petrolier Bolintinu pen
tru săparea de puțuri. Unii 
specialiști sînt însă de pă
rere că cheltuielile

procurarea acestora nu sînt 
eficiente. Ei apreciază că 
ar fi mai rentabilă forarea 
puțurilor de către unități 
specializate, care au expe
riența necesară efectuării 
în bune condiții a unor ast
fel de lucrări.

Experiența de pînă acum 
demonstrează cu prisosin
ță că preocuparea pentru 
extinderea amenajărilor 
trebuie însoțită de măsuri 
privind exploatarea în con
diții optime a sistemelor și 
agregatelor de irigații, asi
gurarea în acest scop a 
personalului tehnic de spe
cialitate, a cărui lipsă se 
face simțită în mai toate 
unitățile agricole. Se im
pune ca organele de resort 
să asigure școlarizarea ca
drelor de specialiști, meca
nici, vadagii etc. atît pentru 
sistemele de irigații exis
tente, cit mai ales pentru 
viitoarele amenajări, astfel 
încît să se obțină maxi
mum de producție și de e- 
ficiență economică.

Eforturile depuse pentru 
realizarea sarcinilor de 
irigații prevăzute în actua
lul plan cincinal necesită să 
fie completate cu activitatea 
de perspectivă. Or, pînă în 
prezent cu excepția zonei 
Comasca, unde există posi
bilități pentru irigarea a 
5 000 ha și asupra căreia 
specialiștii județului s-au 
pronunțat, după recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., 
pe plan local nu s-a între
prins încă mare lucru. Ter
giversarea în stabilirea și 
luarea măsurilor în acest 
domeniu se datorește și 
faptului că Departamentul 
îmbunătățirilor Funciare 
din Consiliul Superior al 
Agriculturii nu a fixat încă, 
nici măcar în mod orienta
tiv, sarcinile de perspecti
vă ce revin județului Ilfov. 
Se apreciază, chiar și în a- 
ceastă situație, că, pînă în 
anul 1975, în județul Ilfov 
vor putea fi irigate 400 000 
ha, în sisteme mari și lo
cale. Pentru a se ajunge 
la această suprafață, repre- 
zentînd 60 la sută din tere
nurile agricole ale județu
lui este indispensabilă o 
largă desfășurare de forțe 
umane și de importante 
mijloace materiale. Princi
palul în această direcție 
este să se asigure corela
rea mai judicioasă a acțiu
nilor actuale cu cele de 
perspectivă, astfel ca am
plul program de irigații să 
fie realizat într-un timp cît 
mai scurt, să influențeze 
direct și substanțial pro
ducția agricolă și veniturile 
unităților agricole.

Alexandru BRAD
corespondentul „Scînfeii"

La uzina de anvelope „Da
nubiana" se execută în pre
zent importante lucrări de in
vestiții, care vor duce la spo
rirea capacității de producție 
cu încă 500 000 anvelope și 
camere de aer pe an. Acest 
plus de producție urmează să 
fie obținut prin sistematizarea 
fluxului tehnologic în secțiile 
actuale și prin construcția u- 
nei noi hale de fabricație.

Termenul de punere în func
țiune a noilor investiții era fi
xat pentru sfîrșitul anului vii
tor. Lucrătorii întreprinderii 
de construcții montaje-Bucu- 
rești au hotărît însă să de
vanseze acest termen, în așa 
fel încît circa 40 la sută din 
sporul de producție planificat 
să fie obținut în acest an.

(Agerpres)

Utilaje și instalații 
in valoare 
de 20 milioane lei 
prin autodotare

BRAȘOV (corespondentul „Scîn- 
teii") — Colectivul Uzinei de trac
toare Brașov a acumulat o largă 
experiență în acfiunea de autodo
tare. An de an au crescut numărul 
și complexitatea utilajelor și in
stalațiilor asigurate cu mijloace 
proprii. Numai în primul semestru 
din acest an colectivul secfiei 
autoutilare a executat utilaje și in
stalații în valoare de aproape 20 
milioane lei. Printre lucrările mai 
importante se numără liniile de 
cimentare, călire și revenire pen
tru noua secfie de tratament ter
mic, un cubilou de mare capaci
tate pentru turnătoria de fontă, li
niile de formare II și III destinate 
aceleiași secții, o linie de călire si 
revenire pentru talpa șenilei trac
toarelor S 1300 și S 1 650, Prin, 
aceasta s-au înregistrat impor
tante economii valutare.

(Foto : Gh. Vințilă)Fabrica de motoare electrice Pitești
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La începutul acțiunii, investi
gațiile și elaborarea studiilor au 
fost încredințate unor colective 
largi, constituite din specialiști 
încadrați în diferite secții și ser
vicii, majoritatea lor realizîn- 
du-și în paralel atît sarcinile 
curente, de serviciu, cît și cele 
care le reveneau în cadrul aces
tor colective. S-a dovedit, cu 
timpul, că în felul acesta acțiu
nea nu poate continua in ritmul 
dorit, că este absolut necesar ca 
în fiecare întreprindere să existe 
compartimente de specialitate 
puternice, încadrate cu ingineri, 
economiști și tehnicieni experi
mentați, care să se ocupe exclu
siv și cu multă competență de 
problemele de organizare. Crea
rea unor asemenea resorturi de 
specialitate a confirmat imensa 
utilitate a existenței serviciilor 
de organizare pe baze științifice 
a producției și a muncii.

La scurt timp după crearea 
acestui serviciu la Uzina „23 
August", în cadrul lui s-au for
mat nuclee de specialiști care 
au urmărit cîte un singur as
pect : programarea fabricației, 
sistemul informațional, transpor
turile interne, autoutilarea, me
tode de organizare a muncii sau 
a locului de muncă, elaborarea 
regulamentelor de organizare și 
funcționare etc. Avînd domenii 
bine delimitate și desfășurîn- 
du-și activitatea pe baza unui 
plan judicios de muncă, specia
liștii din acest compartiment 
s-au putut documenta și informa 
temeinic, au experimentat, în 
vederea aplicării, diferite meto
de și sisteme, au devenit pe zi 
ce trece tot mai stăpîni pe pro
blemele din domeniul respectiv. 
Nu trebuie să se înțeleagă însă 
că aceste compartimente mono
polizează, rezolvă singure pro
blematica la care ne referim. 
Dimpotrivă, specialiștii din com
ponența lor, avînd răspunderi 
concrete într-o anumită proble
mă, sînt interesați, prin firea 
lucrurilor, să consulte, în vede
rea găsirii soluțiilor optime, un 
număr mare de salariați cu ex

periență într-un domeniu sau 
altul.

S-a pus și se mai pune uneori 
întrebarea : de unde să se la in
ginerii necesari pentru încadra
rea acestor compartimente ? 
Pentru a putea răspunde, con
siderăm că trebuie amintit cum 
sînt folosite cadrele cu pregătire 
superioară din întreprinderi. 
Mulți ingineri au sarcini „de

țări și prin activizarea maiștri
lor și a cadrelor cu pregătire 
medie, secțiilor productive li 
s-au creat condiții de lucru 
mult mai bune. Practioa arată 
că inginerii aduc întreprinderi
lor din care fac parte un aport 
incomparabil mai mare atunci 
cînd lucrează într-un comparti
ment de concepție-organizare, 
dccît atunci cînd își desfășoară

cației — încadrarea serviciului 
de prospectare-contractare cu 
cadre competente (care stabilesc 
atît termenele contractuale, cît 
și consumurile de manoperă și 
de materiale), programarea și 
lansarea producției de către un 
singur serviciu, repartizarea 
tehnologilor din serviciul tehnic 
pe linii de fabricație, astfel în
cît fiecare să se specializeze în

dirijare" sau sînt încadrați în 
secții, pe posturi care încarcă 
inutil structura organizatorică, 
măresc în mod artificial numă
rul nivelelor de conducere și 
micșorează operativitatea în în
deplinirea sarcinilor. Specialiști 
există suficienți în întreprin
deri. Problema este ca ei să fie 
cu mai multă consecvență con
centrați și utilizați în serviciile 
de concepție, de pregătire a fa
bricației și organizare a produc
ției.

Trebuie arătat însă, că deși în 
secțiile de producție ale uzinelor 
există încă mulți ingineri care 
nu desfășoară practic o activi
tate la nivelul pregătirii lor, 
unii conducători de întreprinderi 
se tem, pare-se, că repartizarea 
inginerilor respectivi în servi
ciile de organizare a producției 
va duce la o slăbire a muncii. 
Realitatea infirmă asemenea te
meri. Ea dovedește tocmai con
trariul ; prin asemenea permu-

activitatea în secțiile de produc
ție. Iată de ce considerăm că în 
această direcție va trebui mers 
cu mai mult curaj, atît în cele 
trei întreprinderi bucureștene, 
cît și în alte părți.

O mare atenție s-a acordat și 
continuă să se acorde în cele 
trei întreprinderi perfecționării 
structurii lor organizatorice, a- 
daptării regulamentului lor de 
organizare și funcționare la ce
rințele producției moderne. Prin 
separarea sarcinilor de concepție 
de cele de pregătire tehnologică 
a fabricației și de producție 
s-au eliminat o serie de parale
lisme și s-au creat condiții pen
tru întărirea răspunderii cadre
lor de conducere. înființarea 
serviciilor de cercetare-proiec- 
tare a creat condiții ca atît cer
cetarea uzinală, cît și proiecta
rea și experimentarea unor noi 
tehnologii și produse să se ridice 
la un nivel superior. îmbunătă
țirile aduse compartimentelor 
de pregătire tehnologică a fabri-

fabricația anumitor repere și să 
răspundă pentru tehnologiile 
elaborate — au dat și ele rezul
tate care au depășit așteptările. 
Pentru materializarea în timp 
scurt, cu mijloace interne, a 
unor măsuri, îndeosebi din do
meniul mecanizării și al utilă
rii cu dispozitive, mijloace de 
transport, mobilier industrial, 
în fiecare din cele trei. între
prinderi s-a înființat cîte o 
grupă de autoutilări. S-au reali
zat astfel în mod operativ foarte 
multe lucrări de mecanizare.

în condițiile create de noua 
structură organizatorică a celor 
trei uzine, s-a reușit ca o bună 
parte din secții să-și schimbe 
complet înfățișarea. Pină la 
sfîrșitul anului 1968, cea mai 
mare parte a secțiilor vor fi 
modernizate, iar fluxurile teh
nologice, locurile de muncă și 
magaziile intermediare vor fi 
reorganizate. Fiecărui muncitor 
îi vor fi create condiții tot mai 
bune de muncă — și anume,

1 S 0 o
printr-o programare judicioasă, 
o aprovizionare ritmică cu do
cumentație tehnică, materiale, 
scule, dispozitive și verificatoa
re, prin mecanizarea transpor
turilor interoperații.

Considerăm că merită să fie 
studiată cu multă atenție expe
riența acumulată de Uzina „23 
August" și întreprinderea texti
lă „Dacia" în stabilirea sarcini
lor, atribuțiilor și competențelor 
secțiilor, serviciilor și comparti
mentelor de lucru, care merge 
pînă la descrierea concretă a 
sarcinilor fiecărui post din sche
mă. Elaborarea regulamentelor 
a necesitat o muncă laborioasă 
și a dus la descoperirea și eli
minarea multor paralelisme, 
multor verigi intermediare fără 
sarcini concrete, a unor posturi 
care nu aveau o încărcare de 8 
ore pe zi. In felul acesta, s-au 
creat condiții pentru o mai mare 
operativitate în rezolvarea sar
cinilor, pentru creșterea răs
punderii fiecărui salariat, pre
cum și posibilitatea de a con
trola modul în care au fost în
deplinite sarcinile. Rămîne însă 
ca prevederile regulamentare să 
fie aplicate și respectate cu ri
gurozitate, în această privință 
un rol însemnat avînd comite
tele de direcție ale întreprinde
rilor.

Ar fi greșit să se creadă că 
totul a mers în cele trei între
prinderi din capul locului ca pe 
roate. Pînă să se aplice, bună
oară, noile sisteme de progra
mare amintite, au fost necesare 
o serie întreagă de lucrări pre
gătitoare migăloase : reorgani
zarea liniilor tehnologice, revi
zuirea tehnologiilor de fabrica
ție, codificarea reperelor, orga
nizarea aprovizionării locurilor 
de muncă după grafic, imprima
rea unei discipline stricte în 
predarea bonurilor de lucru. Nu 
în puține cazuri s-a ajuns des
tul de greu la o soluție unică, 
întrucît părerile au fost extrem 
de împărțite și au trebuit cău
tate argumente foarte convingă
toare pentru ca toată lumea să 
accepte o anumită soluție ca 
fiind cea mai bună.

La Uzina „Grivița roșie", •

n Sibiu

© ©

înainte de a intra în Sibiu, după 
perdeaua de plopi a șoselei ce vine 
dinspre Alba Iulia, privirea trecă
torului descoperă conturul unui mare 
șantier. Aici se află în construcție 
un obiectiv de o certă importanță 
pentru industria alimentară — 
Complexul de morărit și panificație 
Sibiu. Mai concret, este vorba de 
o moară modernă cu o capacitate de 
320 tone grîu măcinat în 24 de ore 
și o fabrică pentru 60 tone pîine și 
4 tone „specialități" pe zi. Locui
torii Sibiului s-au obișnuit cu ima
ginea șantierului. Lucrările de 
construcție care au început încă din 
toamna anului 1965 nu au fost încă 
terminate.

Deci, după doi ani și șase luni de 
la deschiderea șantierului, schelele 
sînt încă ridicate. O situație cu to
tul anormală, care ne-a determinat 
să întreprindem investigații mai largi. 
Conform prevederilor planului de 
stat, fabrica de pîine trebuia să 
intre în funcțiune, la capacitatea 
integrală, încă de la 30 iunie 1967. 
în loc de 30 iunie, a început să func
ționeze de-abia la sfîrșitul anului 
dar numai cu două linii de fabrica
ție, cea de-a treia nefiind dată nici 
pînă astăzi în exploatare.

Pentru a justifica aceste întîrzieri 
— ni s-a spus la Sucursala jude
țeană Sibiu a Băncii de Investiții — 
atît constructorul, Șantierul 505 Sibiu 
al Trustului 5 construcții-montaje 
Brașov, antreprenor general, cît și 
beneficiarul, Combinatul industrial 
de morărit și panificație Sibiu — au 
invocat și invocă tot felul de greu
tăți „obiective". Adevărul este că 
nu s-a acționat cu deplină răs
pundere. Dar, de bine de rău, fa
brica de pîine... merge. Unitatea care 
„macină" cel mai mult timp, dar și 
cei mai mulți bani, continuă să fie 
însă moara.

Termenul inițial de punere în 
funcțiune a acestei noi unități, cu un 
deviz de aproape 70 milioane lei (fără 
construcții anexe, comune cu ale 
fabricii de pîine) a expirat în trimes
trul IV 1967. Cînd a sosit acest tri
mestru, restanțele față de grafice e- 
rau de c.îteva luni. în acel moment 
s-a hotărîț însă sporirea. capacității 
morii și, deci, prelungirea termene
lor de la 31 decembrie 1967, la 30 
iunie 1968. Ca urmare, lucrările pe 
șantier au continuat.

De la această moară, începînd de 
la 30 iunie a.c. așteaptă făină multe 
întreprinderi de panificație din țară, 
care au plan de producție. O întîr- 
ziere de o zi înseamnă o lipsă de 32 
vagoane de grîu măcinat, respectiv 
20 de vagoane de făină. O întîrziere 
de o lună — 720 vagoane de făină 
măi puțin. Luni de zile, silozul de făi
nă, moara propriu-zisă, silozul de 
grîu, în cazul unui volum de lucrări 
de aproape 4 milioane lei, au avut 
și ele decalate termenele de punere 
în funcțiune, ceea ce înseamnă alte 
daune. Ce să mai spunem de obiec
tele anexă, prevăzute prin grafic a 
fi terminate doar la sfîrșitul anu
lui?!... O asemenea eșalonare nu 
poate decît să dăuneze res
pectării disciplinei termenelor, 
să vicieze relațiile cu furnizorii da 
materiale și utilaje.

30 iunie a.c., a trecut. După ulti
mul grafic întocmit la nivelul con
ducerii Ministerului Industriei Ali
mentare, la această dată moara tre
buia să înceapă probele tehnologice. 
Putea avea loc, într-adevăr, acest 
eveniment ?

B
serie de studii valoroase n-au 
putut fi fructificate luni în șir, 
întrucît între serviciul de or
ganizare științifică a producției 
și secțiile unde trebuia să fie 
aplicate măsurile respective 
exista o adevărată ruptură. 
Cînd, însă, șefii secțiilor res
pective au fost eliberați din 
funcții și încadrați în serviciul 
de organizare a producției și a 
muncii și li s-a dat sarcina de a 
aplica măsurile — cu care ei fu
seseră din capul locului de acord 
•— ieșirea din impas n-a mai fost 
o problemă. întreaga experiență 
a celor trei uzine bucureștene 
demonstrează, de altfel, că este 
foarte important ca cei ce au 
conceput diferitele măsuri să 
contribuie efectiv și la -aplicarea 
lor practică în procesul de pro
ducție.

Deși, după părerea noastră, la 
„23 August", „Grivița roșie" și 
„Dacia" nu se poate spune că 
ar fi apărut discontinuități în 
acțiunea de organizare științi
fică a producției și a muncii, 
trebuie precizat, totuși, că re
zultatele ar fi putut fi mai bune, 
mai ales la Uzina „Grivița 
roșie", dacă măsurile preconi
zate în studiile elaborate ar fi 
fost aplicate cu mai multă ope
rativitate. Or, pasul se înceti
nește adesea tocmai în faza fi
nalizării unor eforturi creatoare 
îndelungate ; așa a fost cazul, 
la Uzina „Grivița roșie", cu mă
surile referitoare la îmbunătă
țirea organizării sistemului de 
programare, lansare, urmărire 
și aprovizionare a locurilor de 
muncă în secția mecanică.

Se poate aprecia că experien
ța acumulată pînă acum în ac
țiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii consti
tuie pentru Uzinele „23 August" 
și „Grivița roșie" și între
prinderea textilă „Dacia" o 
înaltă școală. Colectivele lor 
s-au convins că perfecționarea 
organizării producției și a mun
cii nu are, practic, limite, că 
esențialul în reușita acestei ac
țiuni constă în studierea neîn
treruptă și adîncirea tuturor la
turilor organizării interne a în
treprinderilor.

— Ar fi fost o adevărată minune, 
ni s-a declarat în unanimitate.

Din valoarea de plan pe 
1968, de 38,4 milioane lei, din care 
17,4 milioane le: construcții-montaje, 
pînă la 30 iunie s-au realizat 22.4 mi
lioane lei și, respectiv, 13,2 milioane 
lei, ceea ce este prea puțin. Am 
vizitat șantierul. Graficele arată o 
rămînere în urmă de peste două luni. 
Ar însemna să ocolim adevărul, dacă 
nu am spune că în aceste zile pe, 
șantier se lucrează susținut. Cu toate 
acestea, nu se simte atmosfera care 
să vestească apropierea începerii 
probelor tehnologice, momentul in
trării în funcțiune a morii. Peste tot 
zidari, mozaicari, alături de instala
tori și montori. în unele hale, în care 
ar trebui să funcționeze utilaje, 
de-abia se execută montajul. La zeci 
de mașini, ca aceea din sala valțuri- 
lor, de pildă, se fac încă, modificări. 
Iar, ceea ce surprinde și mai mult, 
este faptul că pentru instalațiile de 
automatizare — sistemul „nervos" al 
întregii mori, al căror montaj nece
sită săptămîni de lucru — abia au 
sosit unele aparataje de la uzinele 
din Topleț și „Automatica" București, 
sau din import.

— Modificarea proiectului de la 
220 tone/zi grîu măcinat la 320 tone/ 
zi a însemnat pentru noi nenumă
rate impedimente — ne-a spus ing. 
Werner Schobel, șeful șantierului 
505. Modificările făcute pentru îm
bunătățirea parametrilor unor utila
je. reamplasarea altora, ca șl neli- 
vrarea la termen a unor mașini și 
instalații au dus la situația că a tre
buit să executăm o serie întreagă 
de lucrări într-o ordine cu totul di
ferită de normal. Unele vopsitorii 
și zugrăveli, de exemplu, au fost 
făcute în devans, pentru ca ulterior 
să trebuiască remediate. Pardoseli, 
pe suprafețe uriașe, au trebuit fi
nisate. într-un cuvînt, este greu de 
apreciat cînd vom recupera rămînerea 
în urmă și cînd va putea intra în, 
funcțiune moara.

Aceasta ar fi părerea constructo
rului. Care este cea a beneficiaru
lui .

— Constructorul are foarte bine 
pusă la1 punct:.; tehnica justifică
rilor — arăta tov. loan Mețiu, di
rectorul Combinatului industrial dc 
morărit și panificație Sibiu. Ma‘ 
tot timpul, șantierul 505 a umblat 
după valori cît mai mari. în lunile 
noiembrie si decembrie din anul tre
cut. de pildă, nu am mai văzut prac
tic nici un constructor pe șantilr 
Fuseseră.., transferați la fabrica di 
cărămizi „Record", care avea ter
men de punere în funcțiune la 3: 
decembrie. Sînt unele obiective ne
atacate nici pînă astăzi, deși con 
structorului l-au stat la dispoziție ș 
proiecte și bani, ca în cazul stație 
de spălare auto, stației PECO, ca
nalului pluvial. Cel puțin, finisaj u 
exterior al morii si al atelierult 
mecanic putea fi executat de acun 
un an. însă, aceste lucrări de-abi' 
acum se execută. Nu este mai pu 
țin adevărat că și forul nostru tu 
telar are partea sa de vină. între 
prinderea nu a fost consultată de 
loc asupra noii investiții. Ne-am pc 
menit într-o zi cu fonduri si pro 
iecte pentru un complex de moră 
rit și panificație. Iată de ce ne tre 
zim astăzi că nu avem ba una. b, 
alta. Lipsesc, bunăoară, din pre 
iect. spatiile de depozitare a am 
balajelor si a materialelor auxiliar, 
unele anexe sociale, care oricui 
trebuie construite.

Nu de astăzi, de ieri sînt cunoț 
cute de către organele Ministerulr 
Industriei Alimentare deficienței 
semnalate de anchetă. De curînd. d 
pildă. însăsi conducerea ministere 
lui a discutat toate aceste problc 
me și încă multe altele cu repre 
zentanți ai conducerilor Minister^ 
lui Industriei Construcțiilor de Mi 
șini și Ministerul Industriei Con 
strucțiilor. Totuși, unele probleme d 
maximă importantă, cum este e 
ceea a livrării utilajelor neapăr? 
necesare, nu au fost soluționate,

Nicolae BRUJAN
r corespondentul „Scîntei1

LA COMBINATUL 
SIDERURGIC GALAȚI

Transportorii 
de minereu nr. I 
se află în probi

GALAȚI, (corespondentul „Scî? 
teii"). — La combinatul siderurg 
de la Galați se apropie de sfîrș 
construcția celei de-a doua insti 
lății de benzi transportoare pent: 
alimentarea sectorului furnal' 
Construcția are o lungime de pest 
1 000 metri și totalizează circ 
150 tone utilaje, role și echipamei 
electric. Prin devansarea grafici 
lor de lucru, montajul acestei- ir 
stalații a fost efectuat pînă acu: 
pe circa 750 metri din lungime 
totală. Ca urmare, parțial, au îr. 
ceput probele. Față de prima ir 
stalație de acest fel lucrările d 
construcții-montaj sînt efectuate c 
aproape 120 zile mai repedt 
Transportorul de minereu, cocs î 
calcar va fi pus în funcțiune 1- 
începutul lunii august.
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O obligație fără excepții

CUPRINDEREA ÎN SCOÂLÂ

în complexul măsurilor preconizate de 
conducerea partidului și statului nostru 
privitoare la dezvoltarea și perfectiona
rea învă(ămînfului de toate gradele, 
cele referitoare la școala generală 
ocupă un loc deosebit. Concomitent cu 
prelungirea duratei de școlarizare 
de la 8 la 10 ani, noua Lege a învăfă- 
mînfului din România consemnează 
în mod concret cadrul în care va avea 
loc înfăptuirea unei importante preve
deri constitufionale — asigurarea învă
tămîntului general, obligatoriu și gra
tuit pentru toți cetățenii tării, aflafi la 
vîrsta școlarității. Pe marginea acestor 
probleme am adresat cîteva întrebări 
tovarășului Traian Pop, adjunct al mi
nistrului învătămînfului, rugîndu-l să în
fățișeze cititorilor ziarului condițiile în 
care se realizează cuprinderea în 
școala generală a tuturor copiilor de 
vîrstă școlară.

— După cum se știe, școala noastră 
generală a înregistrat în ultimii ani o 
continuă dezvoltare. Vă rugăm, pen
tru început, să schițați, evident în li
nii mari, coordonatele pe care se des
fășoară această formă de învăjămînt.

— Voi începe cu cîteva succinte date 
statistice. In anul școlar încheiat, în 
clasele I—VIII ale acestei instituții de 
învăfămînt au fost cuprinși aproape 3 
milioane de elevi între 7—15 
ani. La dispoziția elevilor s-au aflat 
peste 15 500 de școli generale (numărul 
unităților de învătămînt cu efectivul 
complet de clase a crescut numai în 
ultimul deceniu de peste două ori), în 
care procesul de învătămînt a fost în
drumat de peste 130 000 de învățători 
și profesori. Școlile au fost dotate cu 
numeroase materiale didactice. Grija și 
atenția mare ce se acordă acestui grad 
de învătămînt sînt cu totul explicabile 
dacă ne gîndim că este vorba de școala 
care cuprinde întreaga populație tînără 
a jării, școala care pune bazele pre
gătirii generale a fiecărui tină' cetățean, 
în vederea încadrării sale în activitatea 
productivă sau a continuării studiilor 
medii de cultură generală sau de spe
cialitate, a însușirii unei meserii.

— V-afi referit mai ales la caracterul 
acestei forme de învătămînt. Cum se 
realizează, în fapt, obligativitatea și 
gratuitatea sa I

— De fapt, aceste două caracteris
tici se află într-o dependentă directă. 
Statul asigură cuprinderea obligatorie a 
tuturor elevilor de vîrstă școlară în cla
sele școlii generale, în primul rînd cre- 
înd condiții materiale prielnice frec
ventării școlii. Este cunoscut faptul că 
învăfămîntul nostru — de toate gradele 
nu numai cel despre care discutăm 
acum — este scutit de orice fel de 
taxe. în plus, elevii primesc în mod 
gratuit manualele școlare, beneficiază 
de aproape 20 000 burse de studii, 
au la dispoziție internate și 
cantine școlare etc. Pentru a permite 
frecventarea cu regularitate a cursurilor 
școlii generale de către fofi elevii, re
țeaua unităților de învătămînt a fost 
dezvoltată atît cît a fost necesar pentru 
școlarizarea integrală a fiecărei promo
ții de copii ajunși la vîrsta învățăturii, 
în localităfile și zonele cu condiții mai 
grele de școlarizare (de exemplu în 
Deltă Dunării, în satele de munte, în 
așezările forestiere etc., cu un număr 
tnic de copii) s-au constituit posturi 
didactice și acolo unde erau numai 7 
elevi pentru clasele 1—IV și 10—12 elevi 
pentru clasele V—VIII. Cu toate a- 
cestea, pe alocuri, frecventarea cu 
regularitate a învăjămînfului general nu 
este înțeleasă ca o latură componentă 
a dreptului cetățenesc la învățătură ; în 
'.nul școlar recent încheiat s-a constatat 
că în unele judele (și nu în județele de 
munte) au existat copii și tineri care 
au rămas în afara școlii sau au avut o 
frecvenfă atît de slabă încît nu au pu
tut promova clasele respective. Deși 
aste vorba de cazuri izolate, ele nu 
pot fi trecute cu vederea.

— Care sînt cauzele care explică 
ivirea unor asemenea situafii l

— De obicei, conducerile școlilor 
explică neparticiparea la cursuri a u- 
lor elevi prin factori obiectivi : fluctua
ția populafiei școlare, mai ales în cen- 
'rele urbane, ca urmare a numeroa- 
;elor construcții de locuințe, care de
termină mutarea dinfr-un cartier în 
altul, dintr-o stradă în alta, a unui 
nare număr de familii cu copii și im
plicit „ieșirea” lor temporară din evi- 
fenfa școlară ; încălcarea prevederilor 
egale de către anumite instituții care 
ingajează tineri ce n-au absolvit 
zursurile școlii generale etc. La aceștia 
e adaugă și motivații de ordin 
ubiectiv, nu mai puțin reale : 
ărinfi care nu manifestă suficientă In
tegers pentru cerinfa ca fiii și fiicele 
ir să urmeze pînă la capăt școala ge- 
erală, reținîndu-i pentru muncile în 
jospodărie sau în agricultură. Dar ori- 
are ar fi motivele pentru care tine- 
:i nu frecventează școala, ei sînt 
"usfrafi de posibilitatea de a se dezvolta 
orespunzăfor cerințelor actuale ale 
ocietăfii, este frustrată familia din care 
ac parte de un om cultivat, este frus- 
■afă societatea de un cetățean capabil 
ă muncească și să trăiască pe 
ilelor noastre.
— Nu cumva starea de fapt 

ă referiți e creată și de părerea potri- 
it căreia cadrele didactice sînt consi- 
ierate singurele obligate să se ocupe 
ie cuprinderea tuturor copiilor în 
coală î
— Desigur, există și astfel de si- 

uații cînd școala este lăsată singură 
ă vegheze la respectarea legislației 
colare în vigoare, strădaniile pentru 
uprinderea în școli a tuturor copiilor 
i tinerilor de vîrsta școlarității obli- 
latorii nu sînt susținute suficient de 
nele organe locale ale administrației 
le stat, organizații obștești, de dîfe- 
ite întreprinderi și instituții unde 
jcrează părinți ai elevilor. Or, aceasta 
st» cu fotul nefiresc. Cuprinderea în

Convorbire cu conf. univ.
Traian POP

adjunct al ministrului învățămîntului

școli a tuturor copiilor și tinerilor de 
vîrsta școlarității obligatorii este o sar
cină de cel mai larg interes social, care, 
evident, revine în primul rînd organe
lor de stat a căror îndatorire principală 
este să asigure respectarea legilor țării 
în toate privințele.

Personal, consider că toate aceste di
ficultăți sînt numai în parte obiective. 
Ele sînt în mod artificial accentuate de 
faptul că acțiunea de școlarizare — des
fășurată de altfel cu răspundere și serio
zitate de cadrele didactice, de foru
rile locale de învățămînt — are un ca
racter de campanie, susținută îndeo
sebi în perioada de început a anului 
școlar. Menținerea constantă a
elevilor la cursuri și frecvența 
lor regulată, urmărirea fiecărui copil de 
la intrarea în școală pînă la absolvirea 
ei trebuie să constituie o preocupare 
permanentă atît a cadrelor didactice, 
cît și a părinților și a celorlalte insti
tuții care au tangență cu școala.

— Cunoscînd aceste cauze, obiec
tive sau subiective, ce-și propune Mi
nisterul Invăfămîntului, ce-și propun in
spectoratele școlare județene pentru a- 
sigurarea cuprinderii și menținerii în 
școala generală a tuturor elevilor l

— In primul rînd, întocmirea și ve
rificarea, cu toată atenția,. în preajma 
deschiderii ‘ ‘ ' "j
a situației din fiecare circumscripție 
școlară, fel 

rămînă
un 

afara

o Teatrul „C. Tănase" (grădina 
Boema) : Boema Palace — 20.
o Ansamblul „Perinița" (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase“) : 
Varietăți folclorice — 19.

Descoperiri 
arheologice

REȘIȚA (coresp. „Scînteii"). 
Săpăturile arheologice efec
tuate în satul Gornea, din ju
dețul Caraș-Severin, sub con
ducerea cercetătorului științi
fic Ilie Uzum, directorul Mu
zeului din Reșița, au scos la 
lumină o așezare civilă ro
mană. Au fost dezvăluite sub- 
strucțiile unei villa rustica, 
iar în apropierea ei, două 
bordeie ale sclavilor ce apar
țineau latifundiarului respec
tiv. Așezarea este amplasată 
deasupra unui strat de cultu
ră neolitică. In cursul săpă
turilor au fost descoperite și 
identificate de cercetătorul 
Uzum monede din timpul lui 
Traian, Septimius, Severus și 
Gordian, numeroase obiecte 
din ceramică și opaițe in
tacte.

La 2 km depărtare de a- 
ceastă așezare, în apropie
rea malului Dunării, a fost 
descoperită o fortificație bi
zantină datînd din secolele ' 
IV—VI Cetatea, cu o suprafață 
de 1 600 metri pătrați, este îm
prejmuită de ziduri a căror 
grosime atinge 1,25 metri 
avînd în cele 4 colțuri tur
nuri de apărare. în interiorul 
fortificației au fost găsite 
fragmente de podoabe și 
arme, ceramică bizantină 
smălțuită, o rîșniță de piatră 
cu o armătură de fier și alte 
obiecte.

Expoziție
de artă
populară 
româneasca
ia Constanta9

La Constanța a fost deschisă 
o expoziție de artă populară 
românească, cuprinzînd dife
rite țesături, lucrări în cera
mică și lemn. Se remarcă cera
mica neagră de Marginea, 
precum și cea smălțuită, 
prezentată prin obiecte 
centrele Horezu, Muscel 
Dîmbovița. Sînt apreciate, de 
asemenea, covoarele și cergile, 
figurinele și plăcuțele din lut. 
precum și jucăriile din lut din 
Muntenia și Oltenia.

(Agerpres)

re- 
din

Și

școlii. Apoi, grija pentru a asigura tu
turor elevilor condiții pentru frecven
tarea permanentă a cursurilor — condu
cerile școlilor trebuind să se bucure în 
această privință de tot sprijinul din 
partea forurilor locale de partid și de 
stat. In fine, preocuparea mereu pre
zentă pentru realizarea unei frecvente 
constante a elevilor la clasă.

Școlile și cadrele didactice benefi
ciază în acest scop și de prevederile 
noii legi a învățămîntului, care obligă 
părinfii să asigure participarea copi
ilor la școală, încălcarea acestei ce- 
rinfe constituind o contravenție ce se 
sancționează prin lege.

Menționăm în mod deosebit, pen
tru viitorul an de învătămînt, preocu
parea pentru începerea școlarizării co
piilor de 6 ani, care potrivit prevederi
lor noii legi a învătămîntului își încep 
via(a de elevi cu un an mai devreme 
decît pînă acum. Pentru aceștia se vor 
înfiinfa clase aparte. In această toamnă 
înscrierea la cursuri a școlarilor de 6 ani 
nu este obligatorie, ci se va face nu
mai la cererea părinților și cu avizul 
medicului. Acolo unde părinții cer în
scrierea la școală a copiilor de 6 ani și 
unde nu sînt organizate pentru acest an 
clase separate, elevii de această vîr
stă vor putea fi înscriși în aceleași 
clase cu elevii de 7 ani.

Sîntem convinși că fiecare școală, 
fiecare cadru didactic va căuta ca prin 
munca ce o desfășoară cu atîta abne
gate, zi de zi, să-și facă un titlu 
de onoare din a școlariza, pînă la ab
solvirea învătămîntului obligatoriu, pe 
tofi copiii tării, contribuind și pe a- 
ceastă cale la progresul general al so
cietății noastre.

Florica D1NULESCU

O Viva Maria : PATRIA — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15
O Piramida zeului Soare : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2485 — orele 17,30 și seria 2436 — orele 20,15), 
REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, BUCU
REȘTI — 14; 16,30; 19; 21,15, CIRCUL DE STAT — 10 
13,15; 15,30; 18; 20,30, STADIONUL DINAMO 
GRADINA DOINA — 20,30.
© Minunile doamnei Venus : LUCEAFĂRUL 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
O Intre noi : CAPITOL — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19.
O Duelul lung : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină — 20,15, CINEMATECA — 10; 12; 14; 16,30; 
13,45; 21, FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,30.
«Taffv și vînătorul : VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20.45, 
GRADINA CAPITOL — 20,30.
O Eddie Chapman, agent secret : LUMINA — 8,30—15.45 
în continuare ; 18,30; 21.
« Prietenele : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
O Mondo cane : TIMPURI NOI — 9—20 în continuare, 
o Sfintui la pîndă : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• Oscar : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
O Aventurierii : FEROVIAR — 8,15—15 în continuare ; 
17,30; 20, EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA 
9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30, MODERN — 9,30 
14; 16,30; 19; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII - 
A Blestemul rubinului negru : ÎNFRĂȚIREA 
15,30; 17,45; 20.
O Inimă nebună... nebună de legat : BUZEȘTI — 15,30; 
18, la grădină — 20,30, PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.
• Un dolar găurit : DACIA — 8—16,30 în continuare ; 
18,45; 21, PROGRESUL — 11,30; 15,30; 18, GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,30.
O Zile de vară : PROGRESUL — 20,30.
« Alegere de asasini : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,30, AURORA — 8,30; 10.45; 13; 
15,15; 17,30; 20, la grădină — 20.30, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15, la grădină — 20,30.
• Obsesia : UNIREA — 15,30; 18, la grădină — 20,30. 
O Ce noapte, băieți ! : LIRA — 15.30; 18, la grădină — 
20,30.
• Pasărea timpurie : DRUMUL SĂRII — 15;
• El Dorado : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• Studiu despre femei : GIULEȘTI — 15,30; 
ARTA — 9—18,15 în continuare, la grădină 
O Freddy, lovește tu întîl : COTROCENI — 
20,30.
• Vicontele plătește polița : VOLGA — 9—15,30 în con- 
tinuare ; 18; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45.
9 Prin Kurdlstanul sălbatic : MOȘILOR — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30; RAHOVA — 15,30; 18, la grădină 
— 20,30.
• Zoitan Karpathy : POPULAR — 15,30; 18; 20,30. 
e Cei șapte samurai : MUNCA — 15,30; 19.
• Jenla, Jenicika ți Katluța : FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,30.
• Bomba de la ora 10,10 : VITAN — 15;30; 18; 20,15. 
e Nebunul din laboratorul nr. 4 : FLOREASCA 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VIITORUL — 15,30;

Două bilete la matineu ; PACEA — 15,45; 
împușcătura : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,30. 
Un taxi pentru Tobruk : COSMOS — 15,30; 
Pentru un pumn de dolari : GRADINA VITAN 

20,30.

creației naționale

17,30; 20.

18;
18;

18;

Zile de vacanfâ la biblioteca pentru copii din Parcul Herâstrâu

10,00 — Reportaj economic.
10.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru copii : Ex-Terra’68.
18,00 — Telecronica economică. Tema : Comitetul de 

direcție.
18.30 — Curs de limba germană — reluarea lecției

a 2-a.
19,00 — Club XX — emisiune pentru tineret. „Ospăț 

în tinda munților". Emisiune folclorică

realizată cu concursul tinerilor amatori din 
județul Brașov.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic ; Publicitate.
20,00 — Interpret! de muzică populară. Cîntă o 

formație instrumentală condusă de Florian 
Economu. Soliști : Minodora Nemeș, Ioana 
Cristea, Ion Lulcan.

20,15 — Transfocator,
20,45 — Filmul documentar : „Orizont științific 

nr. 4“.
20,55 — „Guantanamera". Seară de muzică, dans șl 

poezie cubaneză.
21,20 — Avanpremiera.
21.35 — Telecinemateca : „Harakirl" — producție

a studiourilor japoneze.
23,25 — Telejurnalul de noapte.
23.35 — închiderea emisiunii.

Lecția celor 
trecut, este pilduitoare în 
ceea ce privește responsa
bilitatea fată de destinul 
culturii. Pasiunea depusă 
de Kogălniceanu, Alecsan- 
dri. Bălcescu. Eliade pen
tru afirmarea culturii na
ționale constituie un stimu
lent moral neprețuit... La 
120 de ani de la 1848 avem 
datoria să evocăm, cu ve
nerație, generația de pro
feți, martiri și artiști ai a- 
cestei epoci. Poate unele 
idei de atunci au fost in
firmate de scurgerea 
timpului, poate unele ini
tiative nu și-au atins ple
nar scopurile, dar spiritul 
acestei generații luptătoa
re, devotamentul ei pentru 
cauza națională, nobila as
pirație de a înălța patria 
pe piedestalul 
europene de 
motionante. 
presupus că 
tăzi, am fi 
actual fără 
didă generație.

națiunilor 
frunte sint e- 
Si e greu de 
noi. cei 

atins 
această

a
oameni cu o încredere fas
cinantă. frenetică în capa
citatea creatoare a poporu
lui român, în destinul său 
spiritual. Cu puțin peste 
două decenii, Eminescu și 
Slavici, student! la Viena 
— știm aceasta din Amin
tirile celui de-al doilea — 
aveau să dezbată la rîndul 
lor. nopți întregi, probleme 
referitoare la viitorul tării. 
Se știe cită vocație și dis
ponibilitate reflexivă a de
pus Lucian Blaga, mai 
tîrziu, în definirea specifi
cului nostru national si în 
descifrarea perspectivelor 
culturii române în cadrele 
celei europene. Ne amin
tim de celebrele polemici 
purtate între diversele per
sonalități și grupări lite
rare : între Maiorescu și 
Gherea, între Evenimentul 
literar (Ibrăileanu, Ionescu 
Rion) și Viața lui Vlahută, 
între Iorga și Lovinescu, 
între Lovinescu si Ibrăilea
nu, între Iorga și Ovid 
Densusianu, între tradițio
naliști și moderniști, 
ș.a.m.d. Trebuie spus că, 
în afara unor probleme 
specifice fiecărei grupări 
de viziuni uneori greșite, 
de puncte de vedere infir
mate de dezvoltarea cul
turii 
maniera 
orientare, 
problema 
preocupa 
pinent, și 
se desfășura. în fapt, dis
puta, se referea la desti
nele culturii române, fie
care văzînd în felul său 
lucrurile și fiecare crezînd, 
sincer, în dreptatea pro
priului punct de vedere.

Dar, în afara acestui as
pect îndeosebi, cea mai 
substanțială atitudine a 
scriitorilor stă în însuși 
procesul de creație indivi
dual. în modul în care fie
care scriitor răspunde fată 
de sine însuși și. implicit, 
fată de ansamblul litera
turii din care face parte. în 
unele discuții purtate în 
presă, întrebat! fiind pen
tru ce scriu, unii scriitori 
au susținut teza inspirației 
spontane, a cărei finalitate 
stă în ea însăsi. Cu alte 
cuvinte, scriitorul creează 
pentru că nu poate altfel, 
pentru el creația este o ne
cesitate vitală, manifestată 
aproape biologic. Firește 
că lucrurile, pentru artistul 
autentic, 
și nu 
scriitor

devină. Prin urmare impul
sul initial este, nici vorbă, 
chemarea irezistibilă a vo
cației. Evident că instinc
tul creator, talentul cu alte 
cuvinte, nu dispare după 
ce a provocat actul artis
tic. Dar el nici nu trebuie 
fetișizat și considerat ca 
unica condiție a artei, su
ficientă sieși. Există, desi
gur, cazuri în care o vi
ziune spontană, de moment, 
străfulgerătoare, ivește o 
operă de artă. Dar o operă 
literară nu poate fi, în ge
neral. la cheremul inspira
ției spontane, căci, de-ar fi 
așa, multe din ele n-ar fi 
ajuns să fie scrise. Un scri
itor este, în același timp, 
arhitect, constructor și lu-

noastre, tinînd de 
literară sau de 
pînă la urmă 
fundamentală ce 
pe fiecare preo- 
în numele căreia

crător, opera lui este indi
vizibilă. Tudor Vianu nu
mea pe scriitor „reprezen
tantul cel mai tenace al 
forțelor organizatoare ale 
lumii", cerîndu-i nu numai 
reprezentarea frumosului, 
ci și „puterea de a-și do
mina materialul, de a-1 su
pune formei, de a-I orga
niza cu strictețe, de a ob
ține un lucru desăvîrșit". 
(Filozofie și artă, 1943). Ma
relui învătat nu-i inspirau 
niciodată încredere acei 
scriitori care creau numai 
sub „flacăra inspirației", 
avînd cultul „primului 
condei" și considerînd „lu
crul pe text", „elaborarea", 
o adevărată „profanare". îi 
considera suficienti, pînditi 
de pericolul comodității 
care „ucide pe artiști", in
capabili de a duce înainte 
literatura națională. Admi
ra, în schimb, pe marii 
gînditori, pe Eminescu, pe 
Lucian Blaga, pe Ion Bar
bu, pe Camil Petrescu, pe 
titani ca Iorga, Rebreanu, 
Sadoveanu, pe maeștrii sti
lului ca Odobescu, Arghezi, 
Matei Caragiale ș.a.

A rămîne în stadiul 
instinct, de exprimare 
controlată, înseamnă a
pitula. Artistul adevărat, 
de azi și de totdeauna, este 
un intelectual care trebuie 
să răspundă la marile pro
bleme ale 
printr-o < 
lungată a 
informare 
domeniilor 
le abordează.
cît să-1 concureze pe spe
cialist dar, oricum, stă- 
pînind datele și faptele 
fundamentale ale domeniu
lui, ceea ce-i îngăduie o in
terpretare personală. Se știe 
cită documentare i-a tre
buit lui Thomas Mann pen
tru a scrie Doctor Faustus, 
această capodoperă a vea
cului nostru. Emi.iescu, 
pentru poemul Memento 
mori dispunea de un enorm 
bagaj de cunoștințe istorice 
și filozofice. Rebreanu 
documentat ani de 
asupra evenimentelor 
1907 pentru a ne

epocii și aceasta 
elaborare înde- 
operei, printr-o 
adîncită asupra 

• de viață pe care 
Nu într-atît

Volumul de „Poezii" 
talis Jânos — apărut 
traducere românească 
pentru literatură — ni 
fi cel mai elocvent omagiu care 
s-ar fi putut aduce celor 75 de 
ani ai poetului. Intr-adevăr — în 
tălmăcirea unui alt poet, Emil Giur- 
giuca, cunoscut și ca sensibil inter
pret al unora dintre autorii noștri da 
limbă maghiară — volumul acesta 
reunește versuri scrise începînd din 
1914 și pînă în ultima vreme, ofe- 
rindu-i astfel cititorului o imagine 
de ansamblu asupra unei activități 
lirice de mai bine de cinci de
cenii, conturînd profilul unui scrii
tor apropiat de viafa și sufletul 
celor mulfi, cărora le-a dăruit din- 
totdeauna cîntul său : „Sînt ca un 
flăcău făran. / Mi-e vesel cîntecul, 
strigat, străvechi/ — scria el prin 
1923 — ... / îmi împrăștii în aer/ 
darurile lucitoare. / Și ele zboară 
în nemărginire. / Dar mîine, cînd 
am să pornesc pe drumul mare, / 
Le voi regăsi în inimile oamenilor. , 
(„Cu plugul").

Viafa satului ardelean, în diverse 
momente și ipostaze ale exisfenfei 
sale, constituie cu predilecție sub
stanța versurilor de ieri și de as
tăzi ale lui Bartalis lânos ; „Le 
vezi pe toate oare cîte sînt în 
jurul tău ?" — se întreabă la un mo
ment dat poetul, definind în fond, 
succint, universul propriu liricii 
sale, aspirația spre cuprinderea cîf 
mai sugestivă a acestuia. Elemen
tele cotidianului îi oferă adesea un 
prilej de meditație, fiind punctul 
de pornire al discursului liric, nu 
numai

al lui Bar- 
recent în 

în Editura 
se pare a

în

Bartalis Jânos „Poezii"

suri evocatoare de atmos
feră, în care dominante rămîn 
pulsafia vie a naturii sau sentimen
tul cald al dragostei („Diminea|ă", 
„Dacă pomii din Cășei”, „Șapte 
paseri", „Pe pajiște” etc.), ci mai 
ales atunci cînd poetul înregistrea-

dobîndește acest sentiment și 
„Țelul sfînt”, datată 1935 : „Viața 
mea în voi și-ascunde / adevăratul 
țel / In voi e, oameni, frații 
mei : / copac cu mii de rădăcini. / 
Sînt doar un pumn de fărnă din / 
pămîntul care geme. / Trup din

EVOLUȚIA UNEI
CONȘTIINȚE LIRICE propus 

aceste

ză ecoul realităților sociale, al 
traiului celor ce muncesc din greu, 
smulgind pămîntului roadele. Iden
tificarea deplină cu existența 
dură a „eroilor” săi („Eroii mei : 
ei sînt eroi / .., / Sint luptătorii 
pămîntului. / Atlefii ogoarelor. / 
Femei, copii..."), cu acele locuri în 
care au trăit și trudit strămoșii săi 
țărani este evidentă în numeroase 
poezii cuprinse în acest volum — 
„Aud suferința", „Soartă", „Soldatul 
plugului", „La prașilă”, „îndată a- 
jung acasă". O expresie pregnantă

trup, / singe din sîngele / pămîn- 
tului". Din această comuniune in
disolubilă derivă și speranța în- 
tr-un viitor în care „bucuria va în
flori pe fața oamenilor" („Cîntecul 
viitorului"), încrederea în destinul 
umanității pe care poetul o slu
jește „fără să ceară răsplată de la 
nimeni", umanitate care nu va pu
tea fi înfrîntă nici de monstruozita
tea războiului: „Dar în curînd se va 
face lumină / și va fi primăvară în 
lume. / ... / Omul va înfrunta / 
puternic / urgiile dezlănțuite peste

lume, / ridicîndu-și steagul cîf mal 
sus, / și va striga, va striga din 
toată ființa lui / împotriva morfii : / 
Via|ă I Viafă I" („Rugăciune pentru 
fiecare în 1940").

Reîntors, după război, la uneltele 
sale, poetul își dedică strofele 
lumii noi care s-a născut din ruine, 
auzind „din trecutul greu" „pașii 
viitorului victorios" („1945, după 
război"). Sînt vizibile în versurile 
acestor ani o schimbare a tonului,- 
o înseninare a imaginilor, funda
mental fiind optimismul pe care-l 
sădesc în inimi lumina puternică a 
soarelui, cerul albastru, cîmpul cu 
lanuri bogate („Am plecat pa 
cîmpul cu lanuri", „Simți tu, 
oare ?").

Desigur, nu ne-am 
să întreprindem în
rînduri o analiză detaliată, ci doar 
să notăm cîteva din impresiile cu 
care rămîi după lectura vo
lumului de poezii al lui Bartalis 
Jânos, expresie a unui suflet ge
neros, prezent prin versul său în 
frămînfările unei epoci atît de sem
nificative, prin aspirațiile oamenilor, 
cît și prin transformările profunde 
pe care le-a adus în viața întregii 
noastre societăți. Un volum care ne 
înfățișează totodată evoluția unei 
conștiințe lirice, de la accentele 
de revoltă socială din trecut pînă 
la cîntecul său de astăzi, „simplu 
/ ca iarba, steaua, / piatra, apa, pă
durea / ... / curat și proaspăt / ca 
apa izvorului, / care se face 
piriu, / apoi fluviu uriaș / și se 
revarsă în mare". („Simplu").

Sorin MOVILEANU

Răscoala, unul din cele mal 
mari romane ale literaturii 
române. Și operele scrise 
„dintr-o suflare" au, în 
realitate, o îndelungată 
acumulare de cunoștințe, 
impresii și convingeri. Fi
rește, simpla informație, 
oricît de complexă și de 
adîncită, nu duce, singură, 
la capodopere. E nevoie, 
spuneam, de talentul auto
rului, în a cărui absență 
cunoștințele pot fi, în cel 
mai bun caz, valorificate 
științific. Și apoi, nu este 
vorba de o simplă acumu
lare, de bagajul documen
tar, se adaugă organizarea 
acestuia în funcție de anu
mite idei generale care sînt, 
totdeauna, convingerile au
torului sau concluziile sale. 
Omul este o ființă rațio
nală, prin rațiune se deo
sebește de restul viețuitoa
relor. De aceea nu pot pro
voca decît zîmbete opiniile 
care reduc munca scriitoru
lui la instinct, la reacția 
spontană, răpindu-i tocmai 
ceea ce conferă demnitate 
profesiei sale. Artistul nu 
poate niciodată țese un ma
terial inform, lipsit de con
vingeri și de idei, din care 
să nu pricepi și să nu în
veți, rămînînd, după lec
tură, fără nici un profit de 
sensibilitate și de gîndire/' 
Sîntem, evident, departe 
de vremea în care mai 
putea fi luată în considera
ție o artă tezistă, oglindirea 
pedestră a unor formule. 
Dar alungarea premedi
tată a ideilor, a sensurilor, 
a cugetării, a ideologiei 
lasă impresia de decaden
tism intelectual și etic. O 
asemenea atitudine ignoră 
spiritul de responsabilitate 
civică de care marea artă a 
fost și este mereu pătrunsă.

Exclusivismul privind 
spontaneitatea creației ar
tistice are la bază, bănuim, 
un fel de orgoliu al talen
tului. Despre un scriitor nu 
se poate discuta serios decît 
în momentul în care există 
certitudinea talentului. Evi
dent, nu declarațiile proprii 
ale unui scriitor sau altul 
ne furnizează probe în sta
bilirea talentului, singura 
cale de a-1 depista rămîne 
propria creație. Dar grija 
pentru afirmarea condiției 
de scriitor, identificată cu 
talentul, din partea scriito
rului însuși este de înțeles. 
Ea nu trebuie, firește, în 
nici un fel admonestată, ci 
luată după ceea ce este. 
Altminteri, nimeni nu știe 
mai mult decît creatorul 
însuși cîtă capacitate inte
lectuală, cîte eforturi de 
transfigurare, cîte cunoș
tințe, cît spirit speculativ, 
cîtă logică, cîtă „ideolo
gie" compun o veritabilă 
operă literară. Talentul 
nud, fără aceste „auxili
are", nu duce la nimic. Iar 
toate acestea la un loc, al
toite pe vocația naturală, 
nu alcătuiesc talentul în
suși în forma sa superioară, 
adică talentul fertil, produ
cător de valori, singurul 
cai'e trebuie să ne preo
cupe. în fond, reproșurile 
atît de frecvente aduse de 
creatori criticilor se re
feră, de cele mai multe ori, 
la faptul că acestora le 
scapă sensurile mai adînci 
ale operelor, semnificațiile 
lor generalizatoare, filozo
fice, intențiile intime, deci 
care prezidează elaborarea 
scrierilor. Este vorba, în 
fond, de o creație a dem
nității intelectuale. O a- 
nume atitudine de indife
rență, afișată mai mult ca 
o frondă, nu poate fi luată 
în serios, nu poate intra în 
competiția valorilor. Ni
meni nu știe mai mult decît 
creatorul însuși că actul 
artistic conține o imensă 
doză de trudă intelectuală, 
că nici un scriitor nu „se 
joacă de-a scrisul". Orice 
îndeletnicire, și cea de 
scriitor nu face excepție, 
dimpotrivă, presupune sub
linierea în operă a unei 
părți măcar din ființa în
săși a’ creatorilor.

într-o epocă de uluitoare 
cuceriri ale eforturilor gîn- 
dirii ignorarea, substimarea 
sau disprețul față de 
această latură fundamen
tală a existenței umane 
echivalează cu o condam
nare fără drept de apel. în 
apriga și neiertătoarea 
luptă pentru cuceririle con
temporane vor învinge acei 
care vor investi și vor con
suma cea mai mare cantitate 
de gîndire creatoare. Fieca
re generație trebuie să adu
că contribuția sa la progre
sul uman. Nu există epocă 
sau generație care să se cul
ce pe laurii înaintașilor lor 
decît cu riscul de a fi igno
rată de istorie. Nu ne pu
tem îngădui o „pauză" în 
gîndire, decît cu riscul de 
a produce o ruptură cu 
grave consecințe în lanțul 
istoric al culturii, zestrea 
spirituală nu este decît un 
punct de pornire și un 
exemplu moral. îmbogă
țind-o, ne facem datoria 
față de noi și îmbogățim 
moștenirea generațiilor vii
toare în primul rînd 
prin exemplul nostru. A- 
ceastă conștiință a conti
nuității este, de fapt, spiri
tul de responsabilitate față 
de destinul culturii națio
nale, adică ceea ce înnobi
lează înainte de orice isto
ria unui popor.
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OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
Sînt cîteva luni de cînd la redac

ție a sosit o scrisoare în care se re
lata despre unele abateri discipli
nare la Policlinica din Rîșnov, jude
țul Brașov, despre atmosfera încăr
cată produsă de conflictele dintre 
medici, despre compromisurile săvîr- 
șite de directoarea policlinicii etc. 
In răspunsul primit ulterior din par
tea Consiliului popular provizoriu al 
județului Brașov, redacția a fost in
formată că observațiile critice cu
prinse în scrisoare sînt în cea mai 
mare parte adevărate, că în policli
nică s-au format două grupuri ad
verse care „își întocmesc în perma
nență sesizări anonime, creînd o at
mosferă nesănătoasă care are re
percusiuni și asupra calității deser-

o aspirație, nici o preocupare demnă 
de titlul și de capacitatea lor de 
muncă ?

— Problemele profesionale nu-i 
interesează, declară scurt doctorița 
Renghea.

Poate fi reală o asemenea gravă 
afirmație ?

— în policlinică sînt unii medici 
care nu prea au de lucru, se plicti
sesc, consideră medicul inspector Al. 
Ilieș. Cabinetul de chirurgie, de 
exemplu, are o consultație propriu- 
zisă, la două-trei zile. Nu întîmplător, 
chirurgul, dr. Radu Gămulea, e unul 
din cei mai înverșunați beligeranți. 
(N-am putut sta de vorbă cu dr. 
Gămulea, dar am citit un memoriu 
al său desfășurat pe multe pagini,

ritatea de a controla și conduce ac
tivitatea policlinicii. Apar anomalii 
de acest gen : administratorul iscă
lește hîrtii în contul directoarei; me
dicul loan Renghea cere' pacienților 
să aducă probele de laborator în sti
cle „monopol" pe care apoi le... vin
de ; circulă bănuiala că s-au sustras 
medicamente.

Sticle în care au fost probe fizio
logice vîndute pe piață, introduse, 
deci, în circuitul comercial ! Nu ne 
vine să credem.

— Da, am vîndut în vreo două rîn- 
duri, confirmă I. Renghea, în timp 
ce ne obligă să asistăm la o peni
bilă demonstrație de analiză, ca să 
ne convingem Că a trebuit să ceară 
pacienților sticle mai voluminoase...

Evaziune
de la ■ etica
profesională
viril medicale a populației" etc. în 
concluzie, adresa preconiza : „Față 
de cele constatate, Direcția sanitară 
a județului, pînă la data de 1 mai 
JjjOȘ, va lua măsura înlocuirii actua
lului șef de policlinică și va sta
bili măsurile care sînt necesare a fi 
luate de viitoarea conducere pentru 
întărirea disciplinei în muncă și îm
bunătățirea activității medicale din 
această policlinică.

Recent, la aproape trei luni de la 
termenul de rezolvare a situației, 
termen neimpus de nimeni ci stabi
lit, în cunoștință de cauză, de către 
Direcția sanitară a județului Brașov, 
de comun acord cu Consiliul popu
lai- provizoriu județean, am făcut o 
vizită la fața locului. Spre nedume
rirea noastră am aflat că la policli
nica din Rîșnov n-a fost luată nici 
una din măsurile stabilite în adresa 
menționată. De ce ? Oare conflictul 
s-a stins de la sine, oare atmosfera 
s-a „însănătoșit" de la o zi la alta, 
ca prin farmec, îneît n-a mai fost 
necesară nici o intervenție din par
tea celor în diept ?

— Din păcate, situația a rămas 
aceeași — ne declară tov. Alexandru 
Ilieș, medic inspector la Direcția sa
nitară a județului. Indisciplina e 
cvasigenerală, iar bîrfa e în floare. 
De altfel — continuă inspectorul — 
de cîțiva ani policlinica aceasta e un 
focar al discordiei 
tră).

Pînă aici cazul 
constitui subiectul 
unul din acele exemple de nepăsare 
față de o situație critică, de amînare 
sine die a unor măsuri hotărîte, efi
ciente. Dar, în afară de acest aspect, 
ne interesează cum de a fost posibil 
ca niște oameni dedicați unei nobile 
meniri, în care profesiunea se îm
bină în cel mai înalt grad cu etica, 
să ajungă în situația de a se insulta 
și injuria reciproc, uneori chiar în 
văzul și în auzul pacienților, cum 
de s-a putut ca niște oameni cu titluri 
și pretenții de seriozitate să adopte 
atitudini primitive, nedemne de nu
mele și de pregătirea lor intelectua
lă ? Ce fermenți au declanșat acest 
proces de atrofiere morală ?

★
în orice colectiv, oricare ar fi na

tura muncii și a profesiunilor înmă
nuncheate, există un climat specific, 
sinteză a personalităților ce îl com
pun, emanație a concepțiilor și spiri
tului de care e însuflețit conducăto
rul colectivului. Climatul de muncă 
nu exclude apariția și dezvoltarea lup 
tei de opinii, dezbaterii de idei într-o 
problemă sau alta a activității. Dim
potrivă, de cele mai multe ori, toc
mai asemenea confruntări duc la afir
marea unor poziții înaintate, dau cîș- 
tig de cauză elementului nou, combă- 
tînd, diminuînd efectele unor prac
tici sau mentalități învechite. în ast
fel de situații, conflictul constituie 
un generator de energii creatoare, 
un motor al dezvoltării.

Dar, despre ce conflict e vorba la 
policlinica din Rîșnov, ce climat etic 
și profesional s-a înstăpînit aici, um
brind activitatea colectivului ? Pen
tru ce anume luptă taberele opuse, 
amintite în adresa sus-menționată ; 
există o idee sau un principiu al 
medicinii pus în joc, s-a descoperit 
o metodă de tratament care-și caută 
drumul spre consacrare, un nou leac 
menit să aducă alinare unor sufe
rinzi ? Nimic din toate acestea. O su
mară „radiografie" a așa-numitului 
conflict din policlinică, pune în lu
mină microbii unor maladii morale : 
favoritismul, compromisul, bîrfa, in
disciplina.

Se pare că totul a început de la 
concesiile făcute de doctorița Emilia 
Renghea, directoarea policlinicii, 
față de abaterile disciplinare ale so
țului ei, Ion Renghea, medic labo
rant. „Dacă soțul directoarei întîrzie 
la serviciu sau pleacă din orele de 
program, de ce să fim noi mai 
breji 7“ _ și-au spus alțl medici. 
Cînd au fost luate măsuri _ discipli
nare, ascuțișul lor a fost îndreptat 
împotriva acestor medici și mai pu
țin împotriva soțului directoarei. 
Acest favoritism a pus și mai mult 
paie pe foc, vrajba a luat proporții, 
îmbrăcînd forma memoriilor, a sesi
zărilor, a informărilor către toate fo
rurile. Totodată, manifestările de in
disciplină s-au înmulțit.

— Ați admis soțului dv. unele aba
teri disciplinare 7

— Nu numai lui. Plecau și alții de 
la program atunci cînd aveau vreo 
treabă. Am considerat că sîntem .un 
colectiv restrîns și că nu e cazul să 
dau sancțiuni (!)

Nefiind în stare să adopte o atitu
dine principială, echitabilă față de 
toți salariații, directoarea a intrat în 
cercul vicios al zîzaniei și al intrigi
lor. De altfel, conștientă de acest lu
cru și-a înaintat demisia în mai mul
te rîndurl.

Oare cel cîțiva oameni stăpîniți 
acum de porniri pătimașe, de focul 
pustiitor al gîlcevii, n-au avut nici

împărțit pe subcapitole, cu titluri și 
subtitluri șocante, ceea ce dovedește 
o îndelungă practicare a genului și, 
evident, o bună cantitate de timp 
consacrată „scrisului"...).

Numărul de consultații e destul de 
scăzut și la alte cabinete. De ce ?

— Pentru că în momentul înfiin
țării policlinicii în Rîșnov, populația 
orășelului era obișnuită să se adre
seze dispensarului din localitate sau 
direct policlinicilor din Brașov — ne 
relatează medicul Gheorghe Rusu, 
de la dispensarul orășenesc. Acesta 
putea fi însă un motiv temporar, pînă 
ce pacienții ar fi descoperit că au 
la dispoziție, chiar lîngă ei, o unitate 
medicală complexă, dotată cu un per
sonal de înaltă calificare, atent și 
grijuliu față de bolnavi. Dar, în Ioc 
să facă eforturi pentru a-și afirma 
prezența în viața orașului, pentru

— Dacă printre păcienți se aflau 
bolnavi de hepatită sau de alte ma
ladii contagioase ? !

— Nu, că din astea n-au fost...
Ce garanție mai putem avea din 

partea unui om care încalcă cu se
ninătate și inconștiență o dispoziție 
sanitară elementară, oare coboară, 
prin actele sale, la o mentalitate de 
telal ! Cu ce demnitate își mai 
poate purta el titlul de medic 7 
(Semnalăm Sanepidului și organelor 
în drept acest atentat la sănătatea 
publică. Se impun o anchetă 
gentă și măsuri

Discutăm cu 
flictului și la 
avem senzația că am pus 
rul pe o insulă ciudată, în

ur-

(sublinierea noas-

de față ar putea 
unui fapt divers,

ancheta socială

a-și crea un nume și uh prestigiu, 
cîțiva medici ai policlinicii au con
siderat această situație foarte como
dă și prielnică abaterilor disciplinare, 
în momentul cînd au apărut și com
promisurile doctoriței Renghea, a 
existat motivul pentru o dispută ne
principială, dispută de pe urma că
reia au tras foloase mai ales cei cer
tați cu munca.

E greu de crezut, dar oamenii cu
prinși în acest conflict au uitat, se 
pare, de menirea lor. Locul muncii, 
ai sarcinilor lor profesionale a fost 
luat de certuri și de discordie, ener
gia lor se consumă în discuții pe la 
colțuri, inteligența lor e irosită în 
eșafodarea de insulte și de sesizări. 
Ceea ce stînjenește și activitatea ace
lora dintre lucrătorii policlinicii 
care își îndeplinesc conștiincios me
nirea. în acest climat n-au întîrziat 
să apară manifestări și acte străine 
de etica unui medic.

— Rezultatele unor analize făcute 
la policlinică au fost infirmate de la
boratoarele din Brașov, foile de ana
liză nu sînt parafate, ca și cum ar 
exista o teamă de răspundere, ne re
latează dr. L. Dumitriu, de la dis
pensarul orășenesc.

— în policlinică domnește o atmo
sferă încărcată, certurile și discuțiile 
dintre medici sînt cunoscute în tot 
orașul — ne declară tov. Petre Nis- 
tor, secretar al Comitetului orășenesc 
de partid-Rîșnov. Practic, directoa
rea nu mai are capacitatea și auto-

drastice).
„protagoniștii" 

un moment 
ius picio- 

i ui pc v uiauia uiuuaia, xiA Care 
viața se desfășoară după alte norme, 
ca în romanele fanteziste ale unor 
moraliști satirici. E o insulă a com
promisului și a defăimării, un loc 
în care zeci de ochi și de urechi stau 
lă pîndă, gata să mai vîneze un amă
nunt, o semnificație ascunsă într-un 
gest banal, să înnoade și să desnoa- 
de ițele unei intrigi etc. Și totul sub 
aparența dreptății, sub semnul... apă- 

față de lipsuri.
De fapt, în ce constau aceste des

tăinuiri 7 Contabila Maria Cojocaru 
se plînge că „tabăra" directoarei se 
interesează de viața sa de familie ; 
în schimb, doctorul Ion Renghea e 
indignat că sus-numita contabilă a 
scos limba la el pe stradă, în plin 
centru al Rîșnovului (!) ; același 
Renghea reclamă că doctorul Gămu
lea intră intempestiv în laboratorul 
său pentru a-1 spiona ; la rîndul său, 
doctorul Gămulea aduce acte dove
ditoare că I. Renghea l-a bătut etc. 
etc. Lista șicanelor, a conflictelor, a 
compromisurilor ar putea continua. 
Ne oprim însă aici, cuprinși de o 
jenă firească, de o anume rușine față 
de rușinea ce se degajă din această 
tristă poveste, din această intermi
nabilă gîlceavă, în care se pot de
tecta germenii unei primejdioase 
dezagregări morale.

Ce devine pacientul intrat în acest 
carusel de adversități și ambiții mes
chine ? Acolo unde bolnavul caută o 
atmosferă calmă, o privire atentă și 
grijulie, găsește nervozitate și ten
siune ; acolo unde așteaptă un con
sult serios care să-i inspire încre
dere și echilibru psihic, descoperă 
dezinteres și grabă. EI intră într-un 
lăcaș al sănătății și se trezește în 
craterul unui vulcan, clocotind de 
certuri, aude uși trîntite șl insulte.

Există nenumărați medici care 
constituie modele de înaltă ținut”

Directorul întreprinderii de 
gospodărie a municipiului..., pu
țin nervos, apăsă pentru a treia 
oară pe butonul soneriei. Apăsă 
și mai apăsat a cincea oară și se
cretara nu dădu nici un semn de 
viață.

— Unde dracu' umblă fata 
asta ? Tocmai acum in ajun de 
prime își face de cap ?

Se uită, fără să-și dea Seama, 
la ceas și-și retrase imediat cuvin
tele. Secretara era în pauza ei de 
prînz și, conform regulamentului 
de ordine interioară, avea dreptul 
la pauza de prînz. Se ridică din 
fotoliu și intră el personal in bi
roul contabilului șef.

— Cum stăm, contabile ?
— Tovarășe director, părerea 

mea e să lăsăm pentru luni.
— Nu, tovarășe contabil-șef. 

Nu 1 In nici un caz nu amin da
rea primelor pentru luni. Munci
torii noștri așteaptă primele. E 
dreptul lor. Meritul lor.

— Ce e graba asta, tovarășe di
rector ? Altădată... ne amînați 
săptămini, luni de zile...

— S-a terminat cu amînările. 
Cel puțin de data asta. S-a pavoa
zat sala de festivități. La termina
rea programului chiar eu le voi 
înmina plicurile cu premii. Mai 
luați de la administrativ niște oa
meni să vă ajute. Nu încape nici 
o amînare.

După terminarea programului, 
in sala de festivități, pavoazată 
mai ceva ca la 1 Mai, directorul 
in persoană striga lista fericiților 
premiați și tot el personal înmina 
celor „citați" cite două plicuri 
Două.

Mulțumit de mulțumirea sub
alternilor săi, dădu liber șoferu-

con- 
dat

etică și profesională, oameni dăruiți 
cu pasiune menirii lor, capabili, 
atunci cînd este nevoie, de adevă
rate sacrificii pentru salvarea pa
cientelor, pentru însănătoșirea lor. Ei 
duc mai departe nobilele tradiții 
ale școlii medicale românești, care 
pune pe prim plân, alături de pre
gătire, respectul față de bolnav, 
responsabilitatea socială și umană a 
profesiunii de medic. Dar, pentru 
cei cîțiva medici din Rîșnov pacien
tul a devenit o abstracțiune, un ele
ment intrus în „preocupările" lor 
care numai medicale nu sînt. Unde 
să căutăm explicația că policlinica a 
început să fie ocolită de păcienți, 
dacă nu în această atmosferă nocivă, 
care a compromis-o în ochii cetățe
nilor ? Probabil că unora 
aceasta le convine, întrucît 
nu e prin nimic afectat. Au 
păcienți, leafa le merge !

Sub vălurile transparente 
cestui conflict descoperim, de fapt, 
o evaziune de la etica profesională, 
o ignorare a principiilor elementare 
ale menirii de medic.

*
Ce părere are despre situația crea

tă tov. dr. Mircea Migea, directorul 
Direcției sanitare a județului 7

— Policlinica din Rîșnov a fost în
totdeauna privită ca un debușeu de 
cadre. De aici erau detașați medici pe 
litoral, la comisariatele militare, ori
unde era nevoie. Instabilitatea, fluc
tuațiile sînt racile mai vechi care fa
vorizează atmosfera neprincipială din 
policlinică. Cît privește colectivul, 
s-a neglijat complet formarea și edu
carea lui.

Deci, în alcătuirea colectivului a- 
cestei policlinici nu s-a ținut deloc 
seama de personalitatea, de calitățile 
și defectele oamenilor puși să lu
creze împreună. Nu s-a avut în ve
dere nici procentul foarte mare de 
navetiști și nici, chiar, utilitatea reală 
a unor specialități medicale. E de-a 
dreptul curios că niște medici cu 
înalte cunoștințe despre om, inspec
tori și cadre de conducere ale fostei 
Direcții sanitare regionale, au por
nit în mod absolut formal la alcătui
rea unui corp medical cu multiple 
și serioase răspunderi profesionale 
și umane. Asigurarea asistenței me
dicale într-un oraș a constituit pen
tru ei o sarcină pur administrativă, 
rezolvată simplist, cu minimum de 
efort.

Situația, însă, persistă. La aproa
pe trei luni după termenul de re
zolvare, menționat în adresa amin
tită, nu s-a întreprins nimic. De ce 7

— Ne-am aventurat, constată dr. 
M. Migea. Am crezut că vom fi ca
pabili să găsim o soluție, un alt di
rector pentru policlinică. N-am gă
sit pe nimeni...

Așadar, a fost o „aventură" an
gajamentul de a rezolva o situație 
care nu mai suporta amînare ! De 
fapt, forul tutelar din Brașov tre
buia să acționeze mai de mult, să 
ia măsuri efective împotriva celor 
cîțiva medici care au creat și între
ținut atmosfera nesănătoasă din 
policlinica Rîșnov. S-a mulțumit, 
însă, cu trimiterea de inspectori și 

calificată această îndelungă . pasivi
tate 7

Ce putem înțelege din acest răs
puns decît că în fața organelor tute
lare a stat ca o chestiune de primă 
urgență nu rezolvarea situației de la 
policlinica din Rîșnov, ci rezolvarea 
corespondenței, a răspunsului datorat 
ziarului. Și, la urma urmei, toată 
problema se reduce la înlocuirea unei 
persoane ? O analiză de fond a cli
matului nociv creat în decursul mai 
multor ani în colectivul medical din 
Rîșnov ar fi ajuns la dezvăluirea ră
dăcinilor răului, la constatarea că 
procesul de atrofiere morală ce s-a 
dezvoltat în policlinică se datorește 
nu numai compromisurilor săvîrșite 
de actuala directoare ci și unor ra
cile organizatorice, activității reduse 
a unor cabinete, fluctuațiilor și de
tașărilor frecvente de cadre medi
cale. Lipsa unui control ferm și a 
unor măsuri prompte, acceptarea 
unui statut de funcționare defectuos, 
au constituit un teren propice de 
manifestare a concesiilor și evaziu
nii de Ia etica profesională.

E timpul, măcar acum, ca factorii 
de răspundere — din Ministerul Să
nătății și cei locali — să ia măsu
rile cuvenite pentru a curma a- 
ceastă stare de lucruri nesănătoasă 
cuibărită într-un „templu al sănătă
ții", pentru a-1 face să răspundă cu 
adevărat nobilei sale meniri.

situația 
salariul 
sau nu

ale a-

Paul DIACONESCU

Copii aruncați

în angrenajul

intereselor meschine
A rulat cu ani In urmă un 

film care a stîrnit controversa 
aprinse, un documentar ce 
ne aducea în fa|a ochilor 
orori filmate de-a lungul și 
de-a latul globului pămîn- 
tesc. „Planeta zărilor sinilii" 
— cum a numit-o un cos
monaut, îmbătat de mirajul 
depărtării — își arăta, în fil
mul „Mondo cane", un o- 
braz mult mai pufin frumos. 
Dar nu despre documentar 
vreau să vorbesc (în paran
teză fie spus, din rafiuni a 
căror expunere nu-și are lo
cul aici, subsemnatului filmul 
nu i-a plăcut) ; , ef avea 
multe secvenfe ce puneau la 
încercare nervii spectatori
lor, dar în seara cînd l-am 
văzut, în sala unde era 
proiectat, o singură dată a 
izbucnit un strigăt. Un fipăt 
scurt, al unei femei, înăbușit 
în aceeași secundă ; un 
hohot de plîns și femeia a 
ieșit din sală.

...De pe ecran ne priveau 
ochii mari și fantastic de 
triști ai unui copil. Cred că 
dacă am putea vedea cos
mosul, dacă el ar fi o fiinfă 
și fiinja aceasta ar fi tristă 
și ar avea ochi, cosmosul nu 
ar putea fi mai trist decît 
copilul acela, cu mîinile și cu 
picioarele schilodite ca să

poată fi trimis la cerșit. Tși 
întindea cioturile spre noi și 
ne privea. Și fiecare s-a sim
țit el însuși schilodit, în clipa 
aceea...

★
— Mama este o ființă în

grozitoare. ...A făcut cunoș
tință cu un bărbat mai tînăr 
decît ea cu 16 ani și s-a 
îndrăgostit de el... Se ocupă 
numai de distracții și de 
amanți... Are 
Tata este un 
defectul lui e 
bun...

...Ascult; pe 
firilor rulează 
copiii schilodiți. De ce ? Doar 
în fața mea este un copil 
trupește întreg, chiar drăgă
laș dacă un anume rictus nu 
i-ar strînge, cînd și cînd, 
buzele. Are 12 ani și a fost 
trimisă la redacția noastră de 
către tatăl ei.

— ...Aducea bărbați în 
casă cu care se culca în pa
tul nostru și pe noi ne culca 
pe jos... De unde are bani 
să-și cumpere rochii ?

Nu, copilul acesta este în
treg, are mîini și are picioare ; 
dar este mai schilod decît 
acela. Sufletul lui a fost 
brutalizat, au turnat pe el apă 
clocotită, l-au ars cu fierul

117 rochii... 
om minunat, 
că este prea

ecranul amin- 
secvenfa cu

roșu, l-au înțepat, l-au sfrîns 
în menghine, l-au sufocat, au 
întrebuințat toate metodele 
pe care „Grădina supliciilor" 
le-a inventariat și au născocit 
și altele noi ; și nu trupul, 
nu fărîma de lut le-a îndurat 
ci seînteia aceea de ne
moarte, sufletul. Au ucis-o. 
Stăteam mut, o priveam, o 
ascultam și un singur gînd 
se răsucea tn mintea mea : 
„Va mai fi vreodată om ?" 
Și un alt gînd, o 
care n-o vroiam, 
alungam și care 
ruia : „Nu I*

Fie ca șoapta 
dească mincinoasă I

★
Sînt oameni în toată firea. 

Unii sînt cinstiți, alții nu. Au 
păcate pe care noi între noi 
le putem discuta, au calități 
despre care putem discuta și 
cu copiii. Eroii acestui articol, 
cei ce schilodesc copii, sînt 
șase la număr. Doi dintre ei 
sînt oameni onești, truditori 
ce-și cîșfigă pîinea cu sudoa
rea frunții, un altul este un 
fel de „golan bătrîn", hîrșif 
prin tribunale, cu tălpile pan
tofilor roase prin sala pași
lor pierduți ; una dintre fe
mei este o țață cu gura 
pungă, convinsă că mapa
mondul are ca principală o- 
cupație urzirea de intrigi îm
potriva ei, cealaltă este 
mama mai sus descrisă, des
pre al șaselea știu că a fost 
în închisoare pentru delapi
dare și că scrie memorii 
imunde — compuse, chipu
rile, de copiii săi. Nu le dăm 
numele. Nu pentru ei ; ar 
merita să primească în plin 
obraz — cu toate că nu-l 
mai au — palmele morale 
ale opiniei publice. Nu pen
tru ei, pentru copiii aceștia 
pe care i-au schilodit. Am 
ezitat și în fața gîndului de a 
scrie numele mici, cele de 
alintare, ale copiilor, 
atît nu pot să fac ; nu 
să mă adaug celor 
torturează.

Oamenii aceștia în 
firea au ceva de împărțit : 
niște bunuri, niște bani, o 
locuință. Au început să 
umble prin tribunale. (Toate 
cele trei cazuri de care ne 
ocupăm sînt acum în fața 
justiției). N-au fost însă siguri 
nici unii nici alții că vor 
cîștiga și atunci au ținut să 
arunce pe unul din talgerele 
balanței dreptății un argu
ment greu : copilul. Și l-au 
luat cu mîinile lor butucă
noase și l-au trîntit cu toată 
puterea.

In toate aceste istorii, co
piii au fost familiarizați cu 
dedesubturi care și oameni
lor maturi le fac silă.

— Să nu-mi mai faci plan
șele — a spus un copil de

șoaptă pe 
pe care o 
totuși stă—

să se vă-

Nici 
vreau 

ce-i

foafă

11 ani tatălui său. Pe urmă, 
le aduci ca probă ta tribunal 
să se vadă că ai grijă do 
mine.

— Mămica uzează da mar
tori mincinoși pe care îi 
corupe (textual, fetiță da
12 ani).

— Nu-i adevărat. Tăticu 
nu mi-a cumpărat colier și 
rochie ca să influențeze de
poziția mea (textual, o altă 
fetiță de 11 ani).

Unul a fost pus de către 
tatăl său să semneze ca 
martor un proces-verbal da 
inventar la împărțirea unor 
bunuri între tată și mamă ; 
altul are patru procese în 
cinci zile ; fetița despre care 
vorbeam umblă prin redacții. 
Ce aveți cu ei, oameni 
buni î De ce le răpiți pînă 
și copilăria nefericită pe care 
le-ați făcuf-o cadou în ziua 
cînd ați divorțat 1 Dacă de 
propriile voastre suflete nu 
ați fost în stare să aveți 
grijă, de ce vă simțiți datori 
să le schilodiți pe ale lor? 
Cine vă dă dreptul să 
aruncați în societate niște 
infirmi ?

Schiloditorii de copii sînt 
printre noi. Unii o lac din 
inconștiență, ca acela caro 
mi-a replicat cu nevinovă
ție : „Copilul are dreptul să 
fie chemat să dea lămuriri...*  
O fi avînd ; dar de ce să le 
dea ? Nu se poate fără el ? 
De ce îl tîrîfi în apele acelea 
nedecantate în care ați in
trat ? Dar pe lîngă incon
știenți mai sînt și alții care o 
fac cu bună știință. împotriva 
lor este dator să ia atitudine 
fiecare om care frece pe 
lîngă o asemenea dramă. Să 
facă tot ce poate pentru a-i 
reda unui 
pilăria 1

...Iulie, 
își trece 
emisferă. 
Mării Negre, în spumele lor 
valurile duc încrustate rîse- 
tele copiilor. Pe potecile 
munților, cetina și răcoarea 
se joacă de-a vacanța cu 
copiii. In parcuri, la ștran
duri, în sute de tabere, în 
trenurile vacanței, ocrotiți de 
surîsul părintesc sau de su- 
rîsul educatoarelor, poporul 
de copii al țării noastre dă 
cel mai serios examen : 
acela al copilăriei fericite. Și 
îl frece cu „magna cum 
laudae".

...Iar undeva, la o parte, 
copiii, puțini, fără copilărie. 
Ce am putea face pentru a-i 
învăța și pe ei că lumea • 
frumoasă ? Pentru că este și 
pentru că — spunea Saint- 
Exupery — „fiecare venim 
din copilăria noastră ca din- 
tr-o țară.*

copil chinuit co-

„cadran de foc*,  
decadele pesta 

A înflorit fărmul

George-Radu CHIROVICI

lui și o porni pe jos spre casă, 
încă de la colțul străzii il întîm- 
pină un miros amestecat de pui 
rumenit, de cozonac ars, de plă
cintă în cuptor.

Cum deschise poarta, tovarășa 
director, în loc să se bucure că 
i-a sosit bărbatul acasă, îl luă în 
primire :

— Ai venit pe jos ?

asigurat. Și n-o să iasă prost. Am 
accelerat darea primelor. Am dat 
prime la vreo optzeci și ceva de 
salariați.

— Crezi că vor veni toți ?
— încape discuție ?
— Dar n-o să ne ajungă vinul.
— O să ne și .^g.mină. Iți garan

tez asta. Și mtncare o să ne 
rămînă.

— M-a întrebat dacă poate să 
trimită cadourile de astă seară.

A
Directorul întreprinderii de gos

podărie a municipiului... a ținut 
să înmîneze plicurile de premii 
în sîmbăta aceea pentru că mai 
avea de înminat premiaților fi un 
alt plic. In cel de-al doilea — pre- 
miații au primit cite o invitație.

Nune mare
*

și masă frumoasă!..."
— Simbăta am și eu voie să 

renunț la mașină.
— Și cum aducem sifoanele ? 

l-am promis coafezei că trimit 
mașina după ea. Atita treabă a- 
veam cu Costică, șoferul.

— Lasă, dragă, are și el dreptul 
la odihnă. Am să cer de la în
treprinderea de transport o dubi- 
ță TV. Dau eu un telefon directo
rului.

— Să trimit dubița după coa
feză 1 Cine știe ce-o să creadă 
despre noi. Damianca o aduce 
acasă cu „Volga".

— Să creadă ce-o vrea. Eu sînt 
mai modest. De invitați ne-am

Schiță satirică Je Nicufă tânase

— Imposibil!
— Draga mea, sîntem împreună 

de atîția ani și văd că nu mă cu
noști. Eu sînt director cu autori
tate. Crezi că subalternii pe care 
i-arn invitat își vor pune țărînă 
în cap ?■ Crezi că vor mînca, vor 
bea pe săturate? Fata unde e ?

— Cu croitoreasa, dincolo... A 
dat nevasta lui Petcu telefon.

— Ce-a vrut ?

Erau invitați să nu care cumva să 
nu participe (împreună cu fami
lia) la cununia fiicei directorului 
(masă cu dar) ce va avea loc du
minică a.c. în casa socrului mic. 
Naș: inginerul șef al aceleiași 
întreprinderi.

•h
Șeful tarafului, Nae Prezbitu, 

cunoscut în municipiu ca un vio- 
rist cu vederi largi, cînd a venit 
ora darului, a bătut cu inversul

arcușului în dosul viorii, să se 
facă liniște, și a început:

„Nune mare și masă frumoasă ! 
Vreți nu vreți, începe darul. Aten
țiune ! Mai marii municipiului... 
N-au mîncat, mau băut, insă au 
înlesnit socrului mic cumpărarea 
unei „Warszawe" cu 8 500 de lei, 
dar fără reparație capitală... So
cru mic o dă ca dar tinerilor în
surăței, împreună cu două semnu’ 
mirării noi. Unu pentru parbriz, 
celălalt pentru spate".

Socrul mic, directorul, dădu a- 
probare din priviri invitaților că 
pot umple paharele.

— Nune mare și masă frumoa
să ! De la reprezentantul între
prinderii de transporturi din mu
nicipiul nostru — 500 de lei și 
o aprobare de a aduce „Warsza
wa" pentru reparație capitală în 
atelierul dumnealor, plătind doar 
infima sumă de 600 lei. Dar cu 
piesele clientului.

S-a aplaudat îndelung, s-a ser
vit și tort.

— Nune mare și masă frumoa
să 1 De la tovarășul Vîrciu Vasile, 
magaziner, care chiar ieri a pri
mit o primă de 500 de lei, încu
rajează tinerii căsătoriți cu 600 
de lei, un vilbrochen, un carbura
tor și 4 curele de ventilator pe 
care le are in inventar neînregis
trate. Trăiască !

Aplauze.
— De la tovarășul Deliu Tudor, 

toată prima care a primit-o ieri 
și pe deasupra se angajează să 
regleze frînele „Warszawei" 6 luni 
de zile gratuit.

Aplauze.
— Ion Dumitru cu soția și co- 

pllu' a dat peste prima care a pri
mit-o ieri o sută de lei plus 4 
bujli de „Warszawa" noi pe care

le-a cumpărat din import cu bani 
proprii.

Aplauze.
— De la un bolnav de ulcer... 

Cum zici că te cheamă ?... De la 
Pândele Constantin, care n-a mân
cat decît orezul de la friptură și 
2 felii de pîine albă, fără a între
buința băuturi alcoolice, decît 
două pahare cind a ciocnit cu 
socrul mic, jumătate din primă și 
dacă în loc de tort i se aduce 
pangastrin dă și zece petice calde 
pentru cauciucurile „Warszawei".

Aplauze. Gazdele aleargă după 
pangastrin.

— Nune mare și masă frumoa
să ! De la domnu’ — pardon — 
de la tovarășu', care ți-e numele ? 
De la tovarășu’ Aristide Barbu, 
care a fost absent de pe lista de 
prime de ieri... Cinstește masa 
cu 300 de lei și, neavînd bani li
chizi, dă un bon cu rugămintea 
de a i se reține din prima primă.

Aplauze mai puține.
Nae Prezbitu, vioristu’ cu ve

deri largi, striga darurile rar, 
mai cerea de la „basist" cite un 
„ghe dur", iar socrul mic, soco
tind în gînd cit a dat primă și 
cît a scos pină în acel moment 
observă că fiica lui cea mică, 
Viorica, stătea tristă într-un colț. 
Pentru că pe ea o iubea mai mult, 
lăsă socotelile baltă și Se îndrep
tă către ea :

— De ce ești tristă, fetița mea T
— Tăticule, eu nu mă mai mă

rit...
— Cum nu te mai măriți ? <— o 

întrerupse tăticu abătut.
— Nu mă mai mărit pînă 

n-ajungi director general... Eu nu 
vreau „Warszawă", vreau...

Sînt sigur că Viorica, cu astfel 
de pretenții, va rămîne fată bă- 
trină.



SCINTEIA — miercuri 24 iulie 1968PAGINA 6
m E3KSSSEESSSSH msa

VVWWAAAAAAAAAAAAAA/VSAAAAAAA*

nizat de putere, în regim 
continuu, se află în lucru, 
ca și un laser „uriaș" de
12 m. cu bioxid de carbon, 
care va scoate o putere în 
jurul unui kilowat. Cînd 
va fi gata acesta va fi unul 
din cei mai puternici laseri 
din Europa.

In afara preocupărilor 
legate de construcția și 
perfecționarea laserilor, de 
posibilitatea lor de aplicare 
în practică, se studiază in
sistent și aspectele fizice, 
fundamentale ale laserilor, 
cum ar fi mecanismul in- 
versiei, probleme legate de 
determinarea rugozității
suprafețelor, holografie, in- 
terferometrie, probleme
speciale de detecție, in- 
teracții cu cristale etc.

Pot fi enumerate și alte 
aplicații practice ale lase
rilor construiți la Institu
tul de fizică atomică : de
terminarea caracteristicilor 
unor aparate spectrale de 
înaltă putere de rezoluție 
folosite în fizica atomică, 
realizarea unui rugozimetru 
care poate determina exact 
și rapid starea suprafețelor 
transparente și netranspa
rente, construirea unui te- 
lemetru de precizie etc.

Noul domeniu al laseri
lor se află in continuare 
într-o rapidă dezvoltare, 
fiind, după cum am văzut, 
puternic solicitat atît de 
necesitățile cercetării știin
țifice, cît și de cerințele 
tehnicii moderne, cores
punzătoare actualei noas- 
tre etape de dezvoltare.

Descoperire relativ recentă, laserul constituie la ora actuală 
preocuparea principală a multor laboratoare din întreaga lume, 
polarizînd eiorturile unui larg iront al oamenilor de știință.

Premiul Nobel pentru fizică în 1964 a fost acordat lui C. H. 
Townes, N. G. Basov și A. M. Prohorov, savanți care se făcuseră 
remarcați prin cercetări fundamentale și rezultate deosebit de 
spectaculoase în noul domeniu — al laserilor. Astfel, una dintre 
descoperirile științifice surprinzătoare își făcea apariția, 
de la bun început un legitim interes într-un cerc larg de 
de știință.

în 1960, fizicianul american Theodor Maimen taie
cilindru dintr-un rubin artiiicial special preparat, îl iluminează 
brusc cu un flash puternic... și reușita e deplină : fasciculul de 
lumină roșie este prima emisie laser.

Ce deosebește de fapt radiația surselor obișnuite — bec, foc, 
lămpi fluorescente, corpuri incandescente — de radiația laser ? 
în primul rînd uriașa intensitate a fasciculului emis: exemplul 
devenit clasic : lumina roșie a laserului focalizată pe un diamant 
obișnuit îl găurește într-o fracțiune de secundă ! Trebuie să re

stîrnind 
oameni

un mic
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cei cu semiconductor! si 
„personalitatea" sa, deci

de Ia descoperirea lase-

cunoaștem că, învățați cu sursele clasice de lumină, cu greu ne 
putem închipui cum o rază poate străpunge instantaneu chiar 
cele mai greu fuzibile metale. Dar pe lingă uriașa intensitate 
caracteristică radiației laser, „finețea spectrală" (monocromati- 
citatea) și direcționalitatea sînt proprietăți tot atît de importante 
ale acesteia. în particular, caracteristicile unui laser depind și 
de tipul folosit. La ora actuală, cei mal utilizați sînt laserii cu 
solizi (cum ar fi cel amintit, cu rubin), 
laserii cu gaz. Fiecare tip de laser are 
și aplicațiile sale proprii.

Astăzi, la mai puțin de un deceniu
rului, volumul cercetărilor de acest gen sporește considerabil, 
conducînd frecvent la noi date și rezultate. Se organizează pe
riodic manifestări științifice de anvergură cu o asemenea tema
tică, iar marile edituri ale lumii publică numeroase tomuri asu
pra acestui subiect.

Printre personalitățile științifice care au răspuns anchetei 
noastre — tratînd doar unele aspecte ale acestei descoperiri — 
se numără savanți de notorietate mondială, legați direct de des
coperirea și dezvoltarea laserului.

reacții de fuziune nuclea
ră, care reprezintă trans
formarea a două nuclee de 
deuteriu în heliu cu de
gajarea unei cantități 
considerabile de ener
gie. O reacție de acest 
tip a fost obținută recent 
la Institutul de fizică 
„P. N. Lebedev" cu utili
zarea unui laser cu sticlă 
cu neodim care dezvoltă o 
putere de 1 000 miliarde de 
wați. O altă direcție o con
stituie folosirea plasmei 
fierbinți de diferite com
poziții chimice pentru cer
cetarea spectrelor de emi
sie a atomilor, de care s-a 
desprins o cantitate consi
derabilă de electroni. In- 
trucît asemenea stări ale a- 
tomilor se realizează în 
natură în stele, confrunta
rea datelor astronomice și 
a rezultatelor cercetărilor 
de laborator oferă posibi
litatea de a se determina 
atît compoziția chimică, cit 
și condițiile fizice din stele 
și mediul interstelar.

O altă problemă intere
santă se referă la realiza
rea unui etalon de frecven

ță (timp), care să funcțio
neze în gama de radiație 
optică. Aceste cercetări 
continuă nemijlocit lucră
rile în domeniul maserilor 
— etaloane de frecvență în 
care oscilațiile strict pe
riodice ale undei electro
magnetice emise de mole
cule îndeplinesc rolul de 
etalon de măsurare a 
timpului. Sarcina princi
pală de realizare a unui 
etalon de frecvență este de 
a se asigura o periodicitate 
cit se poate de precisă a 
oscilațiilor. în gama unde
lor de radio s-a reușit ac
tualmente să se realizeze 
etalonul cu o precizie de 12 
zecimale în periodicitatea 
oscilațiilor — cu ajutorul 
așa-numitului maser cu 
hidrogen. O asemenea pre
cizie este echivalentă cu o 
eroare în mersul pendulei 
de o fracțiune de secundă 
în decurs de 100 000 de 
ani.

Dar creșterea continuă a 
preciziei etalonului care 
funcționează în gama un
delor de radio duce la o 
prelungire substanțială a

procesului de măsurare a 
timpului. De exemplu, la 
măsurătoarea cu o precizie 
de 12 zecimale la o frec
vență a radiației de 1 mi
liard hertzi se cere un timp 
de observație de 1 000 de 
secunde. Pare atrăgător 
din acest motiv să se trea
că la frecvențe mari ale 
radiației, unde acest inter
val de timp se va reduce 
invers proporțional cu 
frecvența. în special, tre
cerea la etaloanele laser 
determină o scurtare de 
10—100 mii de ori a timpu
lui de observație, cu men
ținerea aceleiași precizii, 

în prezent s-au preconi
zat cîteva variante concre
te ale unor scheme de eta
loane de frecventă laser. 
Cert este că problema mă
surării exacte a intervale
lor de timp reprezintă o 
sarcină de mare actualitate 
a fizicii, deoarece timpul 
constituie una din caracte
risticile fundamentale ale 
naturii și reflectă în mod 
esențial legile fizice care 
acționează deopotrivă în 
micro și macrocosmos.

începutul televiziunii 
in relief ?

a vieți
9

ancheta

interna-

țională

„Scînteîi“

99Cuptoarele solare16 
ale Pămîntului

dr. Pierre LAURES (Franjo)
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încă din 1917, Einstein a 
prevăzut teoretic posibilita
tea ca, în anumite con
diții, o radiație luminoasă 
să poată fi amplificată prin 
trecerea într-un mediu ga- 
zos. Astăzi laserii cu gaz 
formează o „familie" foarte 
vastă, constituind un im
portant domeniu de investi
gații.

Laserii cu gaz sînt foarte 
variați în forma și princi
piile lor de funcționare. Ra
diațiile emise se întind pe 
un domeniu larg, din ultra
violet pînă la undele sub- 
milimetrice, cele mai utili
zate linii-laser situîndu-se 
în spectrul vizibil și infra- 
roșu. Acești laseri se gru
pează în trei mari clase : 
atomici, ionici și molecu
lari. In laserii atomici, emi
sia stimulată este produsă 
plecînd de la nivelurile ex
citate ale unui atom (cei 
mai cunoscut! folosesc ga
zele rare : neonul, argonul, 
kriptonul și xenonul). In 
general, aceștia funcționea
ză în regim continuu, cu 
puteri cuprinse între cîțiva 
microwați și cîțiva miliwați. 
Cel mai folosit este laserul 
heliu-neon funcționînd în 
roșu, care furnizează o pu
tere de cîțiva miliwați. Al 
doilea grup este format de 
laserii ionici. Majoritatea 
gazelor monoatomice, a va
porilor metalici, pot da o 
emisie stimulată, plecînd de 
la nivele de energie a ato
milor ionizați, o dată sau de 
mai multe ori. Laserii ionici 
sînt asemănători în ce pri
vește morfologia lor cu la
serii atomici dar necesită 
curenți de excitație cu mult 
mai ridicați. Laserii ionici 
furnizează însă mult mai 
multă putere decît cei pre
cedent!. Cincizeci de linii, 
situate în majoritate în 
partea albastru-verd*  a 

spectrului vizibil, pot de
păși watul.

A treia familie este con
stituită de laserii molecu
lari, care produc nume
roase linii de emisie stimu
lată plecînd de la nivelele 
de vibrație-rotație ale mo
leculelor. în afara grupului 
liniilor azotului în ultravio
let, toate emisiile stimulate 
sînt în infraroșu și cele mai 
importante (ale gazului car
bonic), au lungimi de unde 
învecinate cu 10 microni. 
Emisia acestor laseri este 
foarte puternică, de ordinul 
kilowatului și chiar mai 
mult, — ei au un randa
ment care depășește 10 la 
sută — și pot fi produse 
și selecționate numeroase 
emisii de frecventă înveci
nată.

Un laser cu gaz carbonic 
de mare putere a fost pre
zentat de Centrul de cer
cetări al Companiei Gene
rale de Electricitate la Ex
poziția Universală de la 
Montreal. Tubul, lung de 
12 m, avea un diametru de 
10 cm. în acest caz, se ob
ține o putere de 800 wați, 
cu un randament mai mare 
de 10 la sută. O astfel de 
emisie, focalizată corect, 
volatilizează toate materia
lele, chiar și cele mai re
fractare.

Laserii cu gaz funcțio
nează și cu impulsuri, sau 
în emisie declanșată, dato
rită unor oglinzi rotitoare, 
după o metodă binecunos
cută în laserii Solizi. Noi 
n-am evocat decît inver- 
siile de populație produse 
de ciocnirile electronice sau 
atomice, dar și alte procese 
sînt aplicate sau studiate : 
excitație prin flash luminos, 
prin reacție chimică.

Laserii cu gaz au găsit 
numeroase utilizări în teh

nicile care fac apel la op
tică și la spectroscopie. De 
exemplu, vizările la distan
ță lungă sau alinierile pre
cise sînt foarte ușurate, fo
losirea laserilor oferind o 
precizie sporită. Deplasările 
căruciorului mașinii-unelte 
sînt lesne controlate prin- 
tr-o defilare de franjuri 
care poate fi citită în mod 
automat. De asemenea de 
la descoperirea lor, s-a con
siderat că laserii ar putea 
fi folosiți ca purtători de 
transmisie. Ei dau posibi
litatea transportării unei 
cantități considerabile de 
informații. Această aplica
ție s-a lovit pentru moment 
de dificultatea realizării e- 
lementelor modulatoare și 
receptoare cu o foarte mare 
bandă de trecere ; totuși 
progresele pe această cale 
au permis punerea la punct 
a unor laseri stabilizați, ve
ritabile etaloane de frec
ventă. Cităm, de asemenea, 
telemetrele care pot fi fo
losite pentru o distanță de 
circa 15 km cu o precizie 
de o milionime, sau instala
țiile de urmărit sateliții cu 
o precizie de vizare unghiu
lară extremă.

O altă utilizare interesan
tă este aceea a girometrelor 
cu laser. Rotația poate fi 
măsurată printr-o bătaie de 
frecventă, adică prin mij
loace pur electronice, ceea 
ce constituie un progres im
portant în comparație cu 
giroscopurile mecanice. 
Precizia actuală a celor mai 
bune girometre cu laser 
este de o zecime de grad 
pe oră. aceasta însemnînd că 
se măsoară rotația terestră 
aproape la 1 la sută. Este 
posibil ca în viitor platfor
mele inerțiale și girome- 
trele de navigație folosite 
de aviație sau de nave spa

țiale să folosească laserii cu 
gaz. Datorită laserilor mo
leculari se efectuează su
duri sau prelucrări ale ma
terialelor refractare. Acesta 
este un aparat de studiu 
comparabil cu un cuptor so
lar. Sînt luate în conside
rație experiențe în dome
niul fizicii plasmelor cu 
lasere foarte puternice de 
ordinul a 10 Kw care ne
cesită tuburi lungi de 
200 m.

Experiențele recent rea
lizate la Centrul de Cerce
tări al Companiei Generale 
de Electricitate vor da, 
poate, naștere unor noi pro
cedee fotochimice în infra

„Plasma de laser66 * * și viitorul 
reacțiilor termonucleare

acad. N. G. BASOV, 
laureat al premiilor Nobel și Lenin

O. N. KROH'N,
doctor în științe fizico-matematice, laureat al Premiului Lenin (U.R.S.S.)

Principala particularitate 
a laserilor o constituie po
sibilitatea de a varia în 
limite largi însușirile ra
diației de lumină — durata, 
puterea, frecvența. Pînă în 
prezent s-a reușit să se rea
lizeze valori imense ale pu
terii fluxului luminos : pînă 
la mii de miliarde de wați 
(10* 12W) în decursul unor 
intervale foarte scurte de 
timp, egale aproximativ cu 
cîteva sutimi de miliardime 
de secundă (10" sec.).

Se pune, firește, întreba
rea : în ce fel de investiga
ții poate să fie aplicată o 
radiație atît de puternică ?

Deosebit de interesantă 
este obținerea unor tempe
raturi ultra înalte generate 
prin absorbirea de către o 
substanță1 a unei puternici 
radiații de lumină. Posibili
tatea de a se regla puterea 
radiației laserului permite, 

roșu și vor dezvolta larg 
cunoștințele noastre în do
meniul cineticei chimice.

Cercetarea în domeniul 
laserilor cu gaz și al utili
zărilor lor este departe de 
a fi terminată. în Franța, 
aspectele teoretice sînt în 
special studiate în labora
toarele școlii normale su
perioare sub conducerea 
prof. A. Kastler, laureat al 
Premiului Nobel. Mai multe 
centre de cercetare ale in
dustriei realizează laseri cu 
gaz șl studiază utilizările 
lor. Să amintim Compania 
Generală T.S.F. și Compa
nia Generală de Electrici
tate. O filială a acesteia din 

în principiu, să se varieze 
temperatura substanței care 
absoarbe această radiație — 
ceea ce face ca laserii să 
poată fi folosiți aici ca un 
instrument eficient de cer
cetare a însușirilor termo- 
fizice ale unor substanțe va
riate, în orice interval de 
temperaturi, inclusiv starea 
transformării lor în plasmă. 
In natură o asemenea plas
mă există în stele și în la
borator, ea preparîndu-se, 
de obicei, cu ajutorul unor 
puternice descărcări elec
trice. De studierea ei sînt 
legate speranțele de reali
zare a reacțiilor termonu
cleare artificiale și con
struirea instalațiilor termo
nucleare.

O dată cu apariția unor 
laseri puternici se deschide 
încă o cale pentru prepa
rarea și cercetarea plasmei 
— orientare în cercetarea 

urmă. Compania Industrială 
a Laserilor, a fost special 
creată pentru a acoperi a- 
cest cîmp de activitate, rea- 
lizînd mai multe modele 
de laseri cu gaz.

Aș vrea să amintesc în 
încheiere contactele re
cente, intervenite între spe
cialiștii francezi și cei ro
mâni, care au condus la ini
țierea unei colaborări între 
cercetătorii noștri și spe
cialiștii români, aceștia 
studiind aspecte importan
te în domeniul laseri
lor cu gaz. Este o conlucra
re utilă și nu încape în
doială că pe viitor ea se va 
dezvolta tot mai mult.

de fizică spre care își con
centrează actualmente a- 
tenția și specialiștii de la 
Institutul de fizică „P. N. 
Lebedev" al Academiei de 
științe a U.R.S.S.

Să examinăm una din 
metodele de preparare a 
„plasmei de laser", bazată 
pe încălzirea unei substan
țe aflate în stadiul inițial 
în stare solidă. Substanța 
se plasează într-o cameră 
de vid, care ferește plasma 
de o impurificare chimică 
și astfel ia naștere o „plas
mă fierbinte". O asemenea 
„plasmă de laser" consti
tuie un obiect interesant 
din diferite puncte de ve
dere ; în primul rînd, folo- 
sindu-se o substanță care 
conține în compoziția sa 
chimică atomi de deuteriu 
(hidrogen „greu"), se pot 
urmări în această plasmă

Cu laserul s-a întîmplat 
un lucru uimitor și anume 
că la aproximativ un an 
de la descoperirea lui, era 
folosit ca un instrument 
atît în știință cît și în in
dustrie. Puține sînt dome
niile fizicii pure care, în
tr-un timp așa de scurt, au 
cucerit imaginația publicu
lui dar, în același timp, au 
furnizat un instrument oa
menilor de știință și teh
nicienilor.

Una dintre cele mai inte
resante aplicații ale laseri
lor este holografia. Fasci
culul laserului este împăr
țit în două : una din părți 
cade pe un obiect tridi
mensional de pe care se 
reflectă. Cealaltă parte a 
fasciculului este dirijată 
astfel îneît se suprapune 
peste lumina reflectată. In 
locul suprapunerii se a- 
șează o placă fotografică și 
se face expunerea. După 
developarea plăcii, lumina 
laserului este trimisă prin 
ea și astfel apare, recon
struită în spațiu, o imagine 
tridimensională a obiectu
lui inițial. Dacă privitorul 
își mișcă capul, aparența 
imaginii se schimbă exact 
ca și cum ar fi obiectul o- 
riginal. Fofosind două sau 
trei fascicule laser diferit 
colorate, a fost posibilă re
producerea în trei dimen
siuni a obiectelor colorate. 
Mulți oameni de știință 
cred că acesta ar putea fl 
începutul televiziunii în 
culori și în relief.

Proprietățile laserului 
care sînt importante din 
punctul de vedere al apli
cațiilor sînt intensitatea 
mare a luminii, direcția ei 
bine definită, posibilitatea 
de a fi focalizată într-un 
punct foarte mic. Deoarece 
intensitatea este mare, a- 
ceasta înseamnă, desigur, 
că punctul focalizat este 
foarte strălucitor și conține 
o mare cantitate de putere. 
Această putere poate să 
străpungă o tablă de oțel 
inoxidabil de peste 1 mm 
grosime și de aceea a fost 
folosită pentru perforarea 
diferitelor piese din mate
riale foarte radioactive, a-

Performanțe la nivelul 
tehnicii mondiale

Prof. I. AGÂRBICEANU
membru corespondent al Academiei

V. G. VELCULESCU, 
cercetător științific la I.F.A. (România)

Interesul științific legat 
de studiul laserilor prezin
tă mai multe aspecte : pri
mul este implicat de însăși 
cercetarea modului lor de 
funcționare, de mecanis
mul care, în ultimă instan
ță, duce la generarea fas
ciculului laser. Astfel de 
investigații au dus la a- 
profundarea problemelor 
legate de emisia stimulată 
în cavități rezonante sau 
de realizarea inversiilor de 
populație. Al doilea aspect 
este datorat studiului însu
șirilor pe care le posedă 
fasciculul laser. Investiga
țiile corespunzătoare au 
îmbogățit capitolele fizicii 
legate de statistica fotoni
lor și de teoria coerenței. 
Un alt aspect este cel im
plicat de contribuția pe 
care laserul a adus-o la 
dezvoltarea unor domenii 
noi de cercetare atît în fi
zică, cit și în multe alte 
discipline științifice : chi
mie, biologie, medicină, 
geologie etc.

Interesul științific și 
perspectivele tehnice deo
sebite pe care le prezentau 
laserii încă de la început 
au făcut ca studiul lor să 
fie întreprins și la noi în 
țară, cu promptitudine, 
încă din 1961. Astfel, în 
1962, abia la un an de la 
realizarea primului laser 
cu gaz în amestec de heliu 
și neon, Institutul nostru 
de fizică atomică poseda 
un astfel de laser de con
strucție proprie. De atunci

Prof. dr. Len ALLEN,
Universitatea Sussex (Anglia)

șezate la o distanță neprl- 
mejdieasă de un operator. 
Ca un mijloc de sudare, a- 
cesta este curat și eficace, 
iar fasciculul poate fi pozi
ționat cu mare precizie.

Deși radarul este acum 
un dispozitiv încetățenit și 
bine cunoscut, există unele 
ocazii în care el nu func
ționează tocmai bine. O a- 
semenea situație apare a- 
tunci cînd se detectează 
avioane care zboară la 
mică înălțime. Reflectarea 
undelor de radio de către 
suprafața pămîntului poate 
fi confundată cu reflecta
rea de către avion. Marea 
direcționalitate a fasciculu
lui laser sugerează posibi
litatea unui radar optic. Un 
impuls de lumină emis în
tr-un moment determinat 
se propagă pînă la avion, 
apoi se reflectă înapoi. 
Măsurînd timpul în care 
lumina parcurge distanța 
dus și întors, poziția avio
nului poate fi determinată 
cu precizie. Există și posi
bilitatea ca impulsul să fie 
generat de pe avion și 
timpul lui de propagare să 
fie folosit pentru a măsura 
înălțimea deasupra solului 
sau distanța pînă la un o- 
biect" anumit. In felul aces
ta avem posibilitatea să 
mărim siguranța călătoriei 
cu avionul, cu ajutorul la
serului.

Utilizări mai complicate 
ale laserului, care formea
ză subiectul multor cerce
tări, sînt acelea legate de 
tehnica calculatoarelor. 
S-ar putea să fie posibil ca, 
folosind impulsurile lase
rului, să producem calcu
latoare care să-și efectueze 
calculele cu mult mai re
pede ca înainte și, în felul 
acesta, să creăm calcula
toare cu mult superioare.

Posibilitatea de a varia 
intensitatea luminii lase
rului a permis ca acesta să 
fie conceput nu numai ca 
generator dar și ca ampli
ficator al unor fascicule 
luminoase mai slabe. Lase
rii pot amplifica și laseri 
— constatare care a des
chis perspective cu adevă
rat neobișnuite în primul 

studiul laserilor a fost în 
permanență încurajat.

De asemenea, la Institu
tul de fizică al Academiei 
s-a obținut o emisie stimu
lată în arseniură de galiu, 
care este un material semi
conductor. Laserii cu semi
conductor! — a căror rea
lizare necesită rezolvarea 
unor probleme tehnice di
ficile — au însemnate apli
cații, legate, printre altele, 
de posibilitatea de modu
lare rapidă și comodă a in
tensității fasciculului.

In ultimul timp, la Insti
tutul de fizică atomică au 
fost realizate, alături de 
diferite variante încontinuu 
îmbunătățite ale laserilor 
cu heliu-neon, și celelalte 
tipuri principale de laseri 
cu gaz : laserul cu argon 
ionizat și laserul cu bioxid 
de carbon. De asemenea, 
încă de la sfîrșitul anului 
trecut a fost construit un 
prim laser cu sticlă cu neo
dim. Remarcăm că aceste 
aparate sînt de performan
țe la nivelul tehnicii mon
diale. Laserii cu heliu- 
neon construiți în formă 
portativă pot lucra în re
gim monomodal și devin 
apți pentru studii de inter- 
feromerie și holografie, iar 
laserii cu bioxid de carbon 
la Institutul de fizică ato
mică ajung la puteri de 
virf.

Un astfel de fascicul de 
peste 200 de wați poate cu 
ușurință găuri plăci meta
lice sau materiale refrac
tare. Un laser cu argon io

rînd tehnicii comunicații» 
lor. Astfel lumina unui la
ser poate fi nu numai re
flectată de pe un continent 
pe altul, dar și modulată 
incit să poată purta și 
transmite un număr neli
mitat de semnale, mesaje. 
Se estimează că o singură 
bază laser ar putea trans
mite simultan circa 10 000 
de conversații telefonice 
sau 160 de programe de te» 
leviziune. Cu ajutorul jU.4 
numai trei sateliți stabili
rea comunicațiilor telefo
nice normale între cele 
cinci continente ar fi pe 
deplin rezolvată.

In cîțiva ani, laserul 
a pătruns nu numai in la
boratoarele medicale, dar 
și dincolo de ele, în 
clinici și spitale. Poate că 
exemplul cel mai conclu
dent și încurajator în a- 
cest sens este reprezentat 
de practicarea aproape cu
rentă în multe clinici de 
oftalmologie ale lumii a re- 
sudării dezlipirilor de re
tină cu ajutorul laserului. 
Față de metoda greoaie și 
dureroasă utilizată pînă nu 
demult (bazată pe folosirea 
unui flash cu xenon) cea 
nouă oferă multiple avan
taje ; vîrful fin al „bistu- 
riului-fascicul" asigură o- 
perarea cu mare precizie 
pe orice porțiune de retină, 
iar eliminarea produceri
lor de căldură suplimen
tară care amenința uneori 
însăși integritatea ochiului 
— exclude durerea. Nu este 
singurul sector al chirur
giei moderne care face din 
ce în ce mai frecvent apel 
la posibilitățile laserului. 
Neurochirurgia, la rîndul 
ei — ca de altfel întreg do
meniul microinciziilor — îl 
solicită azi cu insistență. 
In ceea ce privește opera
țiile pe creier, s-a remar
cat că laserul permite nu 
numai tratarea unor gliome 
inextirpabile, dar se con
stată și o anumită sensibi
litate aparte a celulelor tu- 
morale față de el, ceea ce 
permite ca procesul de în
depărtare a celulelor afec
tate să decurgă oarecum 
dirijat, selectiv.
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Plecarea la Havana 
a unei delegații a 

Republicii Socialiste România

ICronica zilei viața internațională^

Marți la amiază a plecat spre Ha
vana o delegație a Republicii So
cialiste România, alcătuită din to
varășii Dumitru Popescu, membru 
supleant al Comitetului Exe< utiv 
al C.C. al P C.R., redactor șef al 
ziarului „Scînteia", conducătorul 
delegației, și Gheorghe Pacoste, 
adjunct al ministrului petrolului, 
care va participa la festivitățile 
prilejuite de cea de-a XV-a ani
versare a insurecției naționale cu- 
bane.

Vizita delegației economice 
venezuelene

Delegația economică venezuelea- 
nă condusă de dr. Raul Nass, ad
junct al ministrului relațiilor ex
terne, care face o vizită în țara 
noastră, a fost primită marți de 
Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

La primire au participat am
basadorul Mircea Ocheană și alți 
funcționari superiori din minister, 
precum și Leon Rafael Morales, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Venezuela la București.

Convorbirea, care a avut loc cu

Orele clare de la
Bumbești - Livezeni
(Urmare din pag. I)

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Ghizela Vass și Mihail Florescu, 
membri ai CC al P.C.R., Dumitru 
Lazăr. membru supleant al C.C. al 
P.C.R,, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale, precum și 
Zenen Buergo, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii 
Cuba la București

(Agerpres)

acest prilej, s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

★
în cursul aceleiași zile, oaspeții 

venezueleni au avut întrevederi la 
Ministerul Petrolului cu Iancu Ho- 
rațiu, adjunct al ministrului, și la 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă cu Ion Brad, vicepre
ședinte..

După-amiază, membrii delegației 
au depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Luptei pentru 
Libertatea Poporului și a Patriei, 
pentru socialism. (Agerpres)

coborâseră la Bumbești, într-o 
excursie. (Voiau să meargă mai de
parte. să vadă cula din Măldărăsti). 
Lingă Bumbești e drumul roman, nu 
departe de cel de azi. Pe drumul a- 
cela mergeau țărani, cu sape pe u- 
meri. Văzduhul ardea, nu mai 
plouase demult, timpul trecut prin 
foc căpătase duritate de rocă. Oa
menii mergeau să sape niște fîn- 
tâni — asa cum le-au spus — să 
instaleze motopompe și să ude cîm- 
pia. O motopompă nu e foarte greu 
de instalat. Cei de la electromeca
nică au votat pe loc o decizie. Ast
fel că în duminica aceea n-au mai 
văzut cula din Măldărăsti. au lu
crat pe timp, alături de țăranii care 
luptau cu seceta. Nu se poate ști 
dacă ar fi făcut și altădată gestul 
acesta. Nu se poate ști dacă în a- 
ceastă decizie. în promptitudinea ei, 
nu era ceva si dintr-o bărbăție re^. 
centă, căpătată pe șantier. „Pe Jiu 
se clntă Gaudeamus", scria nu de
mult un tânăr student venit aici. în
tr-o corespondentă trimisă presei. E 
și aceasta o imagine a muncii bri
gadierilor. fără îndoială, exactă, dar 
iarăși nu se poate sti nimic pre
cis, fiindcă un cîntec se poate naște 
dintr-o mie și una de stări sufle
tești. Ceea ce se știe. însă, precis, 
în cazul pe care l-am relatat, este 
că tinerii înrolați lingă țărani au 
votat decizia unanim, ca o echipă, 
și au muncit apoi toți ca unul, ca 
o echipă. Ei erau chiar o echipă, e- 
chipa nr 4 a brigăzii de muncă pa
triotică. „Jiul", — Bumbești—Live
zeni, 1968.

★
Aș fi vrut ca aceste însemnări să 

fie un turnai de șantier. Cu întîm- 
plări. vorbe, ginduri. mai ales în
tâmplări. întâmplări de tot felul. Cu 
redescoperirea peisajului prin sensi
bilitatea inedită a unor tineri. Cu or
chestra episoadelor muncii conform 
aceleiași sensibilități. Cu momentele 
de relaxare si repaos în care răsu
nă. sub luna clară, ghitare. Despre 
șantiere s-a scris mult. Sarcina de a 
descoperi ineditul, ca si aceea de a 
găsi o strună originală, e dificilă.

Șantier... învelișuri de pămînt care 
se dau la o parte, mii și mii de 
toneloră într-o săptămînă de lucru. 
O muncă simetrică în mișcări, iar 
în terenul în care se desfășoară o- 
mul este una cu mașina (cînd au în
vățat acești tineri s-o mînuiască ?), 
de parcă ar fi numai o anexă a ei. 
Pământul șl stâncile scoase sînt de
pozitate la fel de simetric. în felii 
etajate, ca niște amfiteatre mai mici 
cuprinse între amfiteatrele munților, 
în mijlocul lor. studentii-construc- 
tori

Ineditul e aici nu în priveliște — 
e cunoscută. Nici în fapte — ele sînt 
faptele dintotdeauna. fapte de șan
tier, cu provocări la întrecere, cu 
depășiri de norme, cu decernări de 
steaguri sau critici tovărășești... Si 
cu culoarea aceea a bărbăției, uni
că. dominînd tabloul, pătrunzînd în 
suflete, cuceriudu-le.

Ineditul, aici, e în analiza lucidă 
a gesturilor, pe care autorii lor și-o 
fac permanent. în faptul că tinerii 
aceștia — din anul 1968 — cunosc 
bine sensul profund al actului crea
tor. semnificația lui socială, si-l fac 
vădit. Brigadierul din 1948 a desco
perit în el puteri mari, pe care le 
atribuise cindva demiurgilor fiindcă 
nu se cunoscuse pe sine. Plus o 
imensă pasiune pentru construcția 
unei țări. El n-avea timp de analize, 
fiindcă muncea foarte mult și u- 
neori nici nu prea știa să le facă. 
De atunci au trecut două decenii în 
care oamenii, inclusiv tinerii, au lu
crat mult, enorm asupra tării, asu
pra lor.

Un tânăr sculptor, unul dintre 
sculptorii care candidează la con
cursul inițiat de C.C. al V.T.C. pen
tru o operă de artă care să cele
breze momentul 1948 la Bumbești— 
Livezeni, mi-a declarat că tinerii 
brigadieri pe care i-a întâlnit acum, 
în „schimbul al doilea", i-au servit, 
pentru lucrarea sa, niște idei mai 
mult decît prețioase, care l-au ui
mit si l-au intimidat.

Ce vor face, cum se vor purta, 
cum vor învăța acești tineri la 
toamnă, la facultate ?

Deocamdată, șantierul e-n toi.
A înnoptat, și un cer negru-albas- 

tru. cu stele, coboară somptuos la 
poalele stâncilor. Ora este mai de
parte claiă. ca toate orele de aici, 
în care viața îsi ordonează mișcă
rile în sensuri largi, frumoase si fer
me. Cu miinile sub cap, cei o sută 
de tineri pe care i-am cunoscut pri
vesc cerul acesta ce nu se vede de- 
cît aici, strămutați în altă lume de 
parfumul brazilor și de efervescenta 
spumoasă a stelelor, ca un alcool 
pe care-l beau numai bărbații.

în dorința dezvoltării multilate
rale a relațiilor dintre cele două 
țări, guvernul Republicii Socialiste 
România și cel al Republicii Arabe 
Yemen au hotărît ridicarea nive
lului reprezentării diplomatice la 
rang de ambasadă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 25, 26 și 27 iulie a.c. In țari : 
Vreme în curs de încălzire u- 
șoara și treptată. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse 
locale mai frecvente în jumăta
tea de nord-vest a țării. Vînt 
potrivit. Temperatura în crește
re ușoară. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 8—18 
grade, iar maximele între 20—30 
grade.

Sp o “R nrjet Job A
Farul Portuguesa 0-0

clasat

între- 
a fost 
Jianu, 
totali-

Turneul internațional feminin de 
șah de la Szarvas (Ungaria) s-a în
cheiat cu victoria remarcabilă a re
prezentantei României, Elisabeta 
Polihdroniade, care a totalizat 10 
puncte din 13 posibile, fără a su
feri nici o înfrîngere. în ultima 
rundă, Polihroniade a remizat cu 
Szady. Pe locul doi, la un punct în 
urma șahistei noastre, s-a 
Tereza Stadler (Iugoslavia).

Din cauza unor partide 
rupte clasamentul final nu 
definitivat, dar Eleonora 
care a remizat cu Sinka și 
zează 8 puncte, are șanse de a se 
situa în primele 5 locuri.

★

SOFIA 23 (Agerpres). — Cîști- 
gînd în runda a 10-a partida cu Di
mova, șahista Gertrude Baumstârk 
(România) se menține în fruntea 
turneului internațional de la Sofia, 
cu 8 puncte. Pe locul doi, cu 6,5 
(2) puncte, se află iugoslava Iova- 
novici.

Anularea suspendării

Președintele Federației internațio
nale de ciclism profesionist, Ducha- 
teau, asistat de Louis Perfetta, 
președintele comisiei tehnice, a pro
cedat la o anchetă în legătură cu 
cazul rutierului trancez J. Anquetil, 
hotărînd anularea suspendării pro
nunțată contra acestuia în urma 
concursului desfășurat la 23 iunie la 
Forli.

300 de sportivi
englezi

în Mexic
Secretarul general al Comitetu

lui olimpic englez, Sandy Duncan, 
a declarat cu prilejul vizitei sale 
la Ciudad do Mexico, câ Anglia va 
fi reprezentată la cea de a 19-a 
ediție a J.O. de o delegație com
pusă din 300 de sportivi și sportive, 
care vor lua parte la 15 ramuri în
scrise în programul Olimpiadei. An
glia rju va concura la fotbal, bas
chet, polo pe apd și volei.

SlMBĂTĂ Șl DUMINICA

Competiție

de judo
Clubul sportiv „Olimpia" 

București organizează la sfîrși- 
tul acestei săptămîni o primă 
competiție oficială de judo — 
sport de putină vreme practicat 
în țara noastră, insă cu nume
roși simpatizanți. La această 
competiție organizatorii con
tează pe participarea unor 
echipe din Capitală („Progresul 
și „Olimpia") și dinv țară (Ro
man, Mediaș, Orăștie).

Simbătă întrecerile vor în
cepe la orele 17, iar duminică 
de la orele 9,30. Locul de dis
putare : Casa de cultură a sec
torului VI (fost cinema „Aida") 
calea Rahovel nr. 147.

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală delegația guvernamentală 
iraniană condusă de dr. Alinaghi 
Alikhani, ministrul economiei, care 
va participa la lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte mi
nisteriale .româno-iraniene.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, și de membri ai conducerii 
unor ministere economice.

Au fost de față Soltan H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului 
București, și

la 
membri ai ambasadei.

*
„Zilelor culturii R. P. 
cinematograful „Lu-

în cadrul
Polone", la 
ceafărul" din Capitală, a fost pre
zentat marți seara filmul „între 
noi", producție a studiourilor po
loneze.

dr.

★

La invitația Comisiei naționale 
a Republicii Federale a Germa
niei pentru UNESCO, o delegație a 
Comisiei naționale române pentru 
UNESCO, compusă din prof, 
docent Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, vice
președinte al Comisiei, și Valentin 
Lipatti, ambasador, delegat perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia pe lîngă UNESCO, a făcut o 
vizită în această țară.

Parcurgînd ultima etapă a pre
gătirilor pentru apropiatul (al 
51-lea) campiopat al țării, fotba
liștii de pe mâlul Mării au întîlnit 
aseară în nocturnă echipa brazilia
nă Portuguesa din Rio de Janeiro 
ce-și continuă turneul în țara noas
tră. Proaspeții 
litoralului, dar 
sați pe locul al 
vizie a statului 
trat în teren cu

cîștigători ai Cupei 
și oaspeții — cla- 
doilea în prima di- 
Guanabara, au in- 
dorința mărturisită

a:

ÎN CÎTEVA RINDURIA

La Wuppertal a în
ceput un concurs de 
natație, la care, ală
turi de cei mai buni 
înotători vest-germani ■ 
participă și o serie de 
sportivi din Cehoslova
cia.

Iată cîteva dintre 
cele mai importante 
rezultate înregistrate 
în prima zi a concursu
lui : masculin : 100 m 
liber i Schrning (R.F. a 
Germaniei) — 56“5/10 ; 
100 m bras : Guenther 
(R. F. a Germaniei) — 
l'10"8/10 ; 100 m spate i 
Blechert (R. F. a Ger
maniei) 1'03’7/10 ; fe
minin : 100 m liber i
Maria Kocendova (Ce
hoslovacia)— 1'03’5/10; 
100 m bras : Ruth 
Schultze (R. F. a Ger
maniei) — 1'22’3/10 )
100 m fluture : Monika 
Ruetten (R. F. a Ger
maniei) — l'09"8/10.

Desfășurată timp de 
două zile la Sokolovo, 
dubla întîlnire inter
națională de atletism 
dintre selecționatele 
masculine și feminine 
ale Cehoslovaciei și 
R. D. Germane s-a în
cheiat cu victoria oas
peților, învingători cu 
scorul general de 207— 
119 puncte (masculin t 
R. D. Germană-Ceho- 
slovacia 126—84 punc
te ; feminin : R. D. 
Germană - Cehoslova
cia 81—35).

Dintre rezultatele

tehnice înregistrate în 
ziua a doua a con
cursului se remarcă 
performanțele valoroa- iar 
se obținute- de -atletele 
din R.D. Germană. Ast
fel Schmidt a realizat 
1,85 m la săritura în 
înălțime, iar Wieczork 
a stabilit un nou record 
al R. D. Germane în 
proba de săritură în 
lungime cu 6,57 m. Alte 
rezultate : masculin t 
înălțime : Alexa (Ceho
slovacia): 2,09 m ; disc: 
Milde (R. D. Germană)
— 63,32 m ; 1 500 m :
Odlozil (Cehoslovacia) 
—3'43’1/10 ; prăjină : 
Nordwig (R. D. Ger
mană) — 5,20 m ;
10 000 m : Busch (R. D. 
Germană) — 29'18’2/10; 
feminin : 80 m garduri: 
Balzer (R. D. Germană)
— 10’8/10 ; 100 m :
Vogel (R. D. Germană)
— ll”6/10: 800 m;
Burneleiter (R. D. Ger
mană) — 2'05’1/10.

Tradiționalul concurs 
Internațional de moto- 
ciclism „Marele pre
miu al orașului Brno“, 
contînd pentru campio
natul mondial, a scos 
în .evidență excelenta 
pregătire a sportivilor 
Phil Read (Anglia) și 
Giacomo Agostini (Ita
lia), ambii învingători 
în cîte două probe.

La clasa 125 cmc, 
Phil Read a ocupat pri
mul loc parcurgînd

ASIGURAREA
AUTOTURISMELOR
ÎN TIMPUL CONCEDIULUI

stațiunile de odihnă de la 
sau de la mare se îndreaptă

Spre 
munte 
zilnic sute și sute de autoturisme. 
Posesorii acestora tși petrec conce
diul, fac plimbări sau excursii. în 
astfel de ocazii, ca și în multe altele, 
încheierea unei asigurări a autoturis
melor este o dovadă de prevedere.

Asigurarea poate fi încheiată atît 
pentru cazurile de avarii, cit și pentru 
despăgubiri civile. Asigurarea de 
avarii acoperă pagubele ce pot fi 
pricinuite autoturismului asigurat, 
atît în timpul mersului, cit și în 
timpul staționării de; ciocniri subite 
cu alte mijloace de transport sau cu 
orice alte lucruri mobile sau imobile, 
izbiri, căderi, derapări, răsturnări, că
derea pe autoturism a unor obiecte, 
incendii, tentative sau comiterea fur
tului autoturismului, a unor părți ale 
acestuia sau a unor bunuri din auto
turism etc.

Asigurarea poate fi încheiată de 
proprietari, pentru situațiile cînd auto
turismele sînt conduse de ei sau de 
alte persoane (cu domiciliul în 
R.S.R.); de amatori care conduc auto
turisme aparținînd altor persoane sau 
unităților socialiste.

Cu acest prilej, a fost încheiat 
un protocol între cele două comisii 
naționale, pe anii 1969—1970, care 
prevede dezvoltarea relațiilor 
schimburilor 
niile educației, 
informației.

Și 
în dome- 
culturii și

bilaterale 
științei.

ir

a părăsit Capitala 
vicepreșe-

Luni seara 
prof. dr. Fujio Egami, 
dintele Consiliului Științific al Ja
poniei, profesor de biochimie la 
Universitatea din Tokio, care ne-a 
vizitat țara la 
român pentru 
străinătatea.

invitația Institutului 
relațiile culturale cu

★

Marți, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
primit în audiență pe Hamzah 
Atmohandojo, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Indonezia în Re
publica Socialistă România.

★

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Arabe Unite, marți sea
ra, ambasadorul acestei țări la 
București, Mohamed Fahmy Ha
mad, a vorbit la posturile noastre 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

de a practica un joc de calitate. 
Spre satisfacția publicului care a 
umplut pînă la refuz tribunele 
stadionului, intențiile ambelor for
mații au reușit.

Pe tabela remarcaților figurează 
fundașul Jorge din prima selecțio
nată a Braziliei și jucătorul Jery 
a cărei asemănare cu popularul 
Eusebio a atras simpatia spectato
rilor. Din echipa noastră s-au re
marcat extremele Kallo și Sasu.

In 48'40'. 
locul doi s-a cla- 
maghiarul Szabo, 
pe trei Bartusch 
D. Germană). A 

a lui

111,500 km
Pe 
sat 

(R;
doua victorie
Read a fost obținută la 
clasa 250 cmc, unde pe 
distanța de 125,500 km 
a fost cronometrat cu 
timpul de 50'39’4/10 
(medie orară 148,610 
km). în ambele curse, 
învingătorul a concurat 
pe o motocicletă „Ya
maha". Giacomo Agos
tini, care a concurat pe 
o motocicletă „M. V. 
Augusta" a terminat 
învingător la clasa 
350 cmc (153,400 km în 
lh O4’19”6/1O) și la cla
sa 500 cmc (181,200 km 
în lh 18'07"). în urma 
acestor rezultate situa
ția în clasamentele 
campionatului mondial 
este următoarea : clasa 
125 cmc : READ (An
glia) — 40 puncte ț 
2—3: IVY (Anglia), 
MOLLOY (Noua Zee- 
landă) — 12 puncte ; 
clasa 250 cmc : 1. IVY
— 38 puncte ; 2. READ
— 36 puncte ; 3. ROS
NER (R. D. Germană)
— 27 puncte : clasa 
350 cmc : 1. AGOSTINI 
(Italia) — 40 puncte ; 
2—4 : PASOLINI (Ita
lia), MOLLOY Și ROS
NER — 12 puncte ț 
clasa 500 cmc : 1. A-> 
GOSTINI — 56 punc
te ; 2. FINDLAY (Aus
tralia) — 28 puncte.

aa

In cazurile de daună (distrugerea 
sau avarierea autoturismului), Admi
nistrația Asigurărilor de Stat plătește 
drept despăgubire valoarea pagubei, 
in limita valorii reale a autoturismului 
asigurat.

In cazul cînd asigurarea a fost în
cheiată pentru despăgubiri civile, 
A.D.A.S. acordă despăgubiri pentru 
sumele, pe care asiguratul, soțul, soția 
acestuia, precum și alți membri ai 
familiei sînt obligați de instanțele ju
decătorești să le plătească persoanelor 
vătămate sau păgubite, ca urmare a 
unui accident produs de autovehi
culul asigurat, precum și cheltuielile 
de judecată și onorariile de avocat 
la care asiguratul este obligat de 
instanțele judecătorești, chiar dacă nu 
a fost obligat la plata de despăgubiri.

Se plătesc despăgubiri pentru acci
dente și pagube pricinuite atît per
soanelor, respectiv bunurilor (obiectele 
sau animalele) aflate în afara auto
vehiculului asigurat, cît și înlăuntrul 
acestuia.

Nu uitați: La cererea asiguratului 
pot fi cuprinse și daunele întâmplate 
în afara teritoriului Republicii So
cialiste România.

BUDAPESTA

ACZEL GYORGY A PRIMIT
DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.

BUDAPESTA 23. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pin tea, trans
mite : Marți dimineața. Aczâl 
Gyorgy, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a primit delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Simion Dobro- 
vici, prim-secretar al Comitetului 
județean Vrancea al P.C.R., care se

R. P. POLONĂ

Recepție la Varșovia cu prilejul
V I v« ■■sărbătorii

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Cu 
prilejul sărbătorii naționale a R. P. 
Polone — cea de-a 24-a aniversare 
a eliberării patriei de sub jugul fas
cist — președintele Consiliului de 
Miniștri, Jozef Cyrankiewicz, a oferit 
o recepție.

Au participat Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Marian Spychalski, președintele Con
siliului de Stat, și alți conducători de 
partid și de stat ai R. P. Polone. 
Au fost, de asemenea, prezenți mem
brii corpului diplomatic.

Jozef Cyrankiewicz a rostit un 
toast, relevînd importanța zilei de 22 
iulie pentru istoria poporului polo-

PROBLEMA NIGERIANA

înaintea conferinței de la Addis Abeba
LAGOS 23 (Agerpres). — Guvernul 

federal nigerian a hotărît să trimită 
încă trei reprezentanți la convorbirile 
preliminare de la Niamey, s-a anunțat 
luni la Lagos. Observatorii politici con
sideră că această „întărire" a delega
ției nigeriene are menirea să dea dis
cuțiilor din capitala Nigerului aparența 
unei „conferințe de pace în miniatură". 
Cele două părți se străduiesc să apla
neze divergentele dintre ele pentru a 
facilita lucrările conferinței care urmea-

ES

al României
(Urmare clin pag. I)

— Aici n-a ajuns încă ultima dv. 
carte El Gran Zoo. Ce ați putea — 
bineînțeles, scurt și succint — să 
spuneți despre ea ?

— Mai întîi că este o carte care 
se îndepărtează de felul meu cu
noscut de a scrie. Nu are ritmul 
exterior și popular din celelalte 
cărți ale mele, iar temele se con
stituie in poeme epigramatice, adi
că scurte și degajate, economice, 
aș zice eu, cu maximă economie 
de cuvinte. Cum știi foarte bine, 
e vorba de un parc zoologic, in 
care animalele nu sînt animale. 
Sînt altceva: munți — ca Aconca
gua —, un rîu și nori, ghitare, 
păsări fenix, sau gangsterul, Ku- 
Klux-Klan-ul, foamea, poliția lui 
Duvalier... Fără să mă întrebi, iți 
spun că am încercat să lucrez cu 
altfel de materie, căutând drumuri 
noi și alte mijloace de expresie.

— Și sinteți mulțumit?
— Bineînțeles că nu. Artistul 

fiare se mulțumește cu ceea ce face 
e pierdut.

— Scrieți altceva nou?
— Da, scriu o altă carte; 

deocamdată are foarte puține poe
me, dar are titlu : La Rueda Den- 
tada (Roata dințată). Nu știu prea 
bine cum o să fie. In orice caz, 
e vorba de poeme anti-convenție, 
anti-locuri comune; nu doar ver
bal, ci ca atitudine. Ca La Pureza 
(Puritatea) de exemplu, pe care o 
știi și care se pare că a fost foar
te bine primită de către tineri.

— Ce puteți spune despre tine
rețe ?

— Spun că Benedetto Croce n-a 
avut dreptate cînd a zis că tinere
țea este o boală care se vindecă 
pe bază de timp. Tinerețea este un 
mod de a trăi, o atitudine în fața 
vieții. Există tineri bătrîni și bă- 
trini tineri.
forță pe care trebuie să se conteze 
cu necesitate. Atitudinea juvenilă 
este un fapt universal, prezent și 
fluid, care definește mai multe

Azi tinerețea este o

Locuri de popas
pe trasee

Monumentele și locurile 
pline de pitoresc din județele 
Dolj, Mehedinți și Gorj atrag, 
an de an, tot mai mulți iubi
tori de drumeție, turiști din 
țară și de peste hotare. Aces
tora, cooperația de consum le 
pune la dispoziție confortabile 
locuri de popas. între altele, 
restaurantul „Baia de Fier" 
deservește turiștii ce vizitează 
Peștera Muierii. Pe muntele 
Parîngu, cota 1 400, este situat 
bufetul Rînca. Turiștii ce vi
zitează Mînăstirea Tismana și 
Valea Tismanei se pot opri la 
bufetul Tismana, iar în sta
țiunea balneară Săcelul este 

X

află în Ungaria într-o vizită de 
schimb de experiență. La întreve
dere, care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, a fost 
de față Dumitru Turcuș, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta.

naționale
nez. în cei 24 de ani care s-au 
scurs de la eliberarea țării, a arătat 
el, poporul polonez, sub conducerea 
partidului, a transformat țara într-un 
stat modem, cu un ritm dinamic de 
dezvoltare. El a felicitat apoi cu 
acest prilej clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea pentru realiză
rile obținute și le-a urat succese în 
munca de consolidare a puterii ma
teriale și morale a poporului, pentru 
dezvoltarea continuă a țării.

în întreaga țară s-au desfășurat, do 
asemenea, manifestări culturale ți 
serbări populara cu prilejul sărbăto
rii naționale.

zS să aibă loc săptămînă viitoare fa 
Addis Abeba.

Colonelul Ojukwu, șeful guvernului 
Biafrei, a declarat că va conduce per
sonal delegafia biafreză la tratativele 
de la Addis Abeba. In fruntea delega
ției guvernului federal nigerian la a- 
ceste tratative se va afla generalul Go- 
won. Intr-o conferinfă de presă ținută 
luni la Owerri, colonelul Ojukwu s-a a- 
rătat optimist în legătură cu posibili
tatea ca războiul civil din Nigeria să ia 
sfîrșit.

vechi prieten

vîrste. în Europa, și nu numai aici, 
are un rol hotărîtor.

— Vă întoarceți repede în Cuba?
— Da, plec pe 29. Am împlinit 

o lună de cînd sînt departe.
— Aș dori să-mi spuneți cîteva 

cuvinte despre relațiile culturale 
dintre România și Cuba.

— Sint relații foarte bune. Am 
semnat de curînd acordul între 
cele două uniuni pentru schimbul 
de scriitori pe anii 1969 și 1970. 
Prietenul meu Zaharia Stancu 
mi-a făcut onoarea de a mă invi
ta să patronăm împreună ceremo
nia. Acum trebuie să muncim 
pentru ca acest schimb să nu fie 
numai intre scriitori, ci și între 
alți creatori de artă, ca pictori, 
muzicieni etc. Îmi exprim încre
derea că un astfel de acord va fi 
semnat în foarte scurt timp.

La capătul unui lung colocviu 
despre noua cultură cubană, des
pre poezia tinerilor și mișcarea 
neașteptat de bogată a prozei și 
teatrului, poetul Guill6n mi-a per
mis să transcriu citeva cuvinte 
dintr-o „autogeografie poetică" a 
sa de mai de mult: „Cînd am în
ceput să merg, cu ani în urmă, 
mergeam fredonind un cintec a 
cărui melodie nu am uitat-o nici 
azi, dar al cărui text a crescut 
mereu. Drumul meu, adică pleca
rea mea, a fost vesel și simplu. 
M-am trezit în stradă dintr-odată, 
ca un animal elastic, aruncat peste 
zid și am început să mă orientez 
din instinct. Am contemplat întot
deauna norii — atît de frumoși! 
— de la înălțimea mea. Am mers 
mult, am învățat multe ; am sufe
rit mult... Acum, la întoarcere, ho
hotele de rîs devin surîsuri, cre
dința convingere rațională, entu
ziasmul veselie profundă și trans
parentă. Nu-mi este rușine să spun 
că lupt ca poet pentru viitorul 
poeților și pentru prietenii lor, că 
iubesc viața fără egoism și că nu 
mă tem să dedic acestei întoar
ceri cîntecul pe care, altă dată, 
i l-am refuzat".

turistice

pe 
Pe 
gă-

deschis bufetul ce poartă nu
mele stațiunii.

în județul Dolj, turiștii pot 
beneficia de serviciile restau
rantului „Coțofana", aflat 
șoseaua Craiova—Filiași. 
șoseaua Craiova—Bechet 
sesc restaurantul „Bibanu", 
iar pe faleza Dunării, în ora
șul Calafat, pot servi masa la 
grădina „Debarcader".

în județul Mehedinți, pe 
turiști îi vor atrăgea restau
rantul „Baia de Aramă", din
spre podul Ponoare, și bufe
tul Debarcader „Lunca Banu
lui", de pe șoseaua națională 
Craiova—Tr. Severin.

i

ml de sensibilitate si de gîn- 
dire. poți reconstitui tnsusi spe
cificul spiritual al unei generații, 
cu valorile ei originale, unice. Si 
mai este ceva. Cînd spui, aici, „a 
continua o tradiție", rezonanta cu
vintelor este alta, nu este vorba nu
mai de a munci la fel ca ei sau 
mai bine ca ei. Rostul brigăzilor de 
muncă patriotică se definește astăzi, 
se știe, altfel, pus intr-un cadru 
nou, prin însăsi dezvoltarea societă
ții. prin apariția unor tehnici si fe
luri de a munci ce îngustează în chip 
vădit folosirea târnăcopului simbo
lic. N-o să mai asistăm niciodată la 
înflorirea muncii patriotice „hei- 
rup I" de tip 1948. Economia noastră 
are excavatoare, buldozere, screpere, 
se descurcă perfect si fără târnăcopul 
brigadierului. Funcția utilitară a a- 
ceștei munci se restrînge. Se dez
voltă în schimb — spre beneficiul 
sotâe'tății — rostul ei educativ ; sau, 
daca vreți, simbolic. Si cu aceasta, 
ajungem să vorbim despre organi
zația noastră de V.T.C. Problema ne 
interesează, fiindcă multi dintre noi 
sintem si activiști. Modificîndu-se re
lația de care vorbeam, simbolul co- 
vîrsind aspectul utilitar, căile de e- 
laborare a noilor forme de antrena
re a tineretului, a noastră. în ac
țiuni mobilizatoare si patriotice, tre
buie elaborate atent, cu o grijă si o 
minuție pe care nu le pot aduce de- 
tit autoritatea specialistului: în ca
zul nostru, organizația V.T.C. Ea și-a 
perfecționat în ultima vreme activi
tatea. a elaborat o seamă de forme 
noi, suple, interesante, eficiente, a- 
daptate cerințelor societății, cerințe
lor noastre, anului în care* * trăim. 
Dar am vrea să punem o întreba
re. Pentru prima oară ne-am atn- 
dit la ea aici, pe șantier. Nu cumva, 
printre formele învechite, la care s-a 
renunțat pe bună dreptate, s-au a- 
runcat peste bord si altele, bune, 
viabile ? Foarte bine că s-au redes
chis aceste șantiere naționale de ti
neret. Nimeni dintre noi nu ne-am 
fi astentat să ne simțim atât de hi"e 
aici, să trăim o astfel de plină
tate a sentimentelor. o astfel de 
bucurie de a munci, de a fi util".

S-a făcut tăcere. E târziu, si «> 
într-adevăr, asa cum nresimteam, o 
noapte cu lună, iar ghitara aceea 
din coltul taberei zdrăngăne vesel 
mai departe.

★
...S-au redeschis șantierele tinere

tului.
Cu cîteva zile în urmă, utecistii 

hunedoreni au organizat, în orașul 
otelului, o întâlnire între reprezen
tanții „vechii" și „noii gărzi". între 
brigadierii de acum două decenii si 
cei de azi. Au luat cuvîntul, din 
partea primilor, niște oameni că
runți, serioși, așezați, un otelar. un 
medic, un activist, un profesor... „Nu 
fiindcă eram acolo și știam că fu
seseră brigadieri — mi-a povestit un 
martor al întâlnirii, unul dintre bri
gadierii de azi — dar oamenii aceia 
aveau ceva numai al lor. Sint dintre 
oamenii aceia pe care întârzii cu 
privirea pe stradă, și-ți dai seama 
că sînt „cineva". O fată, o coleoă 
de-a mea. mi-a spus tind i-a vă
zut : «Iată niște bărbați» și. vă rog 
să mă credeți, mi-am dat seama că 
are dreptate. Un otelar, Stefan Trip
sa, care-a lucrat la Bumbești-Live- 
zeni. și un colea al lui. secretarul 
comitetului V.T.C. al Hunedoarei, au 
spus că vor face si ei o brigadă si 
o să ne provoace la întrecere, deși 
noi abia ne nășteam cînd ei mutau 
munții din loc cu palmele goale : dar 
întrecerea aceasta exista, există mai 
de mult, de cînd am auzit si-am ci
tit despre ei. cu toate că noi nu ne 
dădeam seama de ea; am devenit 
constienti de această întrecere în 
clipa cînd i-am văzut...".

Redeschise, șantierele tineretului 
au primit schimbul al ll-lea. El îsi 
desfășoară activitatea pe un teren de 
o inestimabilă bogăție, cu comori ale 
eroismului care pretind, obligatoriu, 
echivalente. Care cer tânărului din 
zilele noastre, tânărului care vine azi 
pe aceste locuri, și nu numai lui. să 
se ridice la o ținută spirituală, aptă 
să definească, din nou. în actuala e- 
tapă de evoluție a societății noastre, 
profunzimea, pasiunilor creatoare a 
generației socialismului.

Echivalente ?
Mi s-a relatat, tot aici. în Va

lea Jiului, un evisod care depășește 
— sau pune într-o nouă lumină — 
acea „relație modificată" între sim
bol si utilitate, de care-mi vorbise
ră tinerii mei interlocutori. Eroii 
sint ei înșiși. Este vorba de membrii 
echipei nr. 4 a brigăzii patriotice 
„Jiul", studenți la Facultatea de e- 
lectromecanică din Petroseni. S-a în
tâmplat într-o duminică toridă, cînd



„RELAȚII BUNE 
CU TOATE ȚĂRILE 

EUROPENE"
Declarațiile premierului Couve de Murville

PARIS 23 (Agerpres). — Premie
rul Couve de Murville a arătat, 
în cadrul unei conferințe de pre
să, că atît in politica Franței față 
de \N.A.T.O., cit și in politica sa 
monetară internațională, nu între
vede „nici un motiv pentru care 
guvernul francez ar proceda la 
vreo modificare". El și-a expri
mat cu același prilej părerea că 
deficitele bugetar și comercial ale 
Franței vor continua încă o pe
rioadă de 18 luni. Pentru redresa
rea situației economice, a adăugat 
Couve de Murville, „vor fi nece
sare noi măsuri tehnice" El a res
pins totodată ideea unei devalori
zări a francului, arătînd că a- 
ceasta „nu ar corespunde intere
sului general".

★
într-un interviu acordat revistei 

„Paris Match", Couve de Murville 
a reafirmat politica externă a 
Franței, bazată pe principiul 
„stabilirii de bune relații între 
toate țările europene, indiferent de 
sistemul lor politic. Aceasta este 
calea pe care trebuie să persis
tăm". Răspunzînd la întrebări pri
vind politica internă, premierul 
francez a arătat că controlul asu
pra schimburilor de devize a fost 
instituit în luna mai ca o măsură 
de circumstanță, urmînd să fie în

lăturat din momentul în care nu 
va mai fi necesar. El a precizat 
totodată că, ținînd seama de ac
tuala situație economică și finan
ciară a Franței, „este evident că 
statul va fi constrîns să revi
zuiască ansamblul cheltuielilor sale 
bugetare" și, în consecință, „va 
trebui să renunțe la unele progra
me și să extindă altele". Cu a- 
ceasta el a răspuns la întrebarea 
dacă Franța va abandona unele 
obiective de ordin militar sau în 
domeniul cercetărilor spațiale.

STATELE UNITE ELUDEAZĂ CERINȚELE 
LEGITIME ALE 8. D. VIETNAM

Ziarul „Hhan Dhan" despre poziția părții americane la 
convorbirile oficiale de la Paris

HANOI 23 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dhan" publică un articol în 
care analizează poziția părții ameri
cane la convorbirile oficiale de la 
Paris între reprezentanții guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam și 
ai guvernului Statelor Unite. In arti
col se spune, printre altele :.

„După ce a prezentat în cursul ce
lor 12 ședințe de convorbiri argu
mente întortocheate, partea america
nă probabil că își dă seama că ar
gumentele sale au fost din ce în ce 
mai nefondate. Unicul conținut al 
convorbirilor, care a fost arătat clar 
de guvernul R.D.V., este a se deter

Forjele patriotice sud-vietnameze înregistrează victorii importante în lupta 
împotriva trupelor americano-saigoneze. In fotografie : Un tanc american 

distrus de patrioți în zona Gia Dinh

Lucrările Comitetului celor 181
pentru dezarmare

CAIRO

CONGRESUL 
NAȚIONAL 
AL UNIUNII 
SOCIALISTE 
ARABE
Telegrama C.C. al P.C. R.

CAIRO 23 (Agerpres). — La 23 
Iulie, în clădirea Universității din 
Cairo și-a deschis lucrările pri
mul Congres Național al Uniunii 
Socialiste Arabe (U.S.A.).

Mahmud Fawzi, președintele Co
mitetului pentru organizarea alege
rilor din cadrul U.S.A., a rost-it o 
scurtă cuvîntare în care a che
mat pe toți membrii Uniunii, în
tregul popor să depună eforturi 
susținute în vederea lichidării în 
timpul cel mai scurt a urmărilor 
evenimentelor din luna iunie 1967.

în continuare, delegații la Con
gres au ales pe Gamal Abdel 
Nasser, președinte al Uniunii So
cialiste Arabe. în ședința de după- 
amiază a zilei de 23 iulie, pre
ședintele Gamal Abdel Nasser a 
ținut o amplă cuvîntare.

★
Cu prilejul deschiderii lucrări

lor Congresului Național al Uniu
nii Socialiste Arabe, Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român a adresat o telegramă prin 
care urează succes în desfășura
rea lucrărilor congresului, în ac
tivitatea consacrată promovării in 
tereselor fundamentale ale poporu
lui muncitor din R.A.U., luptei îm
potriva colonialismului și neocolo- 
nialismului, triumfului idealurilor 
de libertate, democrație și progres 
social. Sîntem încredințați, se ara
tă în telegramă, că relațiile prie
tenești dintre partidele și po
poarele noastre se vor dezvolta 
continuu în interesul ambelor 
noastre țări, al cauzei păcii și coo
perării internaționale.

Necesitatea 
ieșirii Italiei 
din alianța atlantică 
Un document al grupării 
de stingă a P. S. U. I.

ROMA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
Gruparea de stînga a Partidului So
cialist Unificat Italian a analizat o 
serie de probleme în legătură cu apro
piatul congres al partidului. In înche
ierea lucrărilor consfătuirii organizate 
de grupare a fost adoptat un docu
ment care urmează să fie prezentat 
Comitetului Central al P.S.U. de 
Riccardo Lombardi, unul din princi
palii lideri ai curentului de stînga so
cialist. Reafirmînd poziția acestei gru
pări față de eventualitatea continuării 
pe viitor a colaborării partidelor de- 
mocrat-creștin, socialist unificat și re
publican, în cadrul unei coaliții guver
namentale de centru-stînga, documen
tul subliniază că această formulă este 
perimată, ea nedînd rezultate nici în 
cursul legislaturii trecute. (Se știe 
că în problema colaborării cu celelalte 
două partide ale vechii coaliții, socia
liștii urmează să se pronunțe definitiv 
după congresul național al partidului).

Documentul menționează, de aseme
nea, necesitatea ieșirii Italiei din a- 
lianța atlantică, precum și aceea de a 
acorda sprijin și de a-și exprima soli
daritatea cu popoarele care luptă îm
potriva agresiunii americane și, în pri
mul rind, cu poporul vietnamez.

Ședința Prezidiului C. C. 
al Frontului Național Slovac

mina încetarea necondiționată de că
tre Statele Unite a bombardamentelor 
și a oricărui act de război împotriva
R. D.V. pentru a se putea discuta apoi 
și alte probleme interesînd cele două 
părți.

Statele Unite trebuie să știe 
că rezolvarea problemei ridicată 
de guvernul R.D.V. (încetarea ne
condiționată a bombardamentelor 
și a oricărui act de război pe 
întreg teritoriul R.D.V.) este pri
mul jalon care trebuie atins pentru a 
se trece la discutarea altor probleme 
interesînd cele două părți și nu dis
cutarea acelor probleme puse de 
Statele Unite.

Ziarul subliniază în continuare 
puternicul val de critici din S.U.A. 
la adresa politicii Administrației 
Johnson în Vietnam, reflectat în 
scrisori adresate senatorului Ful
bright și conducătorului delegației
S. U.A.. la convorbirile de la Paris, 
Harriman, în care se demască carac
terul ilegal al intervenției americane 
în Vietnam. Ziarul arată că cu cît 
Statele Unite avansează mai mult 
ideea că ele manifestă „reținere" 
pentru a reclama în schimb „reci
procitate", cu atît mai mult omeni
rea progresistă condamnă sever a- 
ceastă atitudine a părții americane 
care se încăpățînează să eludeze ce
rința legitimă a guvernului R.D.V.

După ce citează memorandumul 
publicat la 17 iulie de M.A.E. al 
R.D.V. în care se arată că S.U.A. 
sînt agresorul în Vietnam și sabo
torul acordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam și amin
tește de apelul lansat de președin
tele Ho Și Min la 20 iulie, care cere 
poporului vietnamez și umanității 
progresiste să se opună politicii a- 
mericane de agresiune, „Nhan 
Dhan" scrie în încheiere : „Timpul 
nu lucrează în favoarea Statelor U- 
nite ; situația a devenit tot mai ne
favorabilă pentru scopurile lor a*  
gresive. Ele să-și amintească că cei 
care au încercat să întoarcă înapoi 
roata istoriei au fost cu toții zdro
biți de ea".
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GENEVA 23 (Agerpres) — In șe
dința de marți a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, a luat 
cuvîntul delegatul R. P. Bulgaria, 
K. Hristov, care a relevat faptul că 
Tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare, elaborat în cursul se
siunii precedente a Comitetului, 
„creează, fără îndoială, un climat 
favorabil negocierilor ulterioare 
privind problemele dezarmării". 
Delegatul bulgar a arătat că pro
blema crucială în prezent este cea 
privind eliminarea pericolului unui 
război nuclear. „Sîntem de părere, 
a spus el, că pentru realizarea a- 
cestui lucru, dintre problemele 
pe care urmează să le dezbată Co
mitetul, să se dea prioritate inter
zicerii folosirii armelor nucleare". 
El a sprijinit propunerea făcută 
Comitetului de a se examina ca 
sarcină fundamentală elaborarea 
unui proiect de tratat privind 
această problemă.

In continuare, delegatul Suediei, 
d-na Alva Myrdal, a propus Comi
tetului celor 18 un plan de discuții 
în cinci puncte, care să cuprindă 
următoarele: interzicerea atotcu
prinzătoare a experiențelor nu
cleare ; încetarea producției de 
materiale fisionabile în scopuri mi
litare ; interzicerea fabricării de 
arme chimice și biologice ; demili
tarizarea fundului mărilor ; înfiin
țarea unui organism internațional 
care să coordoneze și să aprobe e- 
fectuarea de explozii atomice paș

nice. Alva Myrdal a cerut Comi
tetului celor 18 ca, în afară de cele 
cuprinse în planul de cinci puncte, 
să se examineze proiectul unui tra
tat privind interzicerea folosirii 
armelor nucleare, problema des
ființării bazelor militare de pe te
ritoriile țărilor străine, precum și 
problema privind măsurile regio
nale de dezarmare.

Apoi a luat cuvîntul delegatul 
R.S. Cehoslovace, Tomas Lahoda, 
care a trecut în revistă avantajele 
ce le reprezintă semnarea acordu
lui de neproliferare a armelor nu
cleare. El a arătat că, pentru țara 
sa, semnarea acestui acord de că
tre R. F. a Germaniei ar constitui 
un însemnat pas spre garantarea 
securității Europei centrale. Dele
gatul R. S. Cehoslovace a declarat 
că problema zonelor denucleari- 
zate trebuie să rămînă în centrul 
atenției lucrărilor Comitetului și, 
după părerea sa, ea ar trebui să-și 
găsească locul în viitoarea ordine 
de zi a sesiunii comitetului. De a- 
semenea, el a cerut să se acorde 
prioritate măsurilor generale de 
dezarmare nucleară, propunînd 
discutarea interzicerii folosirii ar
melor nucleare, încheierea unui 
tratat cu privire la interzicerea 
exploziilor atomice subterane, pre
cum și posibilitatea elaborării unui 
proiect de tratat prin care să se 
interzică folosirea fundului mărilor 
în scopuri militare.

BRATISLAVA 23 (Agerpres). — La 
Bratislava a avut loc o ședință a Pre
zidiului C.C. al Frontului Național 
Slovac. în comunicatul dat publicității 
se subliniază că actualul proces so
cial care se desfășoară în Slovacia 
are un puternic caracter socialist, de
mocratic și progresist și corespunde 
multilateral intereselor și năzuințelor 
poporului.

Prezidiul C.C. al Frontului Națio
nal Slovac, se arată în comunicat, a 
constatat că oamenii muncii din Slo
vacia au exprimat încrederea deplină 
în conducerea Cehoslovaciei și o spri
jină în atitudinea ei principială și chib
zuită în îndeplinirea sarcinilor istorice 
legate de continua dezvoltare socia
listă a vieții contemporane și viitorul 
țării.

Prezidiul C.C. al Frontului Național 
Slovac cheamă pe membrii tuturor 
partidelor politice și organizațiile 
Frontului Național Slovac ca, în spi
ritul unității și coeziunii, să intensi
fice eforturile în vederea îndeplinirii 
programului de acțiune al P.C. din 
Cehoslovacia și, în spiritul internațio
nalismului proletar, să întărească rela
țiile de prietenie cu popoarele frățești 
ale Uniunii Sovietice și ale celorlalte 
țări socialiste.

★
BRATISLAVA 23 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția C.T.K., la 
Bratislava a avut loc marți o ședință 
a Comisiei politice a C.C. al P.C. din 
Slovacia pentru pregătirea Con
gresului extraordinar al P.C. din 
Slovacia. Comisia, prezidată de Vasil 
Bilak, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, a dezbătut proiectul de 
teze al raportului cu privire la acti
vitatea și sarcinile Comitetului Cen

tral al P.C. din Slovacia care va fi 
prezentat la Congresul extraordinar al 
partidului.

★

PRAGA 23 (Agerpres). — Condu
cerea Uniunii Scriitorilor cehoslovaci 
a dat publicității un comunicat prin 
care anunță că a invitat delegații de 
scriitori din țările socialiste, precum și 
reprezentanți progresiști ai culturii 
din țări occidentale, să viziteze Ceho
slovacia. Subliniind că „evenimentele 
din ultimele zile au arătat cît de im
portant este să se informeze despre 
situația din Cehoslovacia", comunica
tul menționează că, „invitații vor avea 
posibilitatea de a se conyinge la fața 
locului că procesul de democratizare 
din Cehoslovacia se desfășoară calm, 
sub semnul unității întregului popor 
pentru realizarea țelurilor politice sta
bilite de P.C.C., că R. S. Cehoslovacă 
se situează pe pozițiile socialismului 
și își îndeplinește toate obligațiile care 
decurg din apartenența sa la lagărul 
socialist".

*

PRAGA 23 (Agerpres). — într-o șe
dință a Consiliului Economic a fost 
dezbătut proiectul directivelor econo
mice pe 1969, care urmează să fie 
supus în curînd guvernului ceho
slovac. Directivele prevăd continua
rea dinamicii relativ rapide la nivelul 
ritmurilor din acest an, urmărindu-se 
totodată reducerea consumului de ma
teriale. Se subliniază ca o cerință im
portantă pentru anul viitor necesita
tea ridicării eficienței în domeniul 
producției, sporirea continuă a livră
rilor atît pe piața internă, cît și pen
tru export.

Atacuri susținute 
ale forțelor patriotice

SAIGON 23 (Agerpres). — Cioc
nirile dintre unitățile patriotice și 
forțele americano-guvernamentale 
devin din ce în ce mai intense, 
în apropierea Saigonului, scrie co
respondentul agenției France 
Presse. Luni după-amiază, la Go 
Cong (aproximativ 50 de kilometri 
de capitala sud-vietnameză) a avut 
loc un puternic schimb de focuri 
între patrioți și o unitate saigo- 
neză

Spre miezul nopții, patrioții sud 
vietnamezi au declanșat în pro
vinciile Quang Ngai și Quang Nam 
o serie de bombardamente cu obu
ze și rachete, urmate de mai multe 
atacuri simultane, coordonate îm
potriva unor importante obiective 
militare americane. în provincia 
Quang Nam, bombardamentele au 
afectat în special puternica bază 
militară americană de la Da Nang, 
atingînd pistele de aterizare. Prin
tre celelalte obiective afectate de 
bombardamentele patrioților se nu
mără tabăra forțelor speciale ame
ricane de la Muntele de marmură 
(situată la 6 kilometri sud de Da 
Nang) și cartierul general ameri
can aflat în apropierea orașului, 
în total, menționează agențiile de 
presă, peste 140 de rachete și obuze 
au fost lansate asupra bazei mili
tare de la Da Nang și a împreju
rimilor ei.

RELAȚIILOR
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LIMA 23 (Agerpres). — „Cred 
într-adevăr că progresul în dezvol
tarea relațiilor economice dintre 
America Latină, inclusiv Peru, și 
țările socialiste, reprezintă un fac
tor nou și semnificativ pentru pros
peritatea popoarelor noastre, care 
va asigura condiții mai bune în 
promovarea relațiilor economice 
internaționale pe termen lung", a 
declarat Osvaldo Hercelles, prim- 
ministru al Republicii Peru, în
tr-un interviu acordat agenției 
Taniug.

Referindu-se la politica externă 
a guvernului peruvian, premierul 
a arătat că țara sa „se pronunță 
cu fermitate în favoarea principiu
lui neintervenției". „Noi respectăm 
ideile și convingerile, sistemele po
litice și economice care diferă de 
cele ale noastre", a declarat 
Hercelles.

Sudanul | 
în pragul unei j 

noi crize politice j
KHARTUM 23 (Agerpres). — 

Sudanul se află în pragul unei noi 
crize politice în urma refuzului 
partidelor de opoziție din nordul și 
sudul țării de a-și desemna repre
zentanți în comitetul național în
sărcinat să elaboreze proiectul 
constituției Sudanului. Pentru a-și 
motiva hotărîrea adoptată, Uniu
nea Națională Africană din Sudan 
(S.A.N.U.), unul dintre cele mai 
puternice partide sudaneze, a dat 
publicității marți o declarație în 
care acuză politica guvernului față 
de populația din sudul țării.

In cazul în care partidele suda
neze nu vor putea ajunge la un 
acord — relevă comentatorii poli
tici — Adunarea Constituantă se 
va afla în aceeași conjunctură di
ficilă care a provocat în februarie 
dizolvarea vechiului parlament. 
Actuala Adunare Constituantă este 
cea de-a treia care încearcă să 
elaboreze Constituția permanentă 
a Sudanului, după proclamarea in
dependenței acestei țări, în ia
nuarie 1956.
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In uzine, fabrici și instituții, în loca
luri publice, oamenii își exprimă sa
tisfacția față de politica și acțiunile 
conducerii Partidului Comunist din 
Cehoslovacia în vederea perfecționării 
relațiilor socialiste în toate domeniile 
de activitate.

Am în față presa cehoslovacă de 
marți. La loc central, toate ziarele pu
blică în continuare rezoluții și scrisori 
primite din partea a numeroase co
lective de oameni ai muncii și a nu
meroși cetățeni de cele mai diverse 
profesii și vîrste. „Fluxul de scrisori 
și rezoluții, declarații și telegrame, prin 
care cetățenii întregii noastre țări, 
colectivele sutelor de uzine și între
prinderi, instituții și institute de cer
cetări științifice și unități militare își 
manifestă deplina adeziune față de 
punctul de vedere al Prezidiului și de 
Plenara C.C. al P.C.C., în legătură cu 
scrisoarea celor cinci partide frățești, 
nu s-a oprit de cîteva zile" — scrie 
„Rude Pravo", organ al C.C. al 
P.C.C. Redacțiile celorlalte ziare fac 
constatări asemănătoare. Spicuim doar 
cîteva din noianul de mesaje pe care 
ni le oferă presa.

„Apreciem deosebit poziția dv. 
principială și chibzuită — scriu mun
citorii de la uzinele Z.K.L. din Brno, 
conducerii de partid — și vă încredin
țăm de sprijinul nostru unanim și 
nestrămutat... Asigurăm pe prietenii și 
tovarășii noștri din Uniunea Sovietică 
și din celelalte țări frățești că nimeni 
dintre noi nu dorește încălcarea rela
țiilor noastre reciproce. Avem interese 
și țeluri comune, însă pentru atingerea 
lor avem condiții diferite și, ca mar
xiști, trebuie să le respectăm". In 
același sens se pronunță și muncitorii 
de la marea întreprindere pragheză 
C.K.D., cei de la combinatul metalur
gic din Kosice, minerii din bazinul car
bonifer Karvina-Ostrava, lucrătorii de 
la întreprinderea „Electro"-Praga, co
lectivul de profesori de la Institutul 
agronomic din capitală și mulți alții.

Numeroase rezoluții și mesaje, dind 
o înaltă apreciere poziției P.C.C. de 
dezvoltare a relațiilor cu celelalte țări 
socialiste, se pronunță împotriva ori
cărei încercări de imixtiune din afară 
în treburile interne ale țării, sublinia
ză că problema modalităților de con
struire a socialismului în Cehoslovacia 
este o chestiune exclusivă a poporului 
acestei țări. Exprimîndu-și deplina în
credere și adeziunea fermă față de 
Prezidiul C.C. al P.C.C. și de guvernul 
cehoslovac, muncitorii fabricii de ci-

Cehoslovacia propune să le poarte cu 
conducătorii celorlalte partide fră
țești, pe teritoriul cehoslovac. „Ne 
pronunțăm pentru întîlniri bilaterale 
— se spune în declarația Comitetului 
regional din Hradec Kralove al Parti
dului Socialist. Considerăm că cel mai 
just în această perioadă este ca ele 
să se desfășoare pe teritoriul nostru, 
ceea ce va oferi posibilitatea priete
nilor noștri din țările frățești să vizi
teze republica noastră, să se convingă 
singuri de realitatea de la noi, de

slovacă. In aceasta constă esența tu
turor mesajelor care continuă să so
sească pe adresa Comitetului Central 
al partidului, redacțiilor ziarelor. Zia
rele continuă să publice articole sem
nate de personalități de seamă, de 
publiciști în legătură cu politica parti
dului în diverse domenii de activitate. 
In ziarul „Rude Pravo" a apărut arti
colul intitulat „Interesele noastre na
ționale și răspunderea internaționa- 
listă" de J. Smrkovsky, președintele 
Adunării Naționale a R. S. Ceho-

Poporul cehoslovac își exprimă încrederea 
și adeziunea față de politica P. C. C.

ment din Radotin arată într-o scrisoa
re : „Considerăm necesar să declarăm 
că nici în întreprinderea noastră, nici 
în casele noastre nu sîntem amenin
țați sau neliniștiți de tendințe care ar 
amenința socialismul. In cazul în care 
asemenea manifestări ar avea loc, în 
mod hotărît ele nu s-ar bucura de 
înțelegere din partea noastră".

Multe scrisori împărtășesc ideea 
conținută în punctul de vedere al 
Prezidiului C.C. al P.C.C. față de 
scrisoarea celor cinci partide întrunite 
la Varșovia că cea mai potrivită cale 
de a contribui la înțelegerea reciprocă 
o constituie convorbirile bilaterale 
pe care conducerea de partid din

CORESPONDENȚA DIN PRAGA 
DE LA EUGEN IONESCU

prietenia poporului nostru față de 
popoarele țărilor frățești și, în primul 
rînd, de hotărîrea poporului nostru de 
a nu se abate de la calea socialistă pe 
care a pășit".

Ultimele documente ale conducerii 
P.C. din Cehoslovacia au avut un 
puternic răsunet în rîndurile poporului 
cehoslovac. Ziarele relevă că ele au 
contribuit la creșterea încrederii ma
selor în conducerea partidului și sta
tului și la întărirea rolului conducător 
al P.C.C. în societatea socialistă ceho

slovace. Referindu-se la acțiunile pen
tru înfăptuirea programului P.C.C. 
„care are in vedere interesele de lungă 
durată și necesitățile popoarelor ceh 
și slovac, ale clasei muncitoare și ale 
tuturor oamenilor muncii din Ceho
slovacia", autorul arată că „aceasta 
este și o obligație internationalists de 
primă importanță, aportul cel mai efi
cient la lupta internațională comu
nistă și, în general, la lupta progre
sistă din întreaga lume"... „Conducerea 
de partid și de stat a fiecărei țări 
socialiste care se bazează pe încre
derea și sprijinul poporului poate să 
cunoască cel mai bine cum să con
ducă treburile publice, politica sa —

se arată în articol. De aceea, așa 
cum nu intenționăm să cedăm nici 
un centimetru în ce privește princi
piile noastre democratice internaționa
liste în relațiile față de țările socia
liste și față de partidele comuniste, 
tot așa vom insista asupra principiului 
suveranității și independenței noastre 
de stat. Sîntem și vom rămîne o țară 
socialistă care va dezvolta și pe viitor 
socialismul și care va adinei rela
țiile socialiste intr-adevăr umanitare. 
De aceea calm cumpătat, dar absolut 
unanim, cerem și de la prietenii noștri 
cei mai buni să fie respectate dreptu
rile și poziția noastră, care exclud 
orice fel de imixtiune netovărășească". 
In articol se exprima recunoștință 
sinceră pentru sprijinul și solidarita
tea internationalists pe care P.C.C. le-a 
primit de la alte partide frățești; 
„pentru încrederea în conducerea de 
partid, în clasa muncitoare și în po
porul muncitor, care este hotărît să 
construiască și să dezvolte orînduirea 
socialistă în conformitate cu condițiile 
cehoslovace; pentru încrederea în 
capacitatea noastră de a rezolva pro
priile probleme în folosul cauzei so
cialismului, așa cum s-au manifestat 
în declarațiile partidelor comuniste din 
Iugoslavia, România, Italia, Franța, 
Austria ș.a. Le exprimăm mulțumirea 
noastră și asigurarea că nu le vom 
înșela așteptările!“

Referindu-se la miile și miile de 
scrisori și glasuri care s-au pronunțat 
în aceste zile în legătură cu ultimele
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evenimente, „Rude Pravo" scrie că B 
ele „sînt unanime în a-și manifesta b 
încrederea fermă în poziția partidului, 
în sprijinul deplin acordat noii sale fl 
conduceri, în speranța că poporul a- H 
cestei țări are, sub conducerea parti- n 
dului comunist, destule forțe și capa- « 
cităfi ca să-și asigure calea sa spre ® 
socialism". |

transmit:
Lucrările celei de-a 13-a 

sesiuni a Comitetului de 
Eliberare al O.U.A. au luat sfîi- 
șit la Alger. Comitetul avea sarcina de 
a repartiza diverselor organizații ale 
mișcării de eliberare din Africa spri
jinul material și financiar acordat da 
O.U.A. Comitetul a recunoscut cîteva 
noi organizații ale mișcării de elibe
rare, printre care Partidul Unit al 
Poporului din Insulele Seychelles, 
Partidul Popular din Guineea Ecua
torială și Organizația pentru autode
terminarea și independența arhipela
gului Insulelor Canare.

Un grup de șase guverna
tori democrați au anunțat că spri
jină ideea desemnării senatorului Ed
ward Kennedy drept candidat al Par
tidului democrat pentru postul de 
vicepreședinte. Pentru moment, sena
torul Edward Kennedy păstrează □ 
tăcere deplină asupra planurilor salo 
politice.

într-o notă difuzată do 
Comisia executivă a C.E.E. 
se arată că în luna mai s-a înregis
trat o reducere a ritmului de dezvol
tare a producției industriale a . Pieței 
comune, provocată de valul <2 ; greve 
din Franța. Aceste greve au fost ur
mate de o scădere hruscă a produc
ției franceze.

Premierul Consiliului da 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, a primit marți delegația guver
namentală economică a R. D. Viet
nam condusă de Le Thanh Nghi, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, cu care a avut o convorbire 
prietenească.

Ministrul afacerilor externo 
al Bulgariei, Ivan Bașev, care, la 
înapoierea din vizita oficială în Mon
golia, a făcut o escală la Moscova, 
a plecat spre patrie. în capitala Uniu
nii Sovietice, Ivan Bașev a avut o 
întrevedere cu ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, cu 
care a discutat unele probleme de 
interes reciproc.

Simpozionul Internațional 
pentru probleme privind protecția zbo
rurilor cosmice împotriva radiațiilor ci 
influența complexului de factori t-jie 
zbor asupra diferitelor obiecte biolo
gice a avut loc Ia Dubna între 16 șl 
19 iulie 1968.

„Comitetul celor cinci țări 
africane' pentru soluționarea pro
blemei rhodesiene, care funcționează 
în cadrul O.U.A., s-a reunit la Al
ger. Din acest comitet fac parte 
R.A.U., Zambia, Tanzania, Nigeria și 
Kenya. Comitetul va analiza posibili
tățile de ajutorare a organizațiilor pa
triotice africane care luptă împotriva 
regimului rasist al lui Ian Smith.

Primul Congres internațio
nal de virologie și-a încheiat lu
crările la Helsinki. Au participat pes
te 600 de specialiști din 35 de țări. 
Țara noastră a fost reprezentată de 
prof. dr. Nicolae Cajal.

Un avion „Boeing 707' 
aparținînd companiei israeliene „El 
Al", care zbura pe ruta Roma—Tel 
Aviv, a fost constrîns de cîteva per
soane înarmate, în cursul nopții do 
luni spre marți, să aterizeze la Al
ger. La bordul avionului se aflau 33 
de pasageri și 11 membri ai echi
pajului. După cum anunță A.F.P., la 
Alger a fost dat publicității un co
municat în care se arată că această 
acțiune a fost inițiată de organizația 
arabă „Frontul popular pentru eli
berarea Palestinei". Agențiile de pre
să relatează că autoritățile algeriene 
au permis pasagerilor să se reîntoar
că la Roma, via Paris, cu un avion 
aparținînd societății „Air Algerie". A- 
vionul israelian și întregul echipaj, a- 
nunță agenția France Presse, vor fi 
reținuți în continuare de autoritățile 
algeriene. Israelul a întreprins demer
suri pe .lîngă guvernul algerian, pre
cum și pe lîngă Organizația interna
țională a aviației civile pentru a ob
ține restituirea echipajului și avionu
lui.

O nouă transplantare de Ini
mă, cea de-a 27-a din lume, a fost 
efectuată de echipa de chirurgi con
dusă de dr. Cooley de la spitalul 
St. Luke din Houston.

Cel mai mare satelit de telecomu
nicații din lume va fi lansat' la în
ceputul anului viitor. In prezent, a- 
cesta este supus ultimelor verificări 
tehnoloaice de către compania 
Hughes Aircraft din California — 

S.U.A.


