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AUNA
CU ROST Șl CU SPOR
însemnări la Direcția agricolă a județului Buzău

Create în urma aplicării măsurilor îfle îmbunătățire a organizării admi- nistrativ-teritoriale a țării, Direcțiile agricole reprezintă, pe plan județean, organele de stat însărcinate cu conducerea treburilor agriculturii, cu îndeplinirea indicatorilor de plan în acest important sector al economiei naționale. Atribuțiile, sarcinile ce le revin sînt, prin urmare, multiple, de .mare răspundere. Ele impun o muncă susținută și competentă, . multă inițiativă și un înalt simț al datoriei, „exploatarea* la maximum, de către aceste organe, a faptului că prin eliminarea verigilor intermediare — X speță, raioanele — li s-au creat - condiții să acționeze direct, pe drumul cel mai scurt (județ — unitate agricolă) în rezolvarea operativă a multiplelor probleme pe care le ridică activitatea practică a agriculturii, sporirea producției vegetale și animale.Este adevărat că, la nivelul județului, Direcțiile agricole nu dispun de un aparat prea mare. în schimb, ele au în subordine o adevărată armată de specialiști — cel puțin unul de fiecare cooperativă agricolă —- care, îndrumată cu pricepere, poate să aducă, și de fapt și aduce, o contribuție de prim ordin la creșterea continuă a eficienței muncii agricole. Totul depinde, așadar, de priceperea cu care conducerile acestor or- găne știu să acționeze, de Stilul de muncă adoptat. Cum își îndeplinește sarcinile ce-i revin Direcția agricolă județeană Buzău ?Aprecierea diferitelor eadrs din »■» paratul Comitetului județean de partid, de la Direcția agricolă și din ^operativele agricole este că constî- ...•irea acestui organ a însemnat, realmente, un progres. Exemple care vin în sprijinul acestei afirmații sînt suficiente. în cele ce urmează nu ne vom opri însă asupra lor, ci asupra carențelor care continuă să dăinuie în activitatea a- eestul organ. Să ascultăm, așadar, părerea cîtorva cadre cu munci de răspundere care au dreptul și datoria să controleze și să îndrume activitatea Direcției agricole.Sandu Constantin, secretar al Comitetului județean al P.C.R. — Buzău : „Părerea mea «3te că Direcția agricolă nu a reușit să se ocupe la nivelul cerințelor de sarcinile curente ce î-au revenit. Legumicultura șl irigațiile Sînt doar două din exemplele ce-mi vin în minte. în repetate rînduri a trebuit să intervenim noi, să le cerem să acționeze mai ferm, să dea dovadă de mai multă inițiativă. Se mai constată și un alt neajuns : uneori, Direcția agricolă nu acționează ca un organism ce trebuie să aibă permanent o privire de ansamblu asupra agriculturii județului, să știe precis, de astăzi, ce este necesar să se întreprindă mîine. în primăvară recolta da verdețuri n-a fost strălucită. Avînd în vedere acest lucru, conducătorii Direcției agricole

au fost întrebați: v-ațî gîndit ce trebuie făcut pentru ca pierderile bănești pe care le-au înregistrat cooperativele agricole să fie compensate încă în această toamnă ? Ați luat măsuri pentru ca unitățile să poată produce și livra cantități corespunzătoare de astfel de produse, care să satisfacă și necesitățile populației, să aducă șl venituri mai mari decît cele prevăzute cooperativelor ? Răspunsul primit n-a fost de natură să mulțumească, a dovedit, o dată în plus, că uneori, lipsesc tiva“.Adică atribute de conducere.Ing. Gheorghe al comitetului „Se simte nevoia studiu în vintului, privind posibilitățile reale de dezvoltare a pomiculturii și viticulturii pînă în 1975, în urma căruia să știm precis cît putem să plantăm, în ce bazine, ce sortimente, cum să asigurăm materialul săditor, unde să depozităm recolta ș.a.m.d. Se impune cu mare stringență o analiză amplă a posibilităților pe care le avem de a. rezolva odată, atît sub aspect can-

tîtatîv, cît șl calitativ, problema bazei furajere și măsuri energice, eficace care, să ne asigure că «le nu vor rămîne pe hîrtie ca pînă acum. Este adevărat, planul de perspectivă pînă în 1975 cuprinde cifre care stabilesc jaloanele de viitor ale acestor chestiuni. In unele cazuri însă — al sectorului vltipomicol, de exemplu — eu consider că ele nu redau cu fidelitate posibilitățile noastre reale. Mai trebuie studiat, analizat, în așa fel îneît să alcătuim un program de lucru real, mobilizator, eficient*.Se cuvine să precizăm de la bun început că existența acestor carențe în rezolvarea sarcinilor și In aprofundarea problemelor majore ale județului, care vizează dezvoltarea lui în perspectivă, nu poate fi pusă pe seama inactivității aparatului Direcției agricole sau a incompetenței sale. Așa după cum ni se spunea, cadrele de specialiști ce compun direcția muncesc cu tragere de inimă.
Radu ATANASESCU 
Constantin CĂPRARI?

Muzeul de arfă populară, deschis recent în clădirea hanului domnesc din Suceava, pune la loc de frunte costume populare șl obiecte de arfă vădind bogăția tradițiilor folclorului de la Fundu Moldovei. Ceea ce nu e consemnat încă, ceea ce reprezintă începutul unui proces în devenire — istorie și nouă tradiție în aceste locuri — este mineritul.Drumul care duce dinspre Pojorîta spre izvoarele Sucevei, te poartă printr-un peisaj de un calm bucolic : te aștepți să întîlneșfi turmele, să auzi fluierele ciobanilor — și ete există, într-adevăr. Povestea „Mioriței” leagănă încă un timp de le-

(Continuare tn pag. a

gendă între cîndva și totdeauna. Casele bu- covinene, cu lemnul înflorat frumos și mușcata în ferestre, cu scoarfe abia sfîrșite-n războaiele de țesut, întinse la soare, să le vadă satul, femeile spălînd albiturile la malul rîului, sînt cîte- va imagini prinse din fuga cursei minerilor.Mai sus, ținutul s® schimbă : piatra răscolită, arăfînd culorile verzui ale cuprului și strălucirea piritei, într-o bogăție minerală cristalizată abrupt, introduc în peisaj elementul vulcanic, fermenții tăinuițl adine, în vinele altor izvoare, revărsîndu-se a- cum peste aceste ținuturi, schimbîndu-le, Im- punîndu-le alt ritm, alto

coordonaf® p® harta țării.Ieșirea din legendă, intrarea în contemporaneitate I E ceea ce distingi, o ceea ca devin» certitudine cînd ții în mîlni un asemenea cristal smuls din adîncuri, E un timp comprimat de milenii, acolo, la rădăcinile munților; un timp care își meditează, de ere, durata, și care trebuie să se desfășoare într-ue viitor, p» măsură.Un vers din „Miorif»” • fost filtrat da mintea șl inima omenească In profunzimea unui timp,

egal ca valoare, aceluia care i-a trebuit acestui munte să dea cristalul perfect, la lumină.Va fi, cîndva, 
în muzeul altei de-aici, de la Moldovei.începutul noii 
s-a petrecut cu tn urmă : 1 august 1967.Este data la care, peisajului dinspre Izvoarele Sucevei i s-au adăugat, rînd pe rînd, instalația de preparare; fîofafia, a- telîerele, stîlpii de racordare la înalta tensiune, instalațiile de aerisire și apă potabilă și drumurile de acces spre

g S 0bolnavului închipuit
„Medicul este slujitorul naturii, iar bolnavul trebuie să-l ajute pe medic in lupta cu boala".

gin- de
IUPPOCRAT

Aureola de noblețe pe care a căpătat-o, pe bună dreptate, profesiunea medicală s-a datorat menirii ei de a vindeca și de a alina suferința omenească. Ea a fost consolidată, de-a lungul timpurilor, de evoluția relațiilor medic-pacient, îndeosebi de exercitarea activității practice a medicului, de conținutul social-uman al acestei activități. S-a ivit, ca urmare, necesitatea creării unei discipline speciale — deontologia medicală (de- ontos — datorie, adică studiul datoriilor medicului, în sens mai larg, e- tlca, morala profesiunii medicale), disciplină destinată să fundamenteze acele norme, reguli și principii care se referă la atitudinea medicului față de societate, la relațiile medlc- bolnav, la relațiile dintre medici. A fi medic presupune, în afara pregătirii profesionale, o serie întreagă de însușiri pozitive, am spune ci:? r virtuți, impuse de obiectul deosebit 
al acestei activități — omul : dăruire 
de sine, atașament față de cel în su
ferință, față de profesie, eomprehen-

siune și tact, blîndețe, răbdare, gășie, hotărîre, curaj, stăpînire sine, cultură umanistă.Acum, dacă am schițat în mari îndatoririle medicului, ne tem întreba : sînt suficiente acestea (bineînțeles, atunci cînd sînt respectate) spre a obține rezultatele dorite, firești, ale legăturii medic-pacient ? Este pacientul un element pasiv, care nu poate influența, într-un sens sau altul, acțiunile vindecătoare ce se exercită asupra sa ? Are el, în situația de pacient, și îndatoriri ? Care sînt acestea și cum se realizează în practică ? Iată aspecte mai puțin a- nalizate, la care vom încerca să răspundem pe scurt, folosind pentru exemple atît experiența proprie, cit și experiența altora.Rămînînd la suprafața lucrurilor, ar părea curios să discutăm despre comportamentul pacientului, pentru că omul bolnav este bolnav și sîn- tem datori să-l menajăm, să-1 credem, să-l înțelegem. Intr-adevăr, a- cest punct de vedere rămîne întru totul valabil, dar trebuie să știm că noțiunea de pacient nu se identifică întotdeauna cu imaginea omului grav

linii pu-
bolnav, imobilizat la pat, inert; există șl pacienți mai puțin bolnavi, cărora nu li se pot trece cu vederea unele lipsuri în comportare, sau chiar falși-pacienți, sau pur șl simplu cetățeni care, pentru o perioadă, avînd nevoie de medic, se plasează în situația de pacienți în raporturile lor cu acesta. Deși în majoritatea cazurilor pacienți! sînt colaboratori conștient! la propria lor însănătoșire, așa cum de altfel este si firesc, trebuie să arătăm că, din păcate, există pacienți care influențează negativ procesul de vindecare, care aduc perturbări desfășurării firești a relațiilor medic-pacient.Este evident că, într-o anume e- tapă • a vieții, aproape fiecare dintre noi devine, pentru un timp mai scurt sau mai îndelungat, pacient. Și este, de asemenea, firesc să constatăm că și incorectul sau reclamagiul, leneșul sau profitorul, chiulangiul, impulsivul, egoistul sau imoralul pot deveni pacienți. Și dacă boala, în

Dr. Constantin BOGDAN 
medic specialist — București
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A POPORULUIȘl
Relațiile dintre pu

blic și scriitori au fost 
întotdeauna variabile. 
Vreau să vorbesc des
pre atitudinea pe care 
o iau scriitorii și cititorii, unii față de cei
lalți. Pentru cititori a- 
titudinea nu poate fi 
pusă la îndoială; ea 
corespunde gustului literar comun la un mo
ment dat și se manifes
tă prin cererea mai 
mare sau mai mică 
față de cutare sau cu
tare gen literar sau 
manieră literară. Ati
tudinea scriitorilor 
față de public dă loc 
însă la tot felul de 
considerații. Ea a va
riat și s-a schimbat de 
multe ori în decursul 
istoriei literaturilor.

Despre o atitudine a 
unui scriitor față de public nu se poate vor
bi atunci cînd scriito
rul scrie pentru un a- 
numit public limitat, 
pe care îl cunoaște, pe 
care îl cultivă, îl mă
gulește sau îl satiri
zează și după care își potrivește și își mode
lează scrisul. De-abia 
cînd scriitorul vine în 
atingere cu ceea ce se 
numește marele public 
atitudinea lui devine 
interesantă. Scriitorul 
își oferă opera unui 
public vast, amestecat 
?i necunoscut. Atitudi
nea lui Racine față de 
spectatorii săi este u- 
șor de lămurit. Acor
dul dintre Racine și publicul său este per
fect. Racine scrie pe 
gustul unui anumit 
public, galant, delicat 
șl nobil, pentru care 
îi place să scrie și 
căruia îi place. Atitu
dinea lui față de pu
blic se confundă cu 
opera lui.

Dacă așa se întâm
plă-în veacul al șap- piedestal, 
tesprezecelea, în Fran
ța lucrurile t __ 
schimbat cînd marele

Ăl. PHILIPPIDE

public a apărut. Apa
riție care coincide a- 
proximativ cu nașterea 
democrațiilor moder
ne. Scriitorul care 
scria pentru un anu
mit public nu putea in
tra in conflict cu a- 
cest public decît dacă 
voia el. Atunci însă 
atitudinea lui nu ar fi 
avut nici un sens pentru că în afară de a- 
cest anumit public, o- 
mogen și restrîns, nu

opinii
mal era altul. Con
flictul dintre scriitor și public apare abia 
atunci cînd publicul 
devine amestecat șl în
tins și imprevizibil. 
De-abia acum răsar a- 
cele imponderabile 
care pot, de pe-o zi pe 
alta, să prăbușească și să creeze glorii. 
Scriitorul, acum, își 
cunoaște greu publi
cul.

Atitudinea scriitori
lor față de public va
riază, firește, de la 
individ la individ. To
tuși se pot deosebi oa- 
recari tipuri. Ele coin
cid de obicei cu anu
mite școli sau mode 
literare.

O tradiție rămasă de 
la romantici tinde să 
înfățișeze pe scriitor 
față de public ca pe 
un izolat, ca pe un 
individ postat pe un 
. ' ’ ' deasuprapublicului și nu ală- 

s-au turi. Scriitorul, potri
vit acestei tradiții, este

un neînțeles, sau 
greu de înțeles, un om 
excepțional nu numai 
prin talentul său ci și 
prin alcătuirea sa su
fletească, altfel decît a 
celorlalți muritori. 
Este atitudinea multor 
romantici. Și este una 
din caracteristicile ge
niului cum și l-au în
chipuit romanticii. Po
trivit acestei închipu
iri, scriitorul nu tre
buie să flateze publi
cul ; un acord între 
scriitor și public este 
aproape cu neputință. 
Această tradiție s-a 
menținut multă vreme, 
la tot felul de scriitori. 
De la imposibilitatea 
de a fi de acord cu 
publicul s-a ajuns re
pede la disprețul pen
tru public, dispreț pe 
care scriitorul nu se 
sfiește să-l afirme. 
Școala parnasiană 
franceză a continuat și a întărit această tra
diție. Parnasienii vo
iau o poezie obiectivă 
și rece și disprețuiau 
orice etalare a senti
mentelor, refugiin- 
du-se îri contemplati
vitatea pură. O doctri
nă literară care refuză 
publicului această par
ticipare la viața sufle
tească a scriitorului 
nu poate decît dispre
țul publicul.Acest dispreț față de cititori este absurd. Scriitorul scrie pentru cititor. Nu scrie pentru el însuși. Dacă ar scrie pentru el însuși, n-ar publica. Scriitorul scrie pentru publicul cititor, fie că vrea, fie că nu vrea. Să dis- prețuiești publicul și să i-o spui este o lipsă de tact. De altfel, a- cest dispreț este în mare parte o poză, un snobism special,
(Continuare 
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mină, cabanele, cantina, clubul — toate încă în curs de extindere ; data la care, orizontului vieții obișnu'te pe aceste meleaguri i-au fost a- dăugate cele trei orizonturi din adîncul minei. Vechiul orizont a creat aici această așezare gospodărească, aceste tradiții bogate ale cîntecu- lui și portului bucovinean ; traduse în valori spirituale, asemenea, a- cesie noi orizonturi înseamnă întîlnirea oamenilor cu știința și tehnica modernă, cu școlile, cu un nou orizont de viață, de gîndire. Înseamnă descoperirea unor noi idealuri, unor aptitudini și talente pe care nu și le cunoșteau foștii cioplitori în lemn, foștii cio-

bani și fluierași bucovineni.Treci prin sala de lectură a bibliotecii, spre cabinetul tehnic, printre panouri șl apararaje moderne de foraj și extracție — o adevărată expo
ziție în care se dă o a- tenjie deosebită normelor de tehnica securității muncii. Este drumul pe care-l fac novicii — elevii cursurilor de calificare — viitori mineri, ajutori de mineri, artificieri — complefîndu-și și în felul acesta abc-ul mineritului.In biroul serviciului explorări (și-mi pare concludent amănuntul că tocmai aici, unde sînt
(Continuare 
in pag. a VII-a)

ZILEI MINERULUI
Brigăzile întreprinderii mi

niere Ploiești întîmpină Ziua 
minerului cu însemnate succe
se In muncă. De la începutul 
anului ele au livrat termocen
tralelor — peste planul Ia zl 
— o cantitate de lignit din 
care se poate produce energia 
electrică necesară schelelor 
petroliere din Valea Prahovei 
pentru două săptămini. între
gul spor de producție a fost

obținut pe baza creșterii pro
ductivității muncii cu 4,1 la 
sută. In această perioadă, ca 
urmare a organizării științifice 
a muncii și a rentabilizării ex
ploatărilor miniere Filipeștii de 
Pădure, Coptura și Șotinga, 
cheltuielile de producție au 
fost reduse, realizindu-se astfel 
o creștere a acumulărilor bă
nești de circa 6 milioane leL 

(Agerpres)

Telegramă
___________ _ _ - '

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș AbidjanCu prilejul zilei naționale a Republicii Coasta de Fildeș, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale și urări de pace și prosperitate poporului Republicii Coasta de Fildeș.îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta în interesul ambelor popoare, al păcii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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țărilor socialisteîntreaga desfășurare a vieții internaționale, problemele atît de complexe pe care le ridică dezvoltarea socială contemporană pun cu acuitate în evidentă necesitatea consolidării unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, întărirea unității, dezvoltarea colaborării reciproce au o mare însemnătate pentru edificarea noii orîn- duiri în fiecare țară socialistă. Totodată, strînsa solidaritate frățească dintre țările socialiste este izvorul tăriei sistemului mondial socialist, al creșterii rolului său ca factor determinant al evoluției istorice, al influentei ideilor socialismului în lume, chezășia unor noi succese în lupta mondială împotriva imperialismului, pentru înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale popoarelor — libertatea, democrația, independența și pacea.Cu această convingere fermă, pornind de la interesele fundamentala ale poporului român și ale socialismului, Partidul Comunist Român a militat și militează consecvent pentru dezvoltarea prieteniei, alianței șl colaborării dintre România socialiste, pentru întărirea lor de solidaritate cu toate comuniste.Desigur, unitatea țărilor se bazează pe ideologia comună — marxism-leninismul —, pe internaționalismul socialist, comunitatea da orînduire, țelurile comune — socialismul și comunismul —, pe interesele luptei împotriva dușmanului comun — imperialismul — pentru pace. Dar pentru ca această unitate să se dezvolte și să se întărească este imperios necesară respectarea neabătută a normelor de bază ale relațiilor dintro partidele și țările frățești, a principiilor egalității în drepturi, independenței și suveranității, neamestecului In treburile interne, întrajutorării tovărășești șl avantajului reciproc. Aceste principii dau relațiilor dintre țările socialiste un conținut profund, bogat, le asigură trăinicia, le fac mai fertile, evidentiindu-le ca relații de tip nou, superior relațiilor promovate în lumea capitalistă. Aceste principii au fost generate de însăși experiența vieții, de necesitatea o- biectivă a dezvoltării fiecărei țări socialiste și a întregului sistem mondial socialist. Este de la sine înțeles că nu poate fi apreciată ca satisfăcătoare doar proclamarea acestor principii; important, hotărîtor este ca ele să fie traduse consecvent în viată, să nu se admită nici cea mai mică încălcare sau ocolire a lor.Manifestarea solidarității internaționaliste nu poate și nu trebuie să aducă nici o știrbire principiului independentei fiecărui partid, a fiecărei țări socialiste. Este și rămîne dreptul exclusiv și imprescriptibil al fiecărui partid de a stabili de sine stătător politica sa internă și internațională. aplicînd în mod creator a- devărurlle generale ale marxism-le- ninismului Ia particularitățile și condițiile naționale, ținînd seama' de interesele fundamentale ale poporului său, de interesele generale ale socialismului.

Modul în care se desfășoară construcția noii orînduirl în fiecare tară socialistă, succesele obținute, perfecționarea relațiilor sociale, adîncirea democrației, precum și felul în care sînt organizate raporturile cu alte țări au și o mare importantă internațională. Cu cît fiecare țară socialistă își dezvoltă economia, industria și agricultura, cu cît obține succese mai mari în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, cu cît adîncește democrația socialistă. cu atît se întărește sistemul mondial socialist în ansamblul său, crește forța de influențare a ideilor socialismului. Numai manifestîn- du-se încredere în politica elaborată de un partid frățesc, res- pectîndu-se principiul neamestecului se pot asigura raporturi bazate pe stimă și încredere reciprocă. Orice ingerință din afară, presiunile de orice natură duc Ia adîncirea divergențelor, prejudiciază cauzei u- nității. Iată de ce, după părerea partidului nostru, respectarea neabătută a principiilor amintite formează legea de neclintit a raporturilor dintre țările socialiste, calea sigură a consolidării coeziunii sistemului socialist mondial.Relațiilor de solidaritate proprii țărilor socialiste le corespund, în mod firesc, diferite forme de contacte, legături, întilniri, consfătuiri, organisme interstatale care le dau posibilitatea să se cunoască mai bine, sa se informeze asupra activității si sarcinilor lor, să facă schimburi de păreri și de experiență, să-și coordoneze eforturile în vederea unor o- biective majore comune, în lupta împotriva imperialismului, pentru socialism și pace. Dezvoltarea și întărirea unității țărilor socialiste depind în mare măsură de crearea u- nui climat de deplină încredere șl respect reciproc față de partidele comuniste. La aceasta contribuie în măsură esențială înlăturarea definitivă a practicilor de a prezenta denaturat politica unui partid frățesc, de a eticheta și denigra activitatea acestuia, de a orienta eronat și tendențios opinia publică cu privire la situația dintr-o țară frățească. Numai o informare corectă, din sursă directă, pe baza documentelor șl ho- tărîrilor partidului respectiv, corespunde principiilor de relații întră partide, intereselor unității. Deosebirile de păreri, ivite în mod inerent în condițiile marii diversități în care are loc făurirea noii orînduirl în țările respective, se cer discutate de la partid la partid, de la conducere la conducere, cu răbdare, cu luarea în considerație a părerilor tuturor, manifestîndu-se înțelegere șî receptivitate fată de diferitele opinii, ur- mărindu-se înlăturarea neînțelegerilor, stabilirea punctelor de vedere comune, găsirea căilor pentru întărirea prieteniei între țările socialiste, între partidele comuniste. între conducerile lor.Partidul ți țara noastrB apreciază Importanta pe care o au pentru întărirea legăturilor de prietenie într®
(Continuare tn u»ag. a VH-a)
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De ce sînt tolerate
Traficul

la „spațiul locativ"?

ocupat, cu de la sine din holul respectiv, făcut imediat o ce- locativ pentru a-i
sistematic, diferențiat, în condițiile concrete. Ur- fiecare comitet comunal să ajungă în scurt timp

Convorbire cu tov. 
Constantin MĂR.INOV, 

secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.

în activitatea

ilegalități

Inițiativă si continuitate
9 5

comitetelor comunale
Lăcomia 
strică

$

I s-a întîmplait lui Alexandru Temeliescu, medic la combinatul de lînă pieptănată din Capitală. Cînd salariata Eugenia Croitoru trebuia să fie internată. în spital pentru o intervenție urgentă, dumnealui a pretins 500 lei. Fapta ca atare se numește luare de mită. Pentru o scutire, cerea numai 100 lei. Trimiterea la spital însă era un efort în plus. Așa că a majorat și suma. Dar a făcut-o într-un ceas rău. A fost vizitat de organele de anchetă și invitat să dea explicațiile la procuratură. Va fi „internat" și el, dar nu la spital.
rutier e 
de vină?

Timp de 10 zile echipele Di
recției circulației din Inspectoratul 
general al miliției șl lucrătorii 
serviciilor județene de circulație, 
cu sprijinul voluntar al unor con
ducători auto, au efectuat o acțiu
ne de supraveghere și control pe 
drumul național nr. 1. S-a con
statat că nu traficul rutier mare 
este un pericol pentru siguran
ța circulației, ci ignorarea și ne
respectarea de către unii condu
cători de autovehicule a reguli
lor de circulație pe drumurile pu
blice. Au fost amendați 7 000 de 
contravenienți, dintre care 916 
pentru viteză excesivă, 511 pentru 
neacordarea priorității, 413 pen
tru depășire neregulamentară, 223 
pentru consum de alcool ș.a.m.d. 
Totuși, în decada respectivă nu
mărul accidentelor de circulație 
a fost mai mic decît în aceeași 
perioadă a anului trecut, iar în 
județele Prahova, Brașov și Bihor 
nu s-a înregistrat nici un acci
dent grav.

Lovit de
amneziePatru copii întreabă : Unde-i tăticu ? Când vine ? Mama lor, Maria Cozariuc, comuna Alexandru Ioan Cuza (Iași), nu le poate răspunde. Tatăl lor. Ion C. Cozariuc, a plecat de cîteva luni, chipurile, la muncă. De atunci n-a mai dat nici un semn de viață. Copiii îl strigă. Soția îl așteaptă. Dumnealui, se vede treaba, are amnezie. Dacă-1 întâlniți, adu- ceți-i aminte. 'Poate că-și revine.
Ca în codru

Intorcîndu-se acasă, într-o 
noapte, un tînăr este acostat de 
patru indivizi, care îl buzunăresc, . 
îi fură ceasul de la mină și dis
par, nu însă înainte de a-l lovi cu 
brutalitate. Cine sînt indivizii ? 
Ion Stănescu (str. Popa Nan 15), 
Vasile Isac (str. Moise Nicoară 
21), Costel Radu (str. Popa Nan 
148), Ion Georgescu (str. Ion An- 
dreescu 13). Toți de 17 și 18 ani, 
fără ocupație. Ajutați în repetate 
rînduri să se încadreze în pro
ducție, au refuzat. Cu numai 
cîteva ore înainte mai fuseseră 
la miliție pentru alte abateri. Li 
se dăduse însă drumul, pe con
siderentul că „sînt minori". Mi
nori, dar recidiviști. Ulciorul nu 
merge de multe ori la apă...

ImpostorulSe dădea drept corespondent de presă. Prezenta și o legitimație. Falsă. Dar V. Spiva- liuc din comuna Valea Yișeu- lui nu s-a mulțumit cu atît. în comuna Leordina, județul Maramureș, s-a recomandat ca „delegat" în probleme de delimitare a comunelor. Nu știm cît de priceput o fi fost în probleme de „delimitare", dar trucul său a primit o limită precisă : 
1 an și șase luni închisoare co- recțională.
în remorcă

Abia ispășise o condamnare. 
Pentru furt. Apoț Ludovic Grosu 
s-a angajat tractorist la întreprin
derea comunală Arad. Credeți că 
a devenit om de treabă ? Nu. 
A început să fure tot ce-i pica în 
mină, continuîndu-și un obicei 
mai vechi. Și-i pica mult. De 
la unii 10 metri steri lemne de foc 
(omul avea tractor cu remorcă!), 
de la alții 10—11 000 cărămizi bu
ret de la fabrica de mobilă, vreo 
35 remorci cu balast, un motor 
auxiliar de tractor, 80 tone piatră 
de pavat, 700 kg ciment, 5 re
morci lemne de foc, 20 cauciucuri 
noi. Fura pînă și finul cooperato- 
rilo> de pe tarlale. Curios: ni
meni nu observa. Nici măcar Iosif 
Varga, șeful lui direct (care mai 
știa cîte ceva din „afacerile" lui). 
Afacerile ar fi continuat dar... a 
intervenit miliția. L-a dat jos de 
pe tractor și l-a luat la remorcă...

Rubrică redactată de :
Stefan ZIDĂR1TA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

— Comitetele comunale de par
tid activează de mai multe săptă- 
mîni în noul cadru administrativ- 
teritorial. Desigur, este prematur 
să se tragă de pe acum concluzii 
privind stilul lor de lucru. Dar, 
considerîndu-le „rodajul" înche
iat, se pot desprinde aspecte ca
racteristice privind felul cum își 
îndeplinesc atribuțiile...„— In noua structură organizatorică comitetele de partid comunale cuprind în sfera lor de activitate toate problemele privind dezvoltarea satelor noastre. Este o structură ce ne îngăduie să acționăm cu operativitate, mobilitate și suplețe pentru a adapta rapid și eficient munca de partid la necesitățile intensificării ritmului de dezvoltare economică, so- cial-culturală și politică a satelor. Multe din cele 84 de comitete comunale de partid din județul nostru au început să lucreze de așa manieră incit se detașează vizibil de stilul de muncă folosit de organele care le-au precedat.Ce e caracteristic, nou în modul lor de a acționa ? în primul rînd, faptul că se „descurcă" bine în multitudinea de probleme care-și cer rezolvarea, orientîndu-se cu discernămînt spre cele ce au o însemnătate majoră și nu suferă amîna- re. Este cunoscut că adunările de constituire a comitetelor de partid și a consiliilor populare comunale s-au soldat cu numeroase propuneri valoroase, menite să ducă la dezvoltarea economică și social-culturală a satelor. Acum s-a trecut la aplicarea acestora. Mi se pare demn de menționat că, de regulă, sarcinile ce se ridică în fața noilor organe locale de partid sînt rezolvate cu participarea tuturor membrilor comitetelor comunale, respectîndu-se principiul muncii colective, stimulîndu-se inițiativa și răspunderea personală a fiecărui membru al comitetului pentru elaborarea soluțiilor ca și pentru înfăptuirea măsurilor stabilite.Asemenea trăsături caracteristice unui stil de muncă dinamic au început să se contureze în activitatea multor comitete de partid comunale din județul nostru. Comitetul de partid din comuna Sîngeru a acordat și acordă în continuare un sprijin concret acțiunilor inițiate în cooperativa agricolă privind combaterea efectelor secetei, urmărind executarea lucrărilor agricole de sezon în condiții cît mai bune. Comitetul comunal de partid de la Ior- dăcheanu a impulsionat consiliul popular să treacă fără întârziere la rezolvarea unor cerințe mai vechi ale locuitoriloi din satele comunei privind construirea unui cămin cultural, darea ân folosință a băii comunale, precum și alte obiective gospodărești-edilitare. La Gherghița, comitetul comunal de partid a sprijinit inițiativa președintelui C.A.P,, Anghel Gheorghe, și a ing. Dumitru Negrilă pentru efectuarea cu resurse proprii a unor lucrări de irigații de mare amploare. Vreau să remarc faptul că aici printr-o bună organizare a muncii, în atelierul propriu al cooperativei se repară unele utilaje și instalații și se confecționează altele noi. în aceste zile atenția comitetelor de partid comunale se îndreaptă spre mobilizarea țăranilor cooperatori în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinii de a însămînța 14 mii hectare culturi duble, precum și de a strânge peste 5 000 tone frunzare.Au pornit cu le comunale de nești, Ciorani, care au inițiat frumusețarea și munelor, construirea proprii a unor edificii social-cultu- rale. Problemele asistenței sanitare, învățămîntului, aprovizionării populației, lărgirea serviciilor de deservire ocupă, de asemenea, locul cuvenit în agenda de preocupări curente și de perspectivă a noilor organisme de la sate.Desigur, relevând aceste aspecte, ținem seama de faptul că nu toate comitetele comunale de partid din județul nostru acționează cu inițiativă și spirit de răspundere în îndeplinirea atribuțiilor lor.,— Ar fi util să fie concretizate 

deficiențele în munca acestor co
mitete. De unde provin și eara 
sînt urmările lor ?— Socotesc că sursa celor mai frecvente deficiențe rezidă în tendințele de formalism. Secretarii unor comitete de partid comunale nu s-au eliberat de vechile metode rutiniere, folosite de fostele raioane. Alții practică sistemul de conducere „la general". în comuna Tomșani, grădina de zarzavat a fost lăsată pradă secetei, deși în jurul ei sînt multe izvoare bogate în apă. în loc ca organizația de partid comunală să intervină pentru a se reda agriculturii aceste surse de apă, ea s-a împăcat cu faptul că s-au cheltuit însemnate sume de bani din fondurile C.A.P.-ului pentru forarea unui puț, care nici pe departe nu poate înlocui debitul izvoarelor naturale. Lipsa de apă necesară legumelor a adus cooperativei pagube de peste 200 000 lei și, totodată, un prost renume pentru că nu și-a onorat contractele de livrare.Sînt secretari ai comitetelor de partid care își irosesc timpul cu treburi minore, neglijînd problemele de însemnătate vitală pentru a căror soluționare trebuie antrenați toți membrii de partid, deputății, organizațiile de masă. în comuna Draj- na, de exemplu, combaterea efectelor secetei, redarea în circuitul agricol a unor suprafețe de pămînt, procurarea furajelor pentru animale, gospodărirea și înfrumusețarea comunei ridică probleme deosebite. Pînă la jumătatea lunii iulie, comitetul comunal de partid nu preconizase nici o măsură pentru rezolvarea acestor stringente sarcini economice. în schimb, aici, ca și la Tomșani, se țin tot felul de ședințe, se întocmesc planuri,' evidente, tabele, referate și procese verbale cu duiumul.Exercitarea eficientă a atribuțiilor ce revin comitetelor comunale de partid presupune cunoașterea temeinică a noilor fenomene și cerințe, spre a putea adopta măsurile cele

mai potrivite. Iată însă că unii activiști continuă să încline spre vechile practici de paralelism, ceea ce duce la dispersarea forțelor, la slăbirea eficacității muncii. Te întrebi : ce rost are ca stadiul investițiilor din C.A.P. Cocărăști-Misli să fie examinat în două ședințe, o dată în organizația de partid din cooperativă, apoi, la scurtă vreme, în comitetul de partid comunal ? N-ar avea efecte mai bune o analiză temeinică, decît două superficial pregătite numai de dragul de a fi îndeplinită o măsură din planul de muncă ? Tot aici se prevăzuse ca problemele activității căminului cultural să fie a- nalizate în comitetul executiv al consiliului popular, apoi, în luna august, în comitetul de partid comunal.— Ce măsuri și-a propus comi
tetul județean de partid pentru 
a înlătura deficiențele semnalate 
și a determina perfecționarea sti
lului de muncă al noilor organe 
comunale ?— In stabilirea acțiunilor și măsurilor ținem seama, în primul rînd, de sarcinile importante care revin comitetelor comunale de partid, precum și de aspectele negative la care m^am referit. Ne străduim să acordăm comitetelor comunale de partid un ajutor funcție de mărim ca de partid să-și orienteze activitatea spre obiective majore, să-și elaboreze programe de lucru strîns legate de cerințele comunei pe plan economic, politic, social-cultural, fiind pătruns de conștiința faptului că în comuna respectivă el este exponentul politicii partidului, că răspunde de tot ce se petrece în limitele teritoriului unde își desfășoară activitatea.Comitetul județean de partid are un aparat restrîns și, ca atare, nu dispune de posibilitatea de a participa nemijlocit la toate acțiunile inițiate de comitetele comunale de partid. De aici și necesitatea de a deprinde comitetele de partid comunale să acționeze cu inițiativă, fără a aștepta să ;fic/mereu dădăcite de cip.c.'șa de la județ. La rîndul lor, ele au dâțoria să 'imprime' acest stil de muncă birourilor organizațiilor de bază și organizațiilor de masă. Pentru a a- juta cu competentă comitetele comunale, este necesar ca și activiștii comitetului județean de partid să-și îmbunătățească metodele de muncă. Sîntcm hotărîți să combatem cu fermitate manifestările de indolență, superficialitate și pasivitate ale unor instructori, care se mulțumesc să „constate" și să „semnaleze" neajunsuri, fără a lua, împreună cu comitetele comunale

de partid măsuri efective pentru remedierea lor operativă.
— Care sînt trăsăturile caracte

ristice ale controlului și sprijinul 
acordat de comitetul județean or
ganizațiilor de partid de la sate ?— In primul rînd, calitatea, operativitatea. Prin desființarea raioanelor ca organe intermediare, biroul comitetului județean de partid are un contact direct cu comitetele comunale de partid. Controlul exercitat la fața locului ne permite să cunoaștem maturitatea politică, competența, puterea de discernămînt și inițiativa secretarilor și celorlalți membri ai comitetelor de partid. Ge- neralizînd experiența pozitivă, combatem metodele învechite, rutina acelora care nu fac eforturi pentru autoperfecționare.Tinînd seama de aceste imperative, am repartizat o parte dintre instructorii teritoriali în brigăzi, din care fac parte, totodată, activiști ai secției de propagandă și agitație a comitetului județean de partid, activiști ai consiliului popular județean, ai comitetului de cultură și artă, inspectori ai uniunii județene a C.A.P. Asemenea brigăzi, conduse de secretari ai comitetulni județean de partid sau de alți membri ai biroului, vor ajuta efectiv o perioadă mai îndelungată comitetele comunale de partid în desfășurarea unor acțiuni de importanță majoră. Iată un exemplu. In județul nostru se simte nevoia ca toate cooperativele agricole de producție, și în mod deosebit cele mai puțin dezvoltate economic, precum și cele care au suferit din cauza secetei, să fie ajutate în mod operativ și diferențiat să valorifice cu o eficiență economică sporită resursele materiale și umane de care dispun. în acest sens, cu ajutorul organelor județene de specialitate și al celor comunale, vom consulta cooperatorii pentru ca, împreună cu ei, să stabilim cele mai potrivite măsuri pentru întărirea lor economico-organiza- torică. Observațiile acestor brigăzi, sintetizate de biroul județean de partid, vor constitui baza unei cunoașteri temeinice a realităților, înlesnind adoptarea unor hotărîri judicioase. Totodată, concluziile de- curgînd din constatările făcute pe teren vor fi valorificate cu prilejul instruirii secretarilor comitetelor comunale de partid, a locțiitorilor acestora, precum și a președinților consiliilor populare comunale.Fără îndoială, rezultatele acțivită^ ții comitetelor comunale de partid depind într-o mare măsură de nivelul, de calitatea controlului și îndrumării din partea comitetului județean. Dar hotărîtoare în îndeplinirea sarcinilor ce le stau în față, menite să contribuie la înflorirea multilaterală a satului socialist, sînt inițiativa, autoexigență, spiritul de răspundere cu care acționează fiecare comitet comunal de partid. Tocmai în direcția cultivării acestor trăsături esențiale eforturile.

(Foto : Gh. Vințilă)

ne vom concentra
Victor DELEANU

Hîrtie fotosensibilă

dreptul și comitete- partid din Drăgă- Măgurele, Bălțești, acțiuni privind în- sistematizarea co- din resurse
pentru înregistrăriHîrtia fotosensibilă pentru înregistrări produsă la Combinatul chimic din Tîrnăveni are caracteristici sen- sitometrice speciale, obținute prin aplicarea unui strat fotosensibil pe bază de bro- mură de argint pe un suport alb de hîrtie baritată. La acest combinat se fabrică mai multe sorturi de hîrtie

folosite în cercetări tehnice la înregistrarea oscilogramelor, sensitogramelor, pola- rogramelor, precum și în cardiologie pentru executarea electrocardiogramelor, sorturi sînt în comerț GRAF-BS-2, seismograme GRAF-BO-3, oscilograme
Aceste denumite ARFO- pentru ; ARFO- pentru și AFRO-

GRAF-BE-2, pentru e- lectrocardiograme.Hîrtia fotosensibilă pentru înregistrări este sensibilizată optic și are un grad de contrast ridicat. Ea are stratul fotosensibil u- niform aplicat, iar suprafața netedă, fără încrețituri, impurități sau alte defecte care ar dăuna calității înregistrărilor.

Sînt numeroase și în același timp, justificate, reproșurile cetățenilor făcute la adresa serviciului de gospodărire a spațiului locativ. De ani de zile, sistemul de lucru al acestui serviciu, atît de solicitat, a rămas în esență încorsetat în aceleași tipare rigide, complicate Inutil în la- birintele birocrației, prin care cetățeanul răzbate cu mare greutate chiar și atunci cînd are de rezolvat chestiuni dintre cele mai simple. Adesea, dincolo de acest întreg cortegiu de deficiențe, dincolo de anomaliile și barierele cele mai stupide puse în calea solicitantului, găsim nu numai o proastă organizare a muncii și un dispreț total față de cetățean, ci chiar ignorarea legilor și normelor ce stau la baza funcționării serviciului respectiv. Acest lucru este deosebit, de grav, întrucît, după cum oricine își poate da seama, în fiecare caz în care urmează să se pronunțe, spațiul locativ trebuie să respecte legea, să o aplice în mod corect pentru a nu nedreptăți pe nimeni. Procedează el oare așa ?Mai multe scrisori sosite în ultimul timp la redacție aduc în discuție o serie de . abateri și ilegalități săvîr- șite de către diferiți funcționari ai spațiului locativ în dauna intereselor cetățenilor. Iată, spre exemplu, un caz relatat într-o scrisoare de la Beta Daraban. In luna decembrie 1965, prin mutarea într-un bloc nou a unor locatari, serviciul spațiu locativ al sectorului 1 i-a emis o adeverință care ținea loc de ordin de repartiție pînă la eliberarea a- cestuia. La 18 ianuarie 1966, o altă cetățeană locuind în același imobil, solicită spațiului locativ extinderea în încăperea deja ocupată. Și i se a- probă. B. D. rămîne deci cu „adeverința" în buzunar, care, cu toate e- forturile ei, nu mai avea nici o valoare, atîta timp cît un alt ordin, la fel de legal, fusese emis pentru a- ceeași locuință. Și de aici a început calvarul: proces, audiențe, ordin de evacuare, din nou audiente, ore. zile, săptămîni, nervi și oboseală consumate în zadar, pentru repararea neglijenței unor salariat! inconștienți de implicațiile deciziilor și actelor administrative pe care le eliberează.De regulă, fiecărui solicitant care se adresează spațiului locativ, i se răspunde, din capul locului, că nu i se poate da o rezolvare pe loc, dar aproape automat i se dă asigurarea că cererea sa va fi analizată tenție pentru a fi soluționată vit cu spiritul și litera legii, lucrurile s-ar petrece în felulta, nimeni n-ar avea nimic de obiectat. Dar dincolo de această asigura-

re formală —, în foarte multe cazuri, îngăduința care este cerută cetățeanului este folosită nu în scopul examinării și confruntării cererii cu legea, ci pentru încălcarea deliberată a ei. Iată un caz relatat într-o altă scrisoare. Gheorghe Kițu și Jenică Gheliuc, locatari ai imobilului din str. Avram Iancu nr. 7, sectorul 3, fiind vecini de apartament, dețin de ani de zile și folosesc ca loc de trecere un hol ce dă spre locuințele lor. La un moment dat, familia Costea (soț și soție) a montat un paravan și a putere, o parte După aceasta, a rere la spațiul elibera un ordin de repartizare. Spațiul locativ n-a fost de acord, elibe- rîndu-i un ordin de repartizare identic cu cel vechi, adică fără holul ocupat în mod ilegal. Șeful spațiului, Gh, Toader, arăta clar de ce a procedat așa. „Familia Costea timp de 12 ani a intrat și ieșit pe alt culoar, ceilalți locatari nefiind de
Pe marginea 
unor scrisori 
sosite la redacție

SEB

(Urmare din pag. I)genere, atenuează în cea mal mare parte defectele comportamentale preexistente, menținîndu-le sau exa- gerîndu-le doar pe unele, ea poate ocaziona, cum se va vedea mai jos, și apariția unor abateri etice specifice, așa cum sînt diversele prilejuri de a obține unele avantaje sau privilegii pe care societatea le acordă omului bolnav. Statul nostru manifestă o grijă deosebită pentru” educația multilaterală a cetățeanului. Omul nou al zilelor noastre trebuie să aibă o educație sănătoasă, completă, un profil moral în acord deplin cu principiile nobile ale societății din care face parte. De aceea, societatea manifestă o permanentă preocupare pentru educarea individului plasat în diverse situații ale vieții sociale sau de familie — în „situația de părinte", în „situația de martor", în „situația de pieton" etc. In acest spirit, și nu în acela al unui exces de exigență, devine necesară și analiza comportamentului individului în „situația de pacient".Și acum să analizăm cîteva exemple reprezentative de comportament negativ al unor pacienți. Vom începe cu falsul-pacient. cu individul care se plasează intenționat în postura de pacient, urmărind, cum arătam mai sus. să beneficieze de unele avantaje pe care legea le acordă bolnavului. Simulantul, frecvent întâlnit înainte, o dată cu schimbările substanțiale survenite în mentalitatea, în conștiința oamenilor, este în- tîlnit din ce în ce mai rar. Este vorba, în genere, de un individ incorect, necinstit, al cărui profil moral este întregit și de alte coordonate negative. Intenționînd să se sustragă diferitelor obligații impuse de societate sau unor consecințe neplăcute ale propriilor sale fapte, el alege calea simulării unei stări de

boală, izbutind uneori chiar să-1 înșele pe medic. Un caz deosebit de simulare, a cărui existentă, pentru cei neavizati, ar părea surprinzătoare, este acela caracterizat prin aceea că individul nu simulează în adevăratul înțeles al cuvîntului, ci „își provoacă" în mod premeditat o suferință, o boală, sau întîrzie vindecarea ; termenul sub care sînt in-

//

cu a- potri-Dacă aces-

verse presiuni, de a-1 timora pe adversar. Și de cîte ori întîrzierile medicului sau ale salvării la o solicitare reală, justificată', nu se datoreso acestor nu numai inutile, dar am spune contraveniente chemări, a căror gravitate nu este niciodată evaluată la adevărata el semnificație ! Căci ce poate fi mai inuman decît a provoca întîrzierea ajutorării unui

Bolnavul închipuit"
ventariate în medicină aceste aspecte este de „pato-mimii", ceea ce înseamnă, după cum lesne se înțelege, mimarea de stări patologice.Să mergem mai departe cu prezentarea „falșilor-pacienti", inserînd un aspect destul de frecvent: un cetățean chefuiește peste măsură și a doua zi nu mai are „chef" să meargă la serviciu; rezolvarea i se pare simplă : solicită medicul la domiciliu (medicul de circă, asistența la domiciliu, salvarea). pentru o pretinsă stare de boală, dar în realitate face presiuni asupra medicului spre a obține un certificat medical. Mai departe, iată un alt tip de fals-pacient, de asemenea reprezentativ prin comportament, ca și prin frecvența cu care este întîlnit : în cursul unei altercații — protagoniștii obișnuiți fiind soț și soție, doi colocatari, doi vecini — unul dintre combatanți simulează brusc o stare de rău (..atac de inimă", de obicei). în scopul de a impresiona asistența, de a face di-

bolnav grav, în suferință, a cărui viață ține uneori de promptitudinea ajutorului medica] ce i se dă ? O mamă solicită medicul pentru copilul bolnav, dar cînd medicul vine găsește mama plecată „după cumpărături" ! O altă persoană cheamă salvarea pentru că, mutată de curînd în- tr-un cartier nou, nu știe încă unde este circumscripția sanitară de care aparține ! Să includem aceste tipuri de „pacienți" în categoria „abuz de solicitare a medicului'1 și să încheiem, pentru că exemple pot multe.Un alt tip de pacient, relațiile medic-bolnav nu respectă indicațiilesupus unui regim dietetic alimentar, ÎI încalcă, ajungînd, firește, la o înrăutățire a stării sale de sănătate, pe care, de multe ori, negînd neres- pectarea ezită s-o mentelor mandarea

fi date încăcare tulbură este cel ce medicului :
indicațiilor primite, nu impute medicului, medica- etc. ; sau. primind reco- unui repaus de 2—3 zile,

acord nici ei. Drept pentru care nu i se aprobă ordin de repartizare pentru hol".Cei doi locatari l-au acționat pe soții Costea în judecată și au cîștigat procesul, aceștia din urmă fiind obligați să evacueze holul. în timpul desfășurării procesului însă, spațiul locativ se răzgîndește. Același șef, Gheorghe Toader, își pune apostila pe un ordin de repartizare în care, de data aceasta, este inclus și holul în litigiu ! încercînd să aflăm ce elemente noi intervenite peste noapte în acest caz l-au determinat să-și modifice radical propria-i decizie, el ne-a declarat cu seninătate că absolut nici unul. Singura explicație pe care ne-a putut-o da a fost: „Noi nu sîn- tem obligați să procedăm conform hotărârilor judecătorești". Atunci conform căror hotărîri procedează spațiul locativ ? Oare șeful acestui serviciu nu știe că, potrivit instrucțiunilor legale în vigoare, în timp ce părțile se află în proces el nu are dreptul să elibereze un nou ordin de repartizare ?Asemenea ilegalități care stau la baza unor interminabile litigii și certuri între cetățeni — grav al nedreptățirii dincolo de actul unor solicitanti
vindecare si-pentru a se obține o gură și a se evita riscul complicațiilor, pacientul pleacă din localitate spre a-și rezolva o treabă personală, sau chiar într-o excursie, agravînd, de pe o parte, starea propriei sănătăți ori periclitînd-o. în cazul unei afecțiuni contagioase, pe a celor din jur și punînd sub semnul îndoielii însăși recomandarea de concediu a medicului. De altfel, nerespectarea indicațiilor medicului are multiple aspecte greu de cuprins în aceste rinduri.Un alt tip de pacient este acela a cărui neînțelegere reală sau intenționată față de unele aspecte ale relațiilor cu medicul se exteriorizează printr-un permanent ton ridicat, presărat cu amenințări, ca și printr-un spirit continuu revendicativ.Mai există apoi categoria acelor pacienți care, vindecați, se transformă în terapeuți „competenți", împărțind în dreapta și-n stînga „sfaturi terapeutice" adesea greu de ori din proprie măcar solicitați.„tratamente" pot fi uneori nefericite, chiar cu consecințe fatale pentru cei ce și le aplică.Am inserat aceste aspecte ale unei probleme pe care o considerăm deosebit de importantă, deoarece condiționează reușita actului medical, armonia relațiilor medic-pacient. deoarece face parte integrantă din profilul etic al omului zilelor noastre, deoarece este una dintre laturile conștiinței, deoarece abaterile în a- cest domeniu pot avea consecințe dintre cele mai grave. Această discuție nu diminuează cu nimic și nu neagă tulburările relațiilor medic- pacient prin abaterile de la principiile deontologice ale cadrelor me- dico-sanitare care, din păcate, există, dar care nu au făcut obiectul a- cestor rîndurL

cu o perseverentă imaginat, de multe inițiativă, fără a fi Urmările acestor

— știrbesc însuși prestigiul instituției, îi spulberă orice credit în fața oamenilor.O întrebare se pune totuși cu insistență: de ce se complace Spațiul locativ în această situație? De ce face el — cum o demonstrează atîtea și a- tîtea cazuri — casă bună cu ilegalitatea? Explicația trebuie căutată în faptul că peste asemenea grave ilegalități se trece de foarte multe ori cu o ușurință de-a dreptul condamnabilă. Nu o dată aceste acte de încălcare a legii sînt considerate simple „greșeli în serviciu" care urmează să fie reparate doar prin promisiunea dată celui nedreptățit că „la prima ocazie 1 se va rezolva și situația lui". Prin asemenea „tranzacții" pe marginea legii, cetățeanul nu numai că este înșelat, dar cei vinovați se strecoară fără să suporte absolut nici o consecință. După cum aflăm dintr-o scrisoare trimisă de Dan Miduș, în imobilul din Pitești str. Exercițiu nr. 91, locuiesc, într-un spațiu cu mult sub norma legală cuvenită lor, trei familii înrudite între ele. Pînă acum doi ani, tot aici mai locuia ca tolerat Aurel Oancea. După plecarea a- cestuia, spațiul locativ fără să țină seama de faptul că cele trei familii nu aveau la dispoziție nici măcar două camere, a emis, imediat un ordin de repartizare pentru același spațiu locativ încă unei familii ! Pe bună dreptate, vechii locatari ai imobilului i-au dat în judecată pe cei aduși peste ei de acest serviciu. Tribunalul le-a dat cîștig de cauză, a dispus evacuarea celor ce abia primiseră ordinul de repartizare și if obligat spațiul locativ să le dea locuință în altă parte. De aproape un an de zile însă, S.G.L.-ul nu se conformează acestei hotărîri, amînînd la nesfîrșit repararea abuzului să- vîrșit.Să ne mai mirăm, în asemenea condiții, dacă sub firma spațiului locativ capătă uneori învestitură legală cele mai năstrușnice jonglerii, altminteri incompatibile cu însăși rațiunea de a fi a acestui serviciu? Mariana Dodi din București, Bd. Ma- gheru — 26, ne relatează în această privință un caz ieșit din comun petrecut la S.G.L. sectorul 1. La 13 ianuarie 1968 familia Săceanu (soț, soție) a cerut intrarea în spațiul locativ al cetățenei Virginia Barbieri care ocupa o cameră într-un apartament de la etajul V. La 20 februarie '68, familia Săceanu s-a adresat din nou spațiului locativ solicitînd de data aceasta transcrierea pe numele lor a ordinului de repartiție. Virginia Barbieri se transforma deci din chiriaș principal în... tolerat, pe baza unor motive care merită citate : „Subsemnații (...) dorim să locuim împreună cu familia (1?) Virginia Barbieri care are infirmitate auditivă, precum și pentru o mal bună îngrijire a locuinței, urmînd ca tovarășa Barbieri să facă parte din familia Săceanu"! Asemenea argumente „decisive" și „copleșitoare" i-au determinat pe funcționarii de la spațiul locativ să lucreze cu maximum de operativitate. Cererea a fost aprobată, parafată și legalizată în numai 8 zile. Spațiul locativ a sfințit și consfințit astfel proaspăta legătură de rudenie apărută peste noapte între sus-numiții, legătură care de altfel s-a destrămat foarte repede. V. Bărbieri, cu toată „infirmitatea ei auditivă", nu a pregetat să se mute singură la foarte scurt timp în- tr-o locuință proprietate personală, lăsînd profund îndurerată... noua ei familie !Desigur, la originea unor asemenea aberații și mistificări se află — cum încerca să ne convingă tov. Ileana Predoiu, . șefa serviciului administrației locale de stat din cadrul Consiliului popular al sectorului 1 — tratarea superficială a problemelor, verificările de mîntuială pe teren, interpretarea eronată a legilor ș.a.m.d. Am greși însă profund dacă ne-am limita doar la aceste abateri care proporțiile și gravitatea abuzurilor. Funcționarii respectivi ar trebui trași la răspundere în primul rînd nu pentru aceste „scăpări", ci pentru reaua intenție și lipsa de corectitudine ce rezultă din actele de încălcare flagrantă a legii comise de ei. Este drept, în cadrul serviciului spațiu locativ din sectorul 1 — în urmaarticolului „Abuzul în haina legalității" apărut nu demult în ziarul nostru — s-au luat și asemenea măsuri. Printre altele, a fost destituit din funcție însuși șeful serviciului Gh. Drăghici. Dar de cîte ori a- semenea indivizi nu rămîn nesanc- ționați pentru că, pe de o parte, reușesc să inducă în eroare ne cei ce ar trebui să-i tragă la răspundere, iar pe de altă parte, semnalul cetățeanului nu este luat în considerare ? Or „vindecarea" acestor servicii de abuzuri și ilegalități tocmai pe a- ceasta trebuie să se bizuie. Cetățeanului trebuie să r se dea satisfacția tragerii la răspundere a funcționarului incorect.
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(Urmare din pag. 1) cît mai

Alergătură multă,
dar nu întotdeauna

Ion MANEA

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii

sa recunoaș- combinatului încă serioase în domeniul

tehnologice pentru majoritatea produselor, s-a pășit cu hotărîre și curaj la introducerea masivă a maselor plastice, extinzîndu-se — peste totunde era posibilă — metoda de croire combinată. Cu cît măsurile s-au extins și aplicarea lor s-a consolidat, cu atît rezultatele s-au amplificat. In primul semestru, doar prin ultima metodă amintită — croirea combinată — în întreprindere s-a obținut o economie de metal de 140 tone. Pînă la sfârșitul anului, peste angajamentul inițial. se vor economisi, în
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Așadar, nu-i de mirare că președinții unor unități nu sînt mulțumiți de sprijinul pe care îl primesc din partea specialiștilor, cer ca acesta

„Buturugi
lemnelor din pădure 
spre fabrici și depozite

— trebuie activitatea manifestă îndeosebi resurselor materiale, al

Măsurile de impor- mlnoră, paleativele puteau găsi locul.

mai— de directorul di- și președintele uni- cooperativelor agri

șă fie mai substanțial. Este de datoria conducerii direcției agricole să dea curs acestei doleanțe îndreptățite, să adopte un asemenea stil de muncă cu specialiștii încît toți, nu numai unii, să aducă un aport corespunzător — pe măsura înaltei pregătiri profesionale pe care o au — la perfecționarea continuă a activității economice a unităților în care muncesc.

Aș vrea să specialiști - eiîn totalitate birocratice anterior.pentru pro-

Direcția agricolă județeană Buzău își desfășoară activitatea doar de cî- teva luni. Ea are foarte multe probleme de rezolvat: începînd cu planificarea judicioasă a producției și organizarea activității cooperativelor agricole corespunzător condițiilor locale, astfel încît în fiecare unitate'și în ansamblul pe județ toate ramurile agricole să progreseze rapid, să înregistreze o înaltă eficiență a producției — și terminînd cu generalizarea și aplicarea riguroasă a metodelor de lucru științifice, a măsurilor stabilite în vederea sporirii producției. Aceste obiective, care condiționează în mod hotărîtor creșterea producției, consolidarea economică a cooperativelor, dezvoltarea generală a agriculturii județului și, deci, satisfacerea în măsură tot mai mare a nevoilor cooperatorilor, ale populației, ale întregii noastre economii vor putea fi realizate cu succes dacă Direcția agricolă va lucra potrivit unui alt stil de muncă decît cel de pînă acum. Ceea ce se cere conducerii acesteia, fiecăruia dintre lucrătorii ei este să dea dovadă de mai multă operativitate, mobilitate și inițiativă, să se debaraseze de tot ceea ce este birocratic, inutil. Paralel cu aceasta este absolut necesar să se asigure utilizarea corespunzătoare a tuturor cadrelor de specialiști — existente atît la nivelul județului, cît și în unitățile agiicoie — pentru a se putea cunoaște bine, în orice moment, probleme curente și de perspectivă ale județului, ale fiecărei unități, să se intervină operativ, cu competență și eficient în vederea soluționării lor.In înfăptuirea acestor cerințe pot si trebuie să-și aducă o contribuție mai substanțială comitetul județean de partid, Consiliul Superior al Agriculturii. Ele sînt chemate să urmărească îndeaproape, permanent, cum muncește aparatul direcției agricole, să intervină prompt, hotărît pentru curmarea deficiențelor constatate, să ia toate măsurile care se impun pentru ca această instituție să conducă competent agricultura județului.

— ne spunea tov. loan Lungu, inginerul șef al întreprinderii. Cauza e mai veche : planul primit de la minister pentru acest sortiment este de fiecare dată mai mic decît resursele (din producția curentă și din stocurile anilor trecuți) ce se află în pădure. Bunăoară, pentru 1968, I.F. Sibiu a primit un plan la lemn de foc de 198 000 metri steri, cu toate că între-

ușor de înțeles. Cea mal mare parte a parchetelor rămîn nelichidate...— Parchetele nelichidate, ne, declara inginerul șef al întreprinderii, ne dau în- tr-adevăr multă bătaie de cap. Dar, prin modul judicios în care este gospodărit în general lemnul, indicii de utilizare a masei lemnoase sînt de regulă depășiți. Nu stăm chiar atît de rău.

Eforturile siderurgiștilor hunedo- reni sînt angajate în mod hotărît pe calea realizării unor producții sporite de metal solicitate de economia noastră națională. Este un fapt pregnant ilustrat și de rezultatele obținute în primul semestru din acest an. In acest răstimp, ei au fabricat peste plan produse siderurgice în valoare de 82 milioane lei, întreg acest spor de producție fiind realizat pe seama creșterii productivității muncii; concomitent, au obținut economii suplimentare la prețul de cost și importante beneficii peste plan. Dincolo de acest bilanț pozitiv, prezentat pe larg în adunarea generală a reprezentanților salariaților ce a avut loc zilele trecute în combinat, atenția participan- ților s-a concentrat asupra examinării cauzelor și efectelor unor neajunsuri care mai dăinuie, asupra măsurilor de rezolvare a unor probleme esențiale, la ordinea zilei, de care depinde ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului eficienței întregii activități economice.

lei mai scăzut deoît prevederile planului, cifra — deși consistentă — nu poate , înfățișa întreaga amploare a „bătăiiei" de la această întreprindere pentru economisirea valorilor materiale și bănești. Sînt necesare, deci, și alte argumente. Un calcul simplu arată că „Electrobanat" a contribuit cu 12 la sută la economiile de preț de cost realizate în unitățile industriale ale întregului județ Timiș, după cum se știe, puternic industrializat. Și, pentru că tot sîntem în zona compa-

care muncesc cu pasiune, rezolvă operativ sarcinile ce le Aceștia n-au nevoie de atîta însă și ingineri ca cei de la Bentu, Maxinu, Găvăneștl etc, care trebuie să fie controlați mai des, ajutați mai serios pentru a-și îndeplini sarcinile. Conducerea direcției agricole nu ține seama întotdeauna de această cerință, nu ia măsuri energice pentru curmarea deficiențelor care se mai. ivesc".

rii, sînt lăudate și așa se omit pierderile.„Dacă unele parchete nu se lichidează la timp — ne relatau mai mulți maiștri și șefi de sectoare — aceasta se datorează și unor vicii ale regulamentului de exploatare forestieră, multe din termenele stabilite de acesț regulament fiind fixate în mod mecanic, „arbitrar". Și consecințele se văd: din cauza zăpezilor, în multe din parchetele I.F.- ului Sibiu situate la altitudini mari, lașa cum este cazul celor de pe versantul nordic al Făgărașilor, în perioada indicată de regulament 1 septembrie — 15 aprilie, nu se poate lucra. Vine 15 aprilie, cînd timpul este favorabil exploatării, însă regulamentul prescrie... restricție de tăieri. Ce se întîmplă, e

m.c. masă lem- s-au lichidat de- m c.situația nu este

Mașină universală de rectificat cu comandă centralizată, într-una din 
secțiile uzinei „Electroaparataj" din Capitală Foto : M. Cîoo

ing. Petre Ștefănescu, directorul Inspectoratului silvic județean Sibiu. Aceea de a urmări cu precădere realizarea sortimentelor cu valoare mare și pondere mai importantă în îndeplinirea planului producției marfă și a sarcinii de beneficiu, în detrimentul altora. Deși lemnul zace în pădure, întreprinderile își fac planul la toți indicato-

tante. Intervin apoi cheltuielile indirecte reprezentate de salariul personalului auxiliar și chiar al muncitorilor direct productivi, care, în condițiile unei munci slab organizate, nu-și realizează productivitatea planificată. Nu e de mirare, de pildă, că dini această cauză sectorul Tăl- maciu a depășit prețul da cost, obținut în 1967, la metru ster, cu 9 lei, ceea ce a amplificat volumul pierderilor și a înrăutățit activitatea financiar-economică a întreprinderii.Să ne oprim aici cu părerile și să vedem în ce ritm se desfășoară acțiunea de lichidare totală a parchetelor vechi, întrucît pînă la 21 august, data fixată de minister, a mai rămas puțin timp. „Situația s-a îmbunătățit mult — ni s-a spus. Din 157 parchete nelichidate la începutul acțiunii (1 aprilie). Ia 1 iunie nu mai erau decît 93 și anume 49 din 1967 și 44 din 1966". Ce se constată însă la o analiză mai atentă ? Majoritatea parchetelor lichidate în a- ceastă' perioadă sînt de fapt... parchete mici, în general cu un volum neînsemnat de masă lemnoasă. Cifrele vorbesc de la sine : din 90 000 nbasă nu cît' 20 000Așadar, ________deloc liniștitoare. In pofida măsurilor preconizate de comitetul județean de • partid, acțiunea de valorificare, ,a. „aurului , verde" nu se prezintă în bune Condiții. Este imperios necesar ca lichidarea la' termen a tuturor parchetelor restante să fie dusă pînă la capăt. Aceasta pentru a preînțîmpină deprecierea a .zeci de mii de metri cubi de masă lemnoasă și a asigura intrarea în circuitul economic a unor importante valori imobilizate în pădure, sporirea beneficiilor pe care întreprinderea forestieră din Sibiu este datoare să le dea. statului.

tăților agricole 7 — am întrebat pe tov. Ferdinant Pătrașcu, director adjunct al Direcției agricole județene.— N-avem încotro. Datele respective ne sînt cerute de forurile centrale. Nu știu dacă noi, pe plan local, cerem în plus 10 la sută.„Trebuie s-o spunem deschis — a ținut să completeze tov. Vaslle Constantin, șeful serviciului cereale și plante tehnice — că formularis- tica, datele ce ni se cer n-au fost simplificate. Or, în noile condiții, cînd în județ avem 149 de cooperative agricole, nu 42 ca în fostul raion Buzău aceasta dă naștere la multe greutăți. Unii lucrători ai direcției sînt legați zile întregi de telefon, iar alții, ca să facă față cît de cît mulțumitor sarcinilor — cu alte cuvinte atît terenului, cît și biroului — stau

Unguriu. La controlul făcut în unitatea dumneavoastră (inexact, aici specialiștii. direcției și uniunii cooperatiste nu făcuseră nici un control, dar aceasta este formula generală folosită — n. n.) s-a constatat că recoltarea păioaselor se desfășoară în ritm nesatisfăcător.

— Intr-adevăr, la prima vedere nu stăm rău. Actele contabile înfățișează însă,' în toată amploarea lor, implicațiile persistenței stocurilor vechi în pădure.. Lemniil de foc, de exemplu, este vîndut la greutate. Ținîn- du-1 în pădure, peste timpul prevăzut, greutatea lui scade considerabil Așa șe explică de ce I.F. Sibiu nu realizează greutatea medie planificată, d.e 450 kg pe metru ster. Ca urmare, la cantitatea de lemn de foc fasonat în prezent în parchetele nelichidate s-au pierdut 200 000 lei. Totodată nelichidarea la timp a parchetelor a dus la Utilizarea nerafională a instalațiilor pentru care se plătesc amortismente impor-

conitiiruaire, alte 50 tone metal.Cu aceeași intensitate — în scopul 'reducerii prețului de cost — s-a intervenit la capitolul manoperă. In scripte, acesta apare ea un simplu capitol. In fabrică, însă, abstractizarea lui dispare, iar, concret, „manoperă" înseamnă consum al forței de muncă. Cum se putea ca, în aceeași unitate de timp și cu același număr de sailariați, să se obțină o producție mai mare ? — aceasta a fost întrebarea. Prin organizarea științifică a producției și a muncii, care și-a dovedit în mod strălucit posibilitățile, efectele obținute fiind cu mult peste rezultatele scontate. Revizuirea completă a fabricației — prin renunțarea la vechiul sistem demodat și neeficient, orizontal, și adoptarea celui vertical, de un .marc randament econo- ,mic, a constituit principala măsură - întreprinsă în scopul creșterii productivității muncii. Aceasta. în condițiile ridicării responsabilității pentru realizarea comenzilor la nivelul calitativ ireproșabil și în termenele stabilite. In același sens, asupra productivității muncii, o influență demnă de remarcat a avut-o autoutilarea. O cifră : numai prin realizarea unor mașini de confecționat cutii, de etichetat, sau a alteia, de bătut nituri, au fost dirijați căitre alte sectoare . ale fabricii 50 de muncitori.Materialele și manopera reprezintă, în ansamblul prețului de cost, acele elemente principale, palpabile asupra cărora s-a putut acționa direct, cu energie. Iar

de multe ori peste program. Uneori, n-ai timp să valorifici cum se cuvine înseși datele centralizate."Aceste păreri ar trebui să aibă ecou la Consiliul Superior al Agriculturii. Este, după cum se vede, imperios necesar să se acționeze mai hotărît, să se folosească toate posibilitățile pentru a elibera pe specialiști de povara birocrației, pentru a le canaliza activitatea spre munca practică, pentru a elimina din practica lor metode de felul celor amintiteO cerință obligatorie greșul continuu al agriculturii județului este cunoașterea aprofundată, sub toate aspectele, de către specialiștii Direcției agricole, a situației din unitățile cooperatiste, intervenția lor rapidă, calificată, în lichidarea deficiențelor care apar. Nu se poate spune că ei nu-i dau curs. Oamenii aleargă mult pe teren unde, potrivit aprecierii conducerii direcției, își petrec aproximativ 70—75 la sută din timpul de lucru, caută să a- jute operativ, cît mai temeinic con-

aleargă, se zbat să se achite bine de îndatoririle ce le. revin. Cum se explică atunci aprecierile nesatiș- făcătoare făcute la adresa activității de ansamblu a acestui organ 1 în bună măsură prin stilul de muncă adoptat de conducerea Direcției a-, gricole. El lasă încă de dorit.„între director și directorii ad- juncți — ne relata tov. Nlcolescu — nu există creată fuziunea necesară. Am părerea că muncă colectivă șchioapătă, că fiecare face ce crede că e mai bine, că sarcina de coordonare a activității fiecărui sector, pe care o are directorul, nu este îndeplinită la nivelul necesităților. Se vede acest lucru și din modul cum se lucrează la întocmirea planurilor de muncă trimestriale, — adică a acelor documente menite să orienteze activitatea de viitor a aparatului Direcției spre cele mai importante chestiuni. De regulă, ele au fost întocmite cu mare întîrziere, superficial, numai la indicația repetată a organului de partid. în acest fel nu se poate munci eficient".Este, într-adevăr, o . explicație. Nu 6ingura însă. Din cîte ne-am putut da seama, mari neajunsuri provoacă și faptul că în stilul de muncă al direcției agricole județene au pătruns anumite metode de lucru pompieristice, birocratice, perimate, combătute în repetate rînduri de conducerea noastră de partid și de stat. Concret, iată despre ce este vorba.Am întrebat pe conducătorii cîtor- va cooperative agricole : ce părere aveți, a reușit Direcția agricolă ’să se debaraseze, la nivelul cerințelor și al necesităților, de practica frecvent folosită de fostele organe agricole, de a „rezolva" problemele prin note telefonice, adrese sau convocări la județ ? Răspunsul a fost negativ, iar argumentele furnizate — cît se poate de convingătoare. Unul dintre a- cestea îl constituie însuși conținutul multora dintre notele telefonice primite de la Buzău. Iată cum sună doar una singură, semnată rar colaborare ! recției agricole unii județene a cole.„Către C.A.P.

roase stau acest mii date 1967 și chiar mai vechi. Ce înseamnă acest lucru ? Mai întîi, sute de mii de m.c. masă lemnoasă care, aflată sub cerul liber, intră în procesul implacabil al degradării. Apoi, nelichidarea în termen a acestora provoacă întîrzierea împăduririi suprafețelor exploatate. în plus, intervin dificultățile legate de creșterea cheltuielilor de producție, prin menținerea cu plată a personalului auxiliar, prin penalizările ■ pentru contravaloarea materialului lemnos care zace în pădure.De fapt, cît timp poate staționa lemnul tăiat în pădure, cît de repede trebuie lichidat un parchet ? Regulamentul de exploatare al M.E.F. — ordinul nr. 1027 din 1963, articol 14 — arată clar că „lucrările de exploatare a parchetelor destinate unui an de producție încep o dată cu anul forestier (1 septembrie) și se termină cel mai tîrziu la 31 decembrie al anjilui viitor, cu respectarea epocilor admise", Ce cauze determină atunci a- ceastă risipă a masei lemnoase, parte însemnată a avuției naționale ? Ni le.-am notat cu prilejul unei anchete întreprinse recent la întreprinderea forestieră Sibiu, acolo unde mai existau circa 120 parchete vechi nelichidate, cu un volum de aproape 90 000 m.c. masă lemnoasă.— în cea mai mare măsură, situația critică în care ne aflăm cu parchetele este generată de lemnul de foc, care reprezintă 60 Ia sută din stocuri

ducerile cooperativelor agricole și pe specialiști. Fapt este însă că nu întotdeauna eficiența muncii depuse este cea scontată. De ce ?Se întîlnesc și acum situații cînd specialiștii direcției agricole trec prin unități în goana mașinii, se interesează și rezolvă numai problema pentru care s-au deplasat, „uitînd" — parțial sau total — de existența celorlalte sectoare de activitate. Evident, în asemenea situații, în unitățile vizitate continuă să dăinuie neajunsuri despre care tovarășul în cauză nu știe nimic.„Goluri" serioase se semnalează și în munca cu specialiștii, adică cu a- cele cadre care pot aduce o contribuție esențială, hotărîtoare la aplicarea recomandărilor organelor agricole județene, la progresul economic al fie-

prinderea avea disponibilități mai ales în stocuri din 1967 și mai vechi — de 230 000 metri steri. In mod „fatal", diferența de 32 000 metri steri rămîne în continuare în pădure, se depreciază, iar parchetele în cauză (cum sînt cele din sectorul Tăl- maciu, Avrig și Sibiu) nu pot fi puse la dispoziția silvicultorilor pentru a fi împădurite. O precizare : poziția ministerului nu are nici o justificare, întrucît disponibilitățile îi erau cunoscute chiar înainte de întocmirea planului la sortimentul lemn de foc.în cursul anchetei noastre, a mai rezultat o altă cauză pentru care lemnul de foc putrezește în pădure.— E vorba de o racilă mai veche a întreprinderilor forestiere — ne relata

preocupare inegală pentru punerea la punct ■ a activității sectorului de întreținere a agregatelor și utilajelor, maistrul Constantin Torn a arătat că „degradarea prematură a anumitor utilaje din dotare, executarea pe alocuri a unor reparații de slabă calitate, păstrarea unor utilaje în condiții necorespunzătoare — sînt fenomene care își găsesc explicația în nivelul scăzut de răspundere al unor salariați. Nu trebuie să pierdem nici o clipă din vedere că utilajele din combinatul nostru sînt o parte din avuția națională și avem obligația să le folosim cît mai rațional și să le întreținem cît mai bine, pe această cale mobilizîndu-se mari rezerve de creștere a producției și productivității muncii".Nu au lipsit din dezbateri nici alte laturi ale activității economice. Mai mulți vorbitori, printre care inginerii Valentin Răileanu, Mihai 
Boteșteanu, Iosif Pîrvu, adresîndu-se reprezentantului Ministerului Industriei Metalurgice, prezent la adunare, au arătat că trebuie să se facă mai mult simțit sprijinul acestui minister, îndeosebi prin sincronizarea aprovizionării cu materii prime a combinatului cu necesitățile producției, impulsionarea lucrărilor la ajustaja și la stația cu electrofiltre, rezolvarea problemei transportului uzinal.Era de așteptat ca informarea să fi cuprins și o analiză aprofundată a problemelor legate de îndeplinirea prevederilor contractului colectiv. In cuvîntul său, tov. Nicolae Popa, secretar al comitetului sindicatului pe combinat, se întreba pe bună dreptate.: „De ce problemele sociale nu și-au găsit locul cuvenit în informarea comitetului de direcție ? Din cele 28 milioane lei, alocate pentru rezolvarea problemelor de securitate a muncii, s-au folosit pînă acum abia 5 milioane lei. Multe din prevederile contractului colectiv și, îndeosebi, cele care privesc îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salariaților, nu au fost traduse în fapt. Cantina cu 700 de locuri, de pildă, a fost folosită luni de-a rîndul, din lipsă de utilaje, numai ca sală de mese, hrana pregă- tindu-se ,1a vechile cantine".Este cert că soluționarea neîntîr- ziată a diferitelor probleme de stringentă actualitate — dintre care multe au fost dezbătute cu înaltă răspundere și seriozitate în cadrul adunării generale a reprezentanților salariaților — constituie o garanție în plus că, prin munca întregului colectiv al combinatului, se vor obține pînă la sfârșitul anului rezultate și mai bune în îndeplinirea planului, în creșterea eficienței economice a producției în această mare unitate producătoare de metal a țării.

rațiilor, mai trebuie amintit că, economiile obținute la „Electroibanat". față de cheltuielile planificate în primul semestru, au constituit factorul de bază în consemnarea unui volum de beneficii suplimentare- de 8,6 milioane lei, adică circa 18 la sută din volumul de beneficii peste plan evidențiate în tot județul Timiș.Astfel de rezultate au fost obținute în unitatea timișoreană cu o lăudabilă constanță și în perioadele precedente. Dar, cele realizate în primul semestru din acest an sînt cu totul superioare. Ce a generat a- cest salt de la bine la foarte bine, care a propulsat întreprinderea, din mijlocul celor care „își fac datoria", în primele rînduri ale industriei bănățene ? Nu este vorba de un secret, de o rețetă cu însușiri miraculoase care, descoperită și a- plicată la „Eleotrobănăt", s-a soldat cu rezultatele su; perioare înfățișate. Ci de un întreg ansamblu de măsuri — toaite axate pe principiile gospodăririi raționale a fondurilor materiale și bănești, ale înaltei eficiențe e- conomice, din care ne oprim la cîteva, cu influență hotărîtoare asupra reducerii prețului de cost.între cheltuielile de producție, o pondere însemnată o dețin materialele. Tocmai în această largă zonă s-a acționat pentru atingerea scopului propus : micșorarea la .minim a prețului de cost.tanță nu-și Trebuiau aduse modificări radicale. Și atunci s-a trecut la reproiectarea și elaborarea unor- noi procese

Ajunsă la maturitate, pădurea răsună de zvonul fierăstraielor. Devine șantier. Dar o dată tăiat, înseamnă că lemnul pornește imediat către fabrici. și depozite ? Firesc, așa ar trebui să fie. In realitate, însă, în loc să se îndrepte către beneficiari, de foarte multe ori lemnul rezultat din exploatări se mai împiedică de nume- „buturugi" care-i în cale. Numai în an, I.F.-urile au de parchete nelichi- încă din anii 1966—

„Fără să minimalizăm succesele — s-a subliniat în informarea prezentată în adunare de ing. Ioan 
Niță, vicepreședinte al comitetului de' direcție tem că în nostru se neajunsuri, gospodăririi calității laminatelor". „Consider — a spus ing. Cornel Deheleanu, șeful o- țelăriei nr. 2 — că pregătirea uneori incorectă a șarjelor și trenurilor de turnare, oscilațiile prea mari ale temperaturii în momentul elaborării oțelului sînt factori care duc la scăderea procentului de metal util. Numai în primul semestru s-au pierdut din a- ceastă cauză circa 9 000 tone oțel. In ce ne privește, vom face totul pentru ca asemenea abateri să nu-și mai găsească loc în activitatea oțelari- lor. Solicităm însă comitetului de direcție să ia măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea procesului analitic".Tot în legătură cu nerespectarea disciplinei tehnologice și efectele pe care le generează, cuptorarul Viorel 
Neag a spus : „La grupul de laminoare Peștiș, arderile exagerate în cuptoarele adînci și efectuarea unor șutări necorespunzătoare duc lunar la scoaterea din circuitul economic a unor cantități apreciabile de metal, care pînă acum au grevat prețul de cost pe sectorul laminoare cu peste 5 600 000 lei. Sînt de părere că aceste neajunsuri pot fi înlăturate în lunile următoare, printr-o preocupare mai perseverentă din partea conducerii combinatului pentru ridicarea pregătirii profesionale a lami- natorilor și, îndeosebi, a celor care lucrează la blumingul de 1 300 mm." Criticînd' faptul că din partea conducerii combinatului se manifestă o

ridică activitatea de zi cu zi a acestora.„Destule sînt încă și ședințele sau instructajele la care sîntem convocați — ne spunea tov. Mihai Marinoiu, președintele cooperativei agricole din Cîndești. în campania de recoltare șl treieriș, bunăoară, care la noi a durat 4 zile, am luat parte — la nivel județean sau comunal — la nouă ședințe, unele,. ce-i drept mai operative, altele însă foarte lungi, care au durat pînă seara. Aproape că nu ai cînd să aplici măsurile stabilite în ședințele respective".Este, într-adevăr o situație anormală, care nu permite oamenilor să se ocupe cum trebuie de producție, adică de principala sarcină ce le revine.„Mai este un necaz — ne spunea în continuare tov. Mihai Marinoiu. O bună parte din timp trebuie să ni-1 rezervăm pentru ca să răspundem la numărul mare de adrese și situații pe care le solicită încă organele agricole județene".— De ce solicitați atîtea date uni-

Calitatea din ce în ce mai bună și larga utilizare a produselor fabricii „Electrobanat" din Timișoara reprezintă două coordonate esențiale ale activității a- cestei întreprinderi a . industriei construcțiilor de mașini. Corpurile de iluminat ornamentale, fluorescente sau cu vapori de mercur, cele pentru autovehicule, locomotive Diesel, nave, vagoane de cale ferată sau bateriile — aceste accesorii indispensabile modernei tehnici a electronicii — sînt solicitate și a- preciate nu- numai de beneficiarii din țară, dar și pe piața externă, în țări cu o veche tradiție industrială. Sporirea neîntreruptă a producției, diversificarea ei se înscriu ca o sarcină de prim ordin a colectivului fabricii, în strînsă concordanță cu cerințele economiei naționale, și exportului.
— An de an, volumul producției a crescut considerabil, în asemenea proporții încît, în prezent, în numai zece zile, se realizează producția totală ce se obținea în 1950, ne spunea tov. Arke Marcus, inginerul șef al întreprinderii.Se pare, însă, că și a- ceastă dinamică va fi întrecută. Răspunzînd imperativului de a suplimenta nivelul producției industriale, colectivul acestei u- nități și-a propus ca, pînă la sfârșitul anului, să obțină o producție mai mare ou 

37 milioane lei decît prevederile Inițiale de plan, din care • mare parte este destinată exportului. Un asemenea spor de producție este pe deplin în puterea colectivului de aici, dacă ținem seama că, în .primul semestru, prevederile planului de producție marfă vîndută și încasată au fost ■realizate în proporție de 118,9 la sută. Nu încape îndoială că, prin valorificarea forței productive de care dispune colectivul fabricii, angajamentul luat va fi dus riguros la îndeplinire.Remarcabilă ni se pare și •O altă coordonată a activității fabricii : împletirea organică, judicioasă și rodnică dintre permanenta creștere a producției, realizată la un buh nivel calitativ și neobositele căutări în vederea găsirii unor noi și noi posibilități de reducere a cheltuielilor de fabricație, prin atragerea în complexul proces productiv a altor și altor resurse încă ascunse. In acest sens, dacă precizăm că, în primul semestru, prețul de cost al producției totale a fost cu aproape 3,3 milioane

rezultatele s-au văzut. Ce s-a întîmplat, însă, la „Electrobanat" cu acel su- mum de cheltuieli eterogene — prin multitudinea, și diversitatea lor — cunoscute sub eticheta de „cheltuieli indirecte" ? In acest domeniu, prin puterea de sintetizare și expresivitatea de care este capabilă, cifra este preferată descrierilor lungi și anoste. Vom apela și noi, în consecință, la o astfel de exprimare lapidară : în semestrul I, la cheltuielile, de regie înregistrate la „Electrobanat", s-a obținut o economie de aproape 1,5 milioane Iei, comparativ cu prevederile. Ce căi s-au folosit, pe ce pîrghii s-a acționat pentru ca economiile respective să fie captate în „fluviul" celorlalte, ne-a explicat tov. V-ateriu Belin, șeful serviciului plan al fabricii:— Soluția nu este complicată. Ea se impune tocmai prin simplitatea și caracterul direct, necontor- sionat pe care l-a dovedit în practică. Am recurs, pur și simplu, la repartizarea., pe fiecare compartiment și secție, a unor planuri mobilizatoare de cheltuieli de regie, defalcate din volumul planificat pe întreaga unitate. Urmărirea operativă și răspunderea precisă pentru fiecare leu cheltuit reprezintă principalele a- tuuri care atestă superioritatea acestui sistem și care ne-a determinat să-1 aplicăm, în continuare, cu a- ceeași perseverență.în astfel de cazuri, se obișnuiește să se spună : comentariile sînt de prisos. Ceea, ce trebuie, totuși, subliniat este că, analizînd situația economico-finaniciară a fabricii „Eleotrobanat"- Timișoara, cu deosebită forță se degajă intensitatea preocupărilor, căutărilor și eforturilor susținute și continui, pentru găsirea celor mai variate și adecvate căi capabile să conducă la diminuarea cu un procent și cu încă unul, a cheltuielilor de producție. Spicuirile a- cestea — fără a epuiza gama de măsuri aplicate — certifică o experiență valoroasă, o inițiativă neîntreruptă și de amploare, ce se înscrie organic în acțiunea de reducere permanentă și substanțială a prețului de cost. Iar faptul că cele 3,3 milioane lei s-au materializat integral în 8,6 milioane lei beneficii dă o tentă mai puternică competenței și răspunderii colectivului de la „Electrobanat".

Luați măsuri de urgentare a recoltării, strîngeril și depozitării paielor și a plevei, însămînțării culturilor duble, recoltării furajelor, stufului (de cînd e lumea prin partea locului n-a crescut această plantă — n.n.) cît și de recoltarea și valorificarea, pe bază de contract, a legumelor și fructelor". Trebuie să fii lipsit de realism să crezi că astfel de comunicări — de obicei ele sînt transmise tuturor unităților din județ, fie că este cazul, fie că nu — pot să determine impulsionarea lucrărilor agricole. Conducătorii Direcției agricole . județene nu au înțeles că asemenea mijloace de „îndrumare", cu un profund caracter birocratic, nu rezolvă ceea ce se poate rezolva prin contactul nemijlocit cu terenul, cu oamenii, cu problemele pe care le

cărei unități. Concludente în această privință sînt cele relatate de tov. Sandu Constantin, secretar al Comitetului județean al P.C.R. Buzău : „Consider că Direcția agricolă n-a reușit încă să adopte un stil de muncă eficient cu specialiștii din cooperativele agricole. îndrumarea acestora nu se face diferențiat, de la om la om. înțeles. Sînt mulți dintre conștiincios, competent și revin, dădăceală. Sînt
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(Urmare din pag. I)

Participă: Ghită Popescu, Naum Corcescu, Silvia 
Radu, Constantin Popovici, Paul Vasilescu. Din par

tea redacției: Valeriu Râpeanu, Iulian Mereuță.

Arta monumentală să reflecte 
semnificațiile pnfmde ale 
epocii noastreArta monumentală se împletește în cele mai intime fibre cu istoria dezvoltării spirituale a omenirii. O reflectă dar o și înnobilează, o reprezintă dar îi dă și contur. Arta de for public înseamnă expresia cea mai directă și cea mai covîrșitoare a activității artistice colective. Este în același timp o mărturie elocventă asupra filozofiei, a spiritului, a gîn- dirii epocii, a concepțiilor ei despre viată și lume, a aspirațiilor ei. Raportată la scara întregii dezvoltări cultural-umane, prin arta de for public reconstituim sensurile și idealurile unei societăți. Acropolea ateniană sau salba catedralelor franceze prelungesc pentru posteritate mesajul perimetrului de umanitate în care au fost create, după cum somptuoasele monumente ale Moldovei de Nord punctează istoria cu momentul de glorie și renaștere națională a epocii lui Stefan cel Mare. Arta de for public poartă însemnele umanismului și ale rațiunii pentru că ea a însemnat o întruchipare artistică a unei intense efervescențe filozofice și sociale.înțeleasă numai sub aspectul ei pur decorativ, pur estetic, de înfrumusețare a unui anumit cadru natural sau urbanistic, arta monumentală n-ar fi putut să transmită peste veacuri o solie atît de importantă de umanitate ci ar fi rămas doar un joc grațios, fără îndoială u- til atîta timp cît se adresează omului. Epoca modernă s-a slujit de marea putere de influențare a artei de for public. Ea poate să înflăcăreze imaginația colectivă, căci realizată deobicei la dimensiuni mari, monumentul sau fresca reprezintă un ecran uriaș peste care se proiectează alte imagini, noi semnificații. Este suficient să amintim doar vestitele freșce mexicane, în care un Rivera, un Orozco, un Siqueiros au imortalizat istoria unui popor. Dacă în momentul de fată sîntem interesați în discutarea dar mai ales în realizarea unei arte monumentale care să ne exprime în mod plenar, o facem pentru că noua dimensiune socialistă a e- pocii pe care o trăim ne obligă la aceasta, pentru că înfăptuirile noastre, noua concepție asupra lumii, a- supra vieții, istoriei pot să impulsioneze gîndirea artistică. Așa cum au subliniat participanții la discuții, profilul societății noastre socialiste trebuie completat de o artă de for publio cu tematică majoră care să-i întruchipeze tendințele de dezvoltare, năzuințele și spiritul ei. Ziarele de ieri anunțau astfel organizarea unui concurs de artă monumentală a cărui tematică — de o deosebită importanță națională, cuprinzînd momente supreme ale istoriei noastre ca „Formarea statului național român", „Cucerirea independenței naționale", „Lupta împotriva exploatării capitaliste" șl „E- liberarea" — reprezintă pentru toți artiștii plastici o posibilitate de fructificare a .talentului lor în acest domeniu, prilej de fertile meditații, de lucrări cu o amplă rezonantă socială șl artistică.„Poporul nostru iubește arta monumentală — a spus maestrul Ghită Popescu. Nici nu poate fi altfel căci el este în tara noastră creatorul a celor mai frumoase monumente care s-au păstrat și care și-au cucerit o faimă universală. în tradiția noastră, ideea de celebrare a marilor victorii, a marilor izbînzi, este o idee de preț. Pornind de la această idee noi trebuie să o continuăm astăzi îm- bogățind-o, să facem monumentele pe care le merită acest popor".„Să judecăm în așa fel încît să putem privi cu demnitate lucrările de artă monumentală pe care le realizăm, să vedem cum piatra sau bronzul cîntă slava a ceea ce este mai peren, mai glorios din istoria națiunii noastre" — a spus sculptorul Naum Corcescu.Valeriu Râpeanu: „Ne interesează vibrațiile pe care oricînd un monument le stîrnește în inimile oamenilor. Un oraș fără monumente deosebite este un oraș fără istorie. Monumentele care nu pot să trezească o vibrație sufletească se demonetizează. Trebuie să spunem că există la noi asemenea monumente care n-au avut o rezonanță emoțională și nu reprezintă esența potențialului nostru artistic, a gîn- dirii noastre creatoare. în primul rînd este vorba ca această artă să Izvorască dintr-o conștiință filozofică proprie epocii noastre, să fie purtătoarea ideilor înalte ale timpului pe care îl trăim, să le dea forma artistică viabilă". Nu trebuie să uităm, așa cum sublinia și sculptorul Naum Corcescu, că „dacă un muzician a creat o melodie proastă, aceasta dispare, dacă cineva a scris un scenariu de film și s-a făcut un film prost și acesta dispare cu timpul deși și aici sînt pagube morale și materiale însemnate. Un monument însă e o lucrare materială solidă. Rămîne mai departe pentru generațiile viitoare. El poartă peste veacuri efigia societății în care a fost creat, este puntea de legătură cu generațiile următoare care vor vedea în aceste lucrări expresia u- nor aspirații, a unor năzuințe. Sîntem datori să ne arătăm viitorimii într-o lumină adevărată, pe măsura marilor noastre posibilități. Iată de ce un monument implică alături de conștiința artistică, de talent și o mare responsabilitate, dar aș spune că această responsabilitate revine întregii societăți, deci că nu există aici loc pentru interese meschine, mărunte. Viitorul ne va judeca cu asprime dacă nu vom ști să dăm astăzi adevărata măsură a capacităților noastre".Perenitatea în sens material a lu

crărilor de artă monumentală Implică o gîndire matură și continuu atentă la deslușirea acelor evenimente și a acelor semnificații care transpuse în material durabil îi vor adăuga și o perenitate spirituală.„Trebuie să înțelegem — spunea maestrul Ghiță Popescu — că a proiecta înseamnă a aduna convergent către realizarea unui monument autentic toată complexitatea factorilor artistici și organizatorici. Am participat la mai mujte comisii de avizare șl mi-aduc aminte de multe proiecte ininteligibile. Cînd te uitai la ele aproape că nu știai ce au gîn- dit autorii lor și nu știai nici ce vor să realizeze. „Facem niște verticale — spuneau ei — care să fie puse în spațiul acesta", „Facem proiectul unei orizontale cu conținut" spuneau alții. Dar de cele mai multe ori lucrările acestea erau fără conținut. Nu se poate concepe o artă monumentală neinteligibilă, care să nu exprime nici o idee convingătoare. Rostul artei monumentale este eminamente social, ea trebuie să răspundă necesităților spirituale ale a- cestui popor, și să le ridice la un înalt potențial artistic. Figurat vorbind, fresca pe care trebuie să o realizăm este fresca istoriei poporului nostru. Lucrările de artă monumentală pe care le-a creat poporul nostru în decursul timpului sînt admirate de străini, după cum este admirată și arta noastră populară. Gloria lor se răsfrînge implicit și asupra noastră pentru că spunem : „Iată ce-a făcut poporul nostru". Sîntem însă destul de sinceri cînd ne împărtășim de această glorie ? Cred că trebuie să știm să facem și noi asemenea lucrări astăzi, în zilele noastre. Dar nu vom reuși niciodată să realizăm așa ceva cu sculpturile noastre, machetele noastre, trîntite într-un colț de atelier așteptînd o ocazie și spunînd : această lucrare se potrivește pentru prilejul cutare — deși ea n-a fost gîndită pentru spațiul respectiv sau pentru timpul respectiv" —. spunea Ghită Popescu.Subliniind valoarea deosebită a îmbogățirii repertoriului tematic și de idei ale artei monumentale sculpto- rita Silvia Radu a spus : „Noi trebuie să vedem în aceste monumente ceva deosebit. Ele nu trebuie să fie simple ilustrări, simple reprezentări fizice. Trebuie să aducem monumentului un spor de semnificații nobile care să dea senzația că reprezintă istoria întruchipată în piatră". Aducînd exemple din practica proprie sculptorul Naum Corcescu a spus : „O statuie reprezentînd pe A- vram Iancu înseamnă o imensă responsabilitate. Ca să faci statuia unui astfel de om. a unui adevărat om politic și conducător, trebuie să mergi prin toată Transilvania, să cunoști nu numai datele fizice ale personalității, ci, ca să spunem așa, mai ales datele spirituale ale omului si ale epocii în care a trăit. Numai în felul acesta vei putea găsi o adevărată soluție plastică. Masivitatea statuii părintelui Lucaciu, opera lui Cornel Medrea, reprezenta artistic personalitatea aceasta care a dominat o întreagă generație ardeleană de la sfîrșitul secolului trecut. Aici imaginația artistică conferă lucrării pregnantă. Dar pentru acest lucru se cere o cunoaștere adîncă, temeinică șl multă pasiune". Continuînd ideea, sculptorul Constantin Popovici spunea: „Personalitatea lui Aurel Vlaicu, de exemplu importanta gestului său pentru istoria noastră nu se află celebrată la adevărata ei dimensiune".Valeriu Râpeanu: „Exemplele s-ar putea înmulți. Sînt încă personalități proeminente, figuri și momente de seamă ale istoriei noastre care nu și-au aflat întruchiparea cuvenită în arta monumentală. Dar simpla prezență a unei i- magini pe un soclu nu va constitui o rezolvare a programului de artă monumentală. Ceea ce ar trebui să subliniem este faptul că aceste personalități au concretizat o idee, au simbolizat o direcție a afirmării spiritului national, că în persoana lor s-au cristalizat la un înalt potențial energiile și aspirațiile acestui popor. Aurel Vlaicu — ca să mă refer la exemplul dat de Constantin Popovici — a fost și va rămîne o expresie a tita- nismului românesc, a dorinței noastre de a smulge tainele necuprinsului și de a-1 supune. Intelectualii vremii lui — printre care în primul rînd lucidul Caragiale — au văzut în Vlaicu un simbol de energie, îndrăzneală, iscusință, de geniu creator izvorît din însăși obîrșia vieții acestui neam : țărănimea. De aceea și încercarea lui de a trece Carpații în 1913 reprezenta o profetică prevestire a actului ce nu mai putea să întîrzie : făurirea unității naționale. O concepție de artă monumentală ce ar urmări liniile directoare ale vieții acestui popor ar pune în evidență această idee pe Valea Prahovei : începînd cu Băneștii unde a căzut Aurel Vlaicu și încheind cu monumentul poetului Mihai Săulescu, mort trei ani mai tîrziu în 1916 — cînd ostașii noștri împlineau visul și treceau într-adevăr munții. Orice monument ar trebui deci să exprime sinteza dintre semnificația istorică și viziunea timpului nostru asupra ei. Aceste monumente vor răscoli inimile și conștiințele, devenind în felul acesta prilejuri de meditație pentru generații, puncte de referință etică și intelectuală. Aici cred că se află sensul superior al tradiției românești de artă monumentală care n-a cultivat grandiosul exterior, forma spectaculară emfatică ci a reprezentat o modalitate a dialogului dintre om și univers, un transfer permanent de semnificații. Ansamblul monumen

tal are în perspectiva tradiției românești putere de iradiatie. Grandoarea artei noastre monumentale rezultă din sensurile adînci pe care le închide armonia pură și severă a liniilor. Aici cred însă că sîntem debitori toți cei ce ne ocupăm de istoria culturii românești dintr-o perspectivă unitară : am intervenit prea puțin și uneori prea tîrziu pentru a împiedica expunerea unor banalități ce sînt în contradicție cu noțiunea de artă și cu tradiția românească. Apoi n-am provocat discuții într-adevăr fertile care să poată accelera și, în același timp, așeza pe temeiuri trainice programul de artă monumentală. Or, dacă din tresărirea daltei se ivește forma desăvîrșită, întruchiparea de piatră ce va domina secolele — nu-i mai puțin adevărat că pînă să se așeze pe foaia de hîrtie primele schite, perspectiva a ceea ce se va realiza, programul, ansamblul de semnificații directoare constituie o operă colectivă. O confruntare permanentă, o dezbatere creatoare, un schimb de opinii continuu nu ar fi decît de bun augur pentru a da tării noastre monumentele pe care trecutul și prezentul le merită cu prisosință".Aspectele ideologice legate de realizarea artei monumentale trebuie să aibă o pondere mult mai mare. Concentrarea asupra monumentelor cu adevărat semnificative nu poate fi decît salutară. Să avem grijă ca prin acest important impuls de dezvoltare artistică cum este comanda socială

să putem realiza un vast plan de perspectivă.Iulian Mereută : Iată de ce cred că în momentul de față este necesar să ne concentrăm atenția asupra definirii programului de artă monumentală, care să reprezinte în mod organic concepția epocii noastre. Conturarea lui în cele mai subtile detalii ține nu numai de forma șl expresia particulară șl specifică a fiecărui monument în parte, dar și de coordonarea acestora cu ambianța cea mai pregnantă, care să le ofere posibilitatea de împlinire. Programul de artă monumentală înseamnă a ține seama de corelarea cît mai exactă a termenilor arhitec- tură-artă plastică, bazați pe o concepție profundă despre valoarea și semnificațiile acestor termeni. Noi putem judeca astăzi complexul arhitectonic — artistic al mînăstirilor din Moldova de Nord cu ochi contemporani și vom vedea astfel cîtă concordanță există între arhitectura Vo- ronețulul, între pictura lui, între locul în care a fost construit și între valoarea lui semnificatoare. Să nu omitem o idee : orice complex urbanistic- plastic reprezintă sub aspect social o imensă investiție de energie spirituală, iar sub aspect financiar o însemnată investiție bănească. Minimalizarea unuia din aceste două aspecte sau chiar a amîndorura poate prejudicia fără posibilități de recuperare o gîndire colectivă fructuoasă, o aspirație demnă și pasionantă.
Expresii moderne ale unor 
mari idei

Vorbind despre valoarea artistică, plastică a artei monumentale, sculptorul Paul Vasilescu a exprimat următoarea idee: „în arta monumentală nu trebuie preluate orice fel de experiențe necontrolate dar există niște valori sigure, definite pe plan mondial, cuceriri ale epocii noastre din punct de vedere artistic de care nu putem să nu ținem seama. Si aceasta mai ales din cauză că arhitectura este nevoită să tină pasul cu timpul din cauze economice, de funcționalitate etc. Concomitent, și artistul plastic trebuie să fie atent la ceea ce este nou și bun".„Ceea ce trebuie să nu uităm Insă niciodată — a spus Naum Corcescu — este că arta nu poate fi confundată cu moda. Avem mereu în minte exemplul lui Brâncuși. Ceea ce a făcut el poartă marca genialității. Dar nu toți artiștii sînt Brâncuși. Cei care vor să facă identic ca el nu sînt decît simpli imitatori, simpli epigoni. Ce vor face aceștia nu va avea valoare. Astfel, unii dintre ei susțin că în sculptură nu mai e loc pentru figurativ. Nu cer altceva decît o formă, o simplă formă, invocînd numele marelui maestru pe care astfel demonstrează că nu-1 înțeleg. Or, noi știm că cine este făcut să fie artist nu are nevoie să copieze pe nimeni; dacă nu-și găsește un stil al lui, un mod propriu de expresie, va rămîne un anonim. Cine este făcut să fie artist va rămîne artist, chiar dacă va face numai o mînă sau numai o coloană".Discutînd originalitatea și aportul specific al artei noastre, participantii la masa rotundă au subliniat ideea că pornind de la tradițiile noastre și înțelegîndu-le exact esența am putea realiza lucrări cu adevărat originale. Astfel, Constantin Popovici arăta că există o falsă concepție după care monumentul trebuie plasat neapărat într-un oraș, într-un spațiu liber oarecare. „Aceste monumente ar putea fi ele însele puncte de mare a- tractie, ele ar putea fi amplasate la marile intersecții ale drumurilor. In

trarea în sat, de exemplu, era marcată de o troiță, un monument care avea darul să amintească oamenilor de existența vieții acolo. Mi se pare un strălucit exemplu de gîndire plastică".Evident, o reformulare a conceptului de artă monumentală pune în discuție relația arhitect-artist. Maestrul Ghiță Popescu spunea: „Numai printr-o colaborare strînsă cu arhitectii se poate realiza o lucrare bună". întărind ideea. Paul Vasilescu a spus că „este esențial să accentuăm asupra faptului că între arhitectură și arta monumentală trebuie să existe o unitate desăvîrșită și acest lucru presupune o colaborare între arhitect! și artiști încă din faza inițială a lucrării, din momentul în care se elaborează însuși cadrul urbanistic".Lipsa unei asemenea fructuoase colaborări produce anomalii de genul în care — așa cum au arătat participant^ — lucrările pentru înfrumusețarea parcului Herăstrău au fost încredințate fără nici un dis- cernămînt valoric, fără o preocupare temeinică de corelare a spațiului cu viitorul amplasament sau așa cum se întîmplă încă pe litoral ; lucrări care nu au fost concepute special pentru aceasta, dar care au teme „general umane", au fost plasate în locuri nesemnificative sau din care nu pot fi văzute datorită discrepanței dintre dimensiunile lor și cele ale ansamblului urbanistic. Este important de semnalat astfel, așa cum au arătat participantii. că în momentul de față nu s-au aflat încă formulele cele mai potrivite de îmbinare inspirată a viziunilor arhitectului și plasticianului. Cum spunea maestrul Ghiță Popescu, acest lucru însă implică o colaborare mai adîn- cită între artiști m'onumentaliști șl arhitectură atunci cînd se găsesc în fața unui complex de amploare. Este absolut necesar ca la proiectarea a- cestui complex să la parte și artiști monumentaliști.

care nu crede nimeni, începînd cu însuși scriitorul. O preciza
re : A scrie pentru pu
blic nu înseamnă a 
scrie numaidecît pe 
gustul publicului (care, 
de altfel, e așa de greu 
de fixat). Înseamnă 
numai că scriitorul, 
publicînd, tși ia oare
cum obligația de a su
feri riscul gustului pu
blic, care îl poate mis
tui sau nu.

Atitudinea disprețui
toare față de public 
ia o formă și mai gra
vă cu doctrina artei 
pentru artă. Aici scri
itorul nu numai că dis
prețuiește marele pu
blic, dar pretinde că-l 
ignorează sistematic, 
rezervîndu-și opera 
pentru un cerc de 
„inițiați". Acești „ini- 
țiați", de foarte multe 
ori, sînt snobii cu nas 
subțire, sau credin
cioșii vreunei doctrine 
literare ermetice care 
exclude participarea 
vulgului. Vulgul, pen
tru acești scriitori, nu 
e profanum vulgus al 
lui Horațiu, ci este tot 
publicul, în întregime, 
cu excepția cîtorva i- 
nițiați, este marele pu
blic.

Cu naturalismul, ati
tudinea scriitorilor 
față de public s-a mo
dificat. Naturaliștii, o- 
ferind publicului, în o- 
pera lor, propria lui 
imagine, s-au apropiat 
mai mult de el. Scri
itorul coboară de pe 
piedestal și se ameste
că cu ceilalți oameni. 
Disprețul pentru pu
blic își face loc, totuși 
și în operele naturalis
te. Scriitorul natura
list oferă uneori publi
cului o imagine cari
caturală sau diformă a 
vieții de toate zilele. 
Ii pune în față o o- 
glindă vicleană care 
reflectă tot ce-i jos
nic și murdar. Huys- 
mans e marele maes
tru al acestei atitudini. 
Ura lui Flaubert pen
tru „burghezi" expri
mată în zugrăvirea „o- 
biectivă" a lui Homais 
din Doamna Bovary 
este cunoscută.

Despre scriitorii te- 
ziști și moralizatori, și, 
în general, despre scri
itorii care fac litera- 
tură-pledoarie, e destul 
să spunem că atitu
dinea lor față de pu
blic poartă pecetea 
doctrinei morale sau 
sociale pe care o apă
ră.

La antipodul scriito
rului care disprețuieș
te publicul, pentru că 
este convins că acesta 
nu e în stare să-i în
țeleagă literatura, stă 
scriitorul care e dis
pus să dea publicului 
o literatură, oricare ar 
fi ea, numai să aibă 
succes. La baza aces
tei atitudini stă cre
dința unor scriitori că 
între ei și public nu 
poate exista o înțele
gere decît pe bază de 
concesii din partea 
lor, a scriitorilor. Dis
prețul pentru public 
dăinuiește sub aceas
tă formă.

A nu disprețul publicul nu înseamnă deloc a măguli înclinațiile inferioare cum ar fi gustul pentru comicul grosolan, pentru senzaționalul nătîng sau pentru sentimentalismul cleios de melodramă proastă. Tocmai scriitorii care flatează aceste înclinații disprețuiesc mai mult publicul fiindcă îi oferă o literatură proastă, fără nici o necesitate alta decît doar aceea izvorîtă din propria lor lipsă de gust, de talent și de cultură.
De felul în care con

sideră scriitorii publi
cul atîrnă în mare mă
sură calitatea scrisului 
lor — și atîrnă și cali
tatea publicului în
suși.

Scriitorul are nevoie 
de o cît mai bogată 
experiență personală. 
El mai are nevoie însă și de puterea de-a ghi
ci și de-a reconstitui 
experiențele de viață 
ale altor oameni, pute
rea de-a prinde în su
fletul lui răsfrîngerea 
altor suflete. Pentru a- 
ceasta. de altfel, cîte
va indicii îi pot fi dea- 
juns. Romancierul, 
spunea Balzac, trebuie să știe să reconstituie 
o personalitate după 
cîteva gesturi, așa cum 
paleontologul reconsti
tuie un animal dispă
rut după cîteva oscioare. Asta este ceea ce se 
numește intuiția scri
itorului.Primejdia cea mai mare care pîndește pe un scriitor este aceea a rutinii profesionale. 
Romancierul mereu în 
căutare de material 
riscă să ajungă să pri
vească viața numai ca 
pe un galantar de su
biecte posibile. Așadar, 
cu vremea, ajunge să 
nu mai vadă viața de
cît sub aspectul ei de 
material care poate fi 
prelucrat literar. Acest 
fel de-a vedea are 
cîteva neajunsuri. 
Simpla experiență o- 
menească se preface, 
la scriitorul deformat 
de profesiunea lui, 
într-o experiență lite
rară. In astfel de ca
zuri, atitudinea ome
nească a scriitorului 
față de viață este înlo
cuită de atitudinea li
terară.

Fiecare om înfăți
șează atunci un perso
naj posibil. Orice în- 
tîmplare poate fi punc
tul de plecare al unui 
roman. Viața apare a- 
tunci ca un imens re
zervor de episoduri ve
sele și triste, de ac
țiuni principale și se
cundare, de personaje 
de tot felul, care pot 
oricînd sluji creației 
literare. Pentru poet, 
de asemenea, tot ce e- 
xistă poate deveni mo
tiv de emoții și ima
gini. Demonul literar 
îndeamnă pe scriitor să 
vadă în orice aspect al 
vieții mai întîi posibi
litatea de întrebuin
țare literară. Valoarea 
literară stă în acest 
caz înaintea tuturor ce
lorlalte valori.

Primejdia deformării

profesionale la un scri
itor stă în dezobișnuin- 
ța de-a simți numai o- 
menește, de-a participa 
la viață direct, fără 
reacțiuni imediat lite
rare. Fenomenul aces
ta nu rămîne necunos
cut cititorului. De mul
te ori ticul profesional 
al scriitorului, vizibil 
într-un prea mare 
meșteșug literar, devi
ne iritant pentru cel 
care citește.Iată de ce de multe ori preferăm, ipoate, pe acei scriitori care dovedesc mai puțin meșteșug și mai multă emoție. Aceștia ne în
cleștează cîteodată mai 
puternic decît aceia 
care își stăpînesc cu 
măiestrie emoția și nu 
vor să comunice citi
torului altceva decît o 
imagine exactă a vie
ții, cu impasibilitate și 
răceală oarecum ști
ințifică.

De obicei, ceea ce ferește pe scriitori de rutinizare este experiența personală Nu-i 
de mirare că mulți 
scriitori mari ai lite
raturii universale au 
scris operele lor de 
frunte în epoca lor de 
luptă și de necazuri, 
adică tocmai atunci 
cînd săvîrșeau cele 
mai grele experiențe 
de viață, cînd nu erau 
nici iluștri, nici feri
ciți. Iar amintirile a- 
celor vremuri grele din 
experiența lor au în
suflețit desigur și o- 
perele din epoca lor 
de glorie calmă și de 
liniște sufletească.

Deformația profesio
nală a scriitorului este 
totuși un fapt de care 
trebuie să se țină sea
ma. Ea este rezultatul 
unei obișnuințe și nu 
al unei teorii. Am vă
zut primejdia pe care 
o poate aduce. Și nu 
cred că am greși dacă 
am spune că un' scriitor e cu atît mai bun 
cu cît șterge mai mult 
urmele deformației 
profesionale din opera 
lui.

Se poate spune ace
lași lucru și despre 
critic ? Criticul întîm- 
pină în considerațiile 
lui despre scriitorii pe 
care îi analizează o 
primejdie la fel. El riscă să se obișnuiască să vadă în operele literare mai mult meșteșugul literar decît adevărul omenesc. Criticul trebuie să știe să vadă care aspecte ale vieții sînt mai potrivite pentru a fi puse în valoare din punct de vedere literar. In același timp, 
el trebuie să știe să 
distingă într-o operă 
literară valorile de 
viață și valorile de 
meșteșug. El are ne
voie deopotrivă de-un 
simț puternic de ob
servație a vieții și de o 
ascuțită pricepere li
terară. Și, prin urma
re. criticul trebuie să 
se ferească atît de 
deformarea profesio
nală a scriitorului cît 
și de propria sa defor
mare profesională.

©Viva Maria : PATRIA — 10 ; 12,45 | 
16,15; 18,45; 21,15.
© Șapte oameni de aur : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 2519 — 
orele 17,30 și seria 2528 — orele 20,15), 
REPUBLICA - 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16.45 ; 
19; 21,15, FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, la grădină 20,15, CIRCUL 
DE STAT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, 
STADIONUL DINAMO - 20.
t, Moștenirea lui Acliile : LUCEAFĂ
RUL - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, 
MODERN — 9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15, 
GRADINA DOINA — 20,15.
O Intîlnire în munți : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19, la grădină — 
20,30.
O Piramida zeului Soare : VICTO
RIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20,45, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ț 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
o Valea : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
O o fată ciudată : SALA CINEMA
TECA — 10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21.
o Freddy, lovește tu întîi ! : LUMINA
— 9,15—15,30 în continuare; 18; 20,30. 
o Vicontele plătește polița : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,15.
• Program pentru copil : DOINA — 
9; io.
ș Histria, Herlclela șl lebedele, Po 
fir, Moara viselor, Hocus-Pocus — 
9—21 în continuare.
® Domnișoarele din Rochefort: GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20,15.
e Prietenele : PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,15.
O Escroc fără voie : UNION — 15,30 ; 
18; 20,30.
o Falsa liră de aur : FEROVIAR — 
8,45—14,15 în continuare; 17,15; 20,
EXCELSIOR — 9,45; 12,30; 15,15;
18,15; 21.
® Duelul lung : GIULEȘTI — 10; 15,30; 
18; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45.
o Caut o nevastă : DACIA — 8,15—
16.30 în continuare; 18,45; 21.

Fantomas contra Scotland Yard t 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 10; 
16; 18; 20.
e Alegere de asasini : BUZEȘTI — 
15,30; 18, la grădină - 20,30, MUNCA
— 15; 17,30; 20, PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,30.
® Bomba de la ora 10,10 : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
© Aventurierii : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,45, la grădină 20,15, 
AURORA — 8,30; 11,15; 14,30; 17.15; 
20, la grădină - 20.30, ARTA — 9— 
15,45 în continuare; 18; 20,30, la grădi
nă — 20, FLOREASCA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 judecata : UNIREA — 15,30; 18; la 
grădină — 20,15.
o Taffy șl vînătorul : TOMIS — 9— 
15,45 în continuare; 18,15, la grădină
— 20,30, FLAMURA — 9—18 în con
tinuare; 18,15; 20,30.
o Intre noi : FLACĂRA — 15,30; 18;
20.30.
« El Dorado : VITAN — 15,30; 18;
20.30, la grădină 20,15. ’
0 Un dolar găurit : MIORIȚA — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Mesteacănul : POPULAR — 15,3o; 
18; 20,30.
O Un bărbat șl o femeie : MOȘILOR
— 15; 17,30; 20, la grădină — 20,30.
0 Inimă nebună... nebună de legat t 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
0 Răzbunarea haiducilor : VIITORUL
— 15.30; 18; 20,30.
© Prin Kurdistanul sălbatec : VOLGA
— 9,30—16 în continuare; 18,15; 20.30.
0 Studiu despre femei : RAHOVA — 
15,30; 18. la grădină — 20,15, COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,30.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 t 
LIRA — 15,30: 18, la grădină — 20,30.
0 Pentru cîțiva dolari în plus i DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
O Ea va rîde : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,30.
0 Cînd tu nu ești : PACEA — 15,30; 
18; 20,30.

Valoarea stimulativă a con
cursului, a dezbaterii publiceCa urmare a înțelegerii birocratice, așa cum au arătat participanții, s-au creat uneori situații paradoxale, capabile să provoace eșecuri artistice. Astfel, una din modalitățile unanim apreciată ca fiind favorabilă dezvoltării unui climat de cinste profesională și reușită artistică a fost considerat concursul. Silvia Radu a spus: „Artiștii care sînt într-adevăr artiști au dorința să facă într-adevăr lucruri pe măsura epocii noastre. Ei simt că pot să facă și. într-adevăr pot să facă lucruri mărețe. Cu condiția de a li se crea climatul necesar în care să se poată desfășura. Repartizarea comenzilor trebuie făcută acelora care au dovedit prin valoarea lor artistică că o merită. Comisia de artă monumentală recent înființată trebuie să aibă puterea și datoria de a contribui la propășirea valorilor autentice". Continuînd ideea, Paul Vasilescu a spus : „Această comisie, a cărei componență este bună, urma să se întrunească și să-și elaboreze planuri de perspectivă, regulamentul de operații. Dar această trat în le care formale." ________ _______ ____povici amintea de concursul pentru decorarea Televiziunii, al cărui termen de predare a fost de... două săptămîni. Sau de concursul pentru decorarea orașului Alba Iulia, despre care vorbitorul a spus : „Am fost chemați pentru a lua parte la concurs la Alba Iulia în decembrie 1967 și ni s-a spus că termenul de predare este de 10 februarie 1968. Numai la insistentele noastre data predării lucrărilor s-a amînat. Apoi s-a spus că se va ține cu alt prilej. Concursul nu s-a mai dat deloc". Sculptorul Naum Corcescu dădea ca exemplu monumentul „1907“ care așteaptă de 13 ani transpunerea lui în material

comisie funcțiune, s-au ținut au Astfel, Constantinnu a in-Concursuri- fost pur Po-

definitiv și plasarea într-un loc a- decvat. „Concursul este neapărat necesar —a spus Paul Vasilescu. Mal ales în cazuri de acestea, unde este vorba de un monument de importanță mare, care presupune antrenarea unor forte importante." Dînd exemplul monumentului lui Emi- nescu, participanții au arătat că a- semenea machete trebuie supuse neapărat judecății publice.Maestrul Ghiță Popescu a spus : „Concursul poate garanta aspectul serios al modului în care trebuie să prezinte artistul lucrarea. Artistului să i se pună la dispoziție timpul necesar, să 1 se dea posibilitatea să se documenteze, să cerceteze, să gîn- dească. Apoi, lucrările trebuie să fie vizionate de cît mai multă lume, de către marele public. Cred că ar fi posibil ca artiștii să supună dezbaterii publice concepția lor asupra monumentului respectiv, ca ea să poată fi discutată de cît mai multi oameni, să explice care este scopul, rostul, viitorul amplasament al lucrărilor respective. Din aceste discuții, adevărul asupra calității, asupra valorii nu are decît de cîști- gat".Valoarea, calitatea artei monumentale românești, așa cum au subliniat în unanimitate participantii la masa noastră rotundă, constau în modul în care programul stabilit printr-o amplă și eficientă consultare colectivă răspunde unor necesități spirituale ale contemporanilor noștri, le stimulează dorința de frumos, contribuind la educarea lor patriotică. Marile ansambluri monumentale pot cinsti civilizația noastră socialistă, o pot înnobila cu nebănuite sensuri. Aspirațiile ei către dreptate, fericire, trebuie însoțite cu o artă care să conțină în ea în mod implicit aceleași dimensiuni.

teatre
dina Boema) : „Boema Palace" — 20.
O Ansamblul „Perinița" (în sala Savoy 
tați folclorice" — 19.

® Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Cînd aud 
cucul cîntînd — 20.
0 Muzeul de artă „Fr. Storck și 
Cecilia Cuțescu-Storck" : Cînd sta
tuile vorbesc" (spectacol de sunet 
și lumină) — 20.30 ; 21; 21,30.
® Teatrul „C. Tănase" (la gră- 

a Teatrului „C. Tănase") : „Varle-

10.00 — TV pentru specialiști! din in
dustrie. Ciclul „Automatiza
rea". Cum se realizează o 
automatizare industrială (re
luare).

10.30 — închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 — Pentru școlari. „Ex-Terra ’68". 
18,00 — Telecronlca economică. An

cheta TV : Păsări călătoare.
18.30 — Curs de limba germană —

reluarea lecției a 4-a.
19,00 — Club XX — emisiune pentru 

tineret. „Prietenii mării".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
zo.oo — Soliști de muzică populară.
20,15 — Transfocator.
20,45 — Avanpremiera.
21,00 — Teleclnemateca : „Pisălogul" — 

producție a studiourilor din 
R. F. a Germaniei. Prezintă 
Alice Mănoiu.

zz,3s — Vacanță pe portativ.
22.50 — Panoramic.
23,10 — Telejurnalul de noapte.
23,20 — închiderea emisiunii.

Poata mal mult decît 
Confluențe literare — volumul „Cărți, autori, tendințe" oferă o imagine sugestivă asupra evoluției lui Cornel Regman.Autorul studiilor despre Eminescu sau Ion Pillat, al cronicilor despre Perpes- sicius sau Vladimir Stre-

vizînd surprinderea însăși a „sistemului" criticului a cărui carte o discută sau a modalității producerii operei artistice, în cazul volumelor de proză sau poezie — fapt ce imprimă multora dintre cronicile sale aspectul unor veritabile eseuri miniaturale. A-
n inu, scrise prin 1942—45, 
H ni se dezvăluie un critic 
3 deja format, capabil să se
rj sizeze liniile principale ale w dezvoltării unor cariere lira terare, să definească con- “ cludent personalități și vo- 
g lume. Scurgerea anilor a 
H adus, fără îndoială, o mail turizare a mijloacelor sale Sde investigare și apreciere a creației artistice, consecință firească a perspectivei pe care i-o dă criticului 
0 concepția marxistă ; defi
la nirea cu competență a va- “ lorii reale a scrierilor ana- 
3 lizate se bazează în ultimă | instanță pe o permanentă | raportare la modul în care 8 conținutul de Idei, sensurile lor adînci se armonizează cu forma artistică și literară pe care ele o îm- 
S bracă.B , Cornel Regman folosește 
a prilejul discutării unei ra cărți spre a arunca o pri- w ’ vire asupra întregii acti- 
y vităti a autorului ei sau pentru a formula judecăți h generalizante pe marginea 
a diverselor probleme ridi- “ cate de aceasta. Cu nemeș semnate excepții, tinta sa’ I o constituie critica de vagi loare,. menită să aprecieze locul fiecărei scrieri în con- 
U textul literaturii noastre,

note de lector

daptîndu-se cu dezinvoltură, în cele mai fericite cazuri, stilului autorilor a- nalizați, Cornel Regman tinde, totodată, spre realizarea unor „radiografii" intelectuale și caracterologice, finalizate adesea în portrete remarcabile cum sînt cele dedicate lui Per- pessicius, Șerban Ciocu- lescu sau Radu Stanca, într-o asemenea operație, criticul este ajutat deopotrivă de spontaneitatea asociațiilor, de ineditul comparațiilor, de conciziunea caracterizărilor și — ceea ce e cu totul particular — de o anume undă ironică materializată în expresii metaforice de mare plasticitate. Ne aflăm — așa cum se poate observa în unele pagini ale cărții — în marginea impresionismului critic frecventat asiduu de autor în „începuturi". De atunci, el a evoluat însă

spre o formulă proprie în care obiectivitatea, strădania de a descifra problemele specifice fiecărei o- pere, patosul argumentării, tendința de a exprima un punct de vedere care să îndrume sînt trăsături fundamentale.Cornel Regman ne apare în acest volum ca unul dintre cei mai zeloși apărători ai adevăratei meniri a criticii literare, înțeleasă ca un act obiectiv, franc, dar și generos. îngrijorat de lipsa de răspundere a unor critici față de evoluția literaturii, de practicarea cronicii apologetice — adevărat „poem de slavă" — exprimînd un spirit de echipă rău înțeles, de necunoașterea vieții șl de lipsa de claritate a limbajului critic, pe de o parte, iar pe de alta de „specializarea" manierismului și îndreptarea u- nora dintre tinerii scriitori spre pseudoprobleme, în loc să se apropie de problemele majore ale contemporaneității, autorul își face o datorie în a reaminti, atunci cînd este cazul, obiectivele permanente ale criticii, datoria ei de a-și spune cu ho- tărîre și competență cuvîn- tul. de a îndruma astfel e- volutia fenomenului literar, Credința sa — de altfel deloc nouă — e că scriitorul constituie o entitate creatoare, a cărui activitate trebuie dirijată în conformitate cu aptitudinile sale cele mai intime,

pe care nu întotdeauna șî le poate descoperi singur. De aceea, Cornel Regman întreprinde adevărate prospecțiuni spre a afla latențele talentului scriitorului studiat, angajîndu-se a- desea și în polemici vii, menite să clarifice punctele de vedere și să traseze perspective. Cronicile sale aduc adesea reproșuri confraților de breaslă ce par a pierde din vedere acest comandament al îndatoririlor lor sau mustrări scriitorilor pentru îndepărtarea de la ceea ce criticul consideră a fi specificul talentului și personalității a- cestora.I-arn reproșa totuși uneori autorului tendința de a socoti abordarea operei din punctul de vedere al criticului literar ca fiind superioară abordării acesteia din perspectivă istoric-li- terară sau cu mijloacele studiului științific — judecată prin care Cornel Regman își exprimă, de fapt, preferința. Și faptul e revelator justificînd dominarea tuturor celorlalte manifestări ale activității sale de personalitatea criticului.Observația de mai sus — la care s-ar mai putea a- dăuga, desigur, altele de a- mănunt — nu umbrește însă valoarea incontestabilă a volumului, unul dintre cele mai interesante cărți de critică literară a- părute în acest an.
I. OPR1ȘAN
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Definim permanența încercărilor omului de statornicire In ceva trainic și durabil drept o năzuință simplă și emoționantă de a-și prelungi astfel e- xistența, de a înnobila rostul său pe pămînt. S-ar putea ca aceasta să fie și o intenție de conciliere cu timpul, marele adversar și marele prieten al omului. Nu o dată, măreția îndrăznelii,ceea ce mintea aflată la apogeul puterii sale de creație a reușit să zămislească, a ignorat barierele limitate ale existenței stricte, lucrînd fabulos pentru viitor.Și nu o dată actul a- cesta s-a petrecut anonim, fără zgomot, în șirul modest al milioanelor de acte ale omului surprinse în eroica și dramatica competiție de longevitate. Cîți dintre noi au aflat numele meșterilor de la Voroneț sau Sucevița ? Numele lor s-au rătăcit prin secole. Au rămas vii, concrete, uluitoarele minuni izbutite de mîinile în care s-a strîns, ca într-un splendid depozit, tot harul și tot geniul a- cestui popor.în colocviul cu posteri- ‘ atea — pentru marile(curii ale omului, azi, mal mult ca oricînd în istoria României — înfigem în solul fertil monumentele durabile care să ne reprezinte în viitorime. Faptul prezent, născut sub orele generoase ale timpului socialist, îl vrem zidit în aura unei frumuseți și permanențe demne de idealurile unui întreg popor aflat în deplinăta- teg forțelor sale constructive. Această splendidă ambiție ține de un orgoliu al epocii, un orgoliu tonifiant, un reactiv investit cu capacitatea de a stîrni zonele latente ale energiilor, de a le sincroniza și îndrepta spre a- ceeași țintă.— Oamenii cu dragoste: profesie țin foarte mult să lase în urma lor ceva. Un semn care să reziste, să trăiască mult. Un semn cu care să se mîndrească ei și cei care vor veni după dînșii. Nechematii aleargă după visuri sterile pe care nu le prind din urmă niciodată.Omul care-mi destăinuia aceste gînduri se numește Constantin Truță și este maistru principal la întreprinderea de construcții și montaje siderurgice Galați. Constantin Truță și tovarășii lui de muncă, după ce au isprăvit partea lor de lucru și răspunderi la înălțarea laminorului de tablă groasă, au trecut să pună umărul la ridicarea slebingului. Aici, ei au turnat peste 25 000 de metri cubi de beton.Era iarnă, lapoviță și noroaie, timp blestemat de constructori, și zi șl noapte, în trei schim-

buri, fără răgaz — așa cum s-au petrecut lucrurile și la furnal — oamenii aceștia n-au întrerupt o clipă fluxul betoanelor. Asemenea inimi generoase, asemenea minți îndrăznețe, mînate de năzuința de a turna totul în realitățile Industriale izbutite eroic pe platoul din vecinătatea Galaților, s-au încălzit fără îndoială și la jarul ambiției de a-și lega numele de una dintre cele mai trainice izbînzi ale acestor ani. O ambiție ale cărei recolte au și început să fie ratificate de timp în chip superlativ. Oare există o mai mare satisfacție pentru acești moderni Meșteri Manole care, trăind ardent în contemporaneitate, adaugă prezentului și, deopotrivă, viitorului, însemnele emoționante ale epocii, punîndu-și la temelia edificiilor înălțate nu numai îndemîna- rea, vrednicia, geniul creator, dar și speranțele de 
permanență ?Sîntem nu o dată martorii unor fapte cotidiene, aparent banale, dar care adună în ele esențele autentice ale sintezelor. Undeva, în plin Bărăgan, la cooperativa agricolă de producție din Filipești, județul Brăila, am înțeles încă o dată, într-o împrejurare ieșită oarecum din comun, cît de apte pentru memorie sînt faptele durabile ale omului. Inginerul agronom Valerîcă Lupu, după ce a muncit aici cîțiva ani, încetează din viață în urma unui accident stupid. Am poposit la Filipești la un an de la această întîmplare și oamenii mi-au arătat „lanul de porumb al lui Valerică, sola de experiențe a lui Valerică, lucerna irigată întîia dată de Valerică, iazul cu crap-caras adus de Valerică din balta Jirlău- lui“... Omul acesta îi părăsise pentru vecie, dar continua să trăiască în acest fel. Se integrase atît de mult locurilor, obiceiurilor, îneît a fost reținut firesc de memoria satului, așa cum sînt păstrate cîn- tecele dragi, baladele, legendele. Gesturile, preferințele, faptele lui și-au cerut singure dreptul la a- mintire, la existență. Oamenii aceia din Bărăgan țin minte primii pași ai inginerului, au fost părtași la înfrîngerile lui, la întîile lui bucurii. Cui nu i-ar face cinste — în viață fiind — un astfel de cîștigat în inimi ?Faptele noastre ne todefinesc la modulmai lucid și mai exact, cu o rigoare ce nu poate fi ignorată, nici contestată. Acesta-i criteriul principal după care ne măsurăm meritele, locul ce ni se cuvine, dreptul la prețuire profesională și socială. Ju

mai întîi că e vorba de o „criză" trecătoare. Unii erau chiar dispuși să-1 a- jute să depășească momentul mai greu al începutului. S-au convins însă repede că, neavînd cum să se justifice, „specialistul" în zootehnie a preferat, în loc să pună umărul la treabă, să arboreze masca aceea de blazare care sfidează eforturile și responsabilitatea colectivă. Dacă se prinde, e bine. Dar nu s-a „prins".La urma urmei, cazurile acestea, rare, sînt pe undeva și demne de o anume compătimire. Neputința, a- fișată cu ostentație, departe de a fi un semn de superioritate cum se autosugestionează cîteodată a- cești „neînțeleși", este mai degrabă rezultatul unui dezechilibru moral! lipsa de considerație față de propria persoană. Atunci, cum le-ar putea-o acorda ceilalți, mediul social ? A- ceastă maladie, proprie individului care încearcă să treacă prin viață cu minimum de efort, ca „gîsca prin apă", își are leacul în climatul sever și intransigent al colectivității.Anticii, înfricoșați de „teroarea" efemerului, încercau să fixeze timpul în marmură. Mesajele lor au înfruntat timpul, apa și focul, și au ajuns pînă la noi. Monumentele ce se înfăptuiesc sub timpului socialist înainte de toate, de trăinicie, deprin vreme, în faptul că aparțin întregii colectivități muncitoare, să sînt create de om pentru om. printr-o racordare firească șl necesară cu timpul viitor. E în această reîntoarcere a îzbînzilor configurate de om, în pro-

locau- cel

decata celor din jur pornește totdeauna de aici și se întoarce tot aici. Proiectat în lumina severă a actelor sale, omul se dezvăluie așa cum e, cu meritele sau petele albe din structura și comportamentul său.Cunosc cîțiva salariați de la Combinatul de fibre artificiale Brăila, care, trimiși la specializare, însoțiți de speranțele firești ce au fost astfel investite în ei, au dat bir cu fugiții la primele dificultăți pe care ei și numai ei erau chemați să le rezolve. Judecata celor din jur a fost drastică. în comportamentul celor cîțiva supuși o- probriului colectiv se răzbunau deopotrivă lipsa de ambiție și orgoliu profesional, slaba rezistență la încercările profesiei, fria- bllitatea morală. Și, poate, și o anume concepție de a escalada greutățile muncii, trecîndu-le generos, nonșalant pe umerii altora. „După noi, potopul !“ Reprezintă toate acestea lestul, plumbul din aripi care degenerează zborurile normale în zboruri ratate.Absența unor năzuința umane mai înalte alterează nu de puține ori structurile și conduce la blazări pretimpurii. în astfel de cazuri blazarea ascunde stigmatul incapacității. Ea cultivă calea cea mai lesnicioasă, a compromisului moral, în locul îndrăznelii de a ținti și năzui mai sus, în locul efortului statornic de a o lua chiar de la capăt, dacă e cazul, cu un curaj și o tenacitate mereu proaspete.Scriu aceste cuvinte a- vînd în față imaginea priul său folos, al poporu- unui zootehnist care s-a pregătit ani de zile pentru a obține rîvnita diplomă. Tînărul specialist Valeriu Păiș este repartizat la cooperativa agricolă de producție din Bălăbănești, județul Galați. în ochii oamenilor de aici mi-a fost greu să deslușesc un semn de stimă, de prețuire pentru el. Motivul ? Se desprinde lesne din următorul dialog i— De ce nu s-a îndeplinit planul de creștere a efectivelor planificate ?— Eu sînt de puțin timp aici și nu cunosc cauzele... 
(Șapte luni de zile, pentru un om lipsit de sentimentul ancorării într-o activitate care-i reclamă din plin contribuția, reprezintă, într-adevăr, mai mult decît puțin).— Care e situația fătă- rilor ?— Asta e o problemă care nu face obiectul preocupărilor mele.Dar atunci, ce anume face obiectul „preocupărilor" sale ? La anii săi atît de frumoși, Valeriu Păiș se complace într-o stare de latență care este departe de a-i face cumva cinste. Cei din preajmă au crezut

„în curînd, peste o lună sau mal puțin, voi naște. Devenind mamă, am obligația de-a mă gîndi, mai mult decît la mine, la ființa căreia îi voi da viață, chiar dacă existența acesteia este determinată de greșeala să- vîrșită de mama ei. Am nevoie de puțină înțelegere, fiindcă — lăsînd de-o parte chestiunea locuinței, pentru care am primit asigurări ferme că-mi va fi în cele din urmă rezolvată — de la o vreme sînt supusă unui adevărat foc concentric, unui chinuitor război psihologic. Cine are interes să doboare o viitoare mamă, sau cine e atît de Înecat în prejudecăți îneît e gata să sacrifice orice, pînă și un suflet nevinovat de copil, n-aș putea spune cu precizie. Este vorba despre ceea ce se cheamă, de obicei, atmosfera creată în jurul unui om. Or, eu sînt victima unei atmosfere insuportabile. Nu cer milă. Repet: cer înțelegere ! Mă întreb dacă e posibil și dacă există legi care să prevadă că un om care a săvîrșit o greșeală — greșeala pe care am săvîrșit-o eu — să fie considerat categoric și fără drept de apel un rebut al societății ? Oare viața nu m-a sancționat îndeajuns pentru fapta mea necugetată ? De ce e nevoie să se mai găsească unii care (mai ales anonimi) să mă defăimeze, exagerînd evident lucrurile, sufocîn- du-mă — pur și simplu — tocmai acum, în clipele cele mai dificile și mai sublime din viață, cînd sînt pe cale să aduc pe lume un copil ? Am nevoie de calm și înțelegere în jurul meu, nu de brutalitatea și lipsa de discernămînt a acelora care văd, în pățania mea, doar o faptă „îngrozitoare" care se cere ispășită : mă gîndesc iarăși la copilul meu. Ajuta- ți-mă să-mi găsesc liniștea 1“Semnatara scrisorii din care am spicuit rîndurile de mai sus adresate redacției noastre, solicitînd pe această cale un sprijin la o răscruce a vieții, se numește Florica I. și este operatoare la Oficiul P.T.T.R. Deva. Lucrează de 15 ani ca telefonistă. In urmă cu aproximativ un an, deci la 32 de ani, F. I. cunoaște un bărbat. Apoi se îndrăgostește. E fericită.Asta se petrecea însă acum un an. Pornind să investigăm cazul, am descoperit că o bună parte din vină (și implicit explicația pentru atmosfera de care se plînge în scrisoare) îi aparține însăși semnatarei rîndu- rilor de mai sus. Ce s-a întîmplat între timp ? Despre ce „atmosferă" și „prejudecăți" este vorba ?

actuală soțul legitim al altei femei. Aceasta intentase acțiune de divorț încă din 1966 (înainte ca Florica I. să-1 cunoască pe R. Trlpa) și iată ce motive invoca ea : „Am fost bătută și alungată, împreună cu fiica mea în vîrstă de 15 ani, și stăm la sora mea... Va începe școala și noi vom fi tot pe drum, iar fata are nevoie să învețe în liniște, nu în scandaluri și bătăi". Aici, F.I. n-are replică : ori n-a crezut în temeinicia acuzațiilor mai sus amintite (și atunci însemna că nu există un motiv întemeiat pentru divorțul bărbatului la care s-a mutat și a locuit între 12 august 1967 și 29 martie 1968), ori a crezut în adevărul afirmațiilor fă-

ța Judecătorească nu pronunțase încă nici o sentință!) prin legătura ce se întemeia pe baze atît de șubrede și de precare, de lipsite de moralitate. Căci atît F.I. cît și R.T. sînt oameni în toată firea, trecuți de prima tinerețe, astfel îneît e greu de crezut că vreunul din ei este victima oarbă a cine știe cărei erupții sentimentale — specifice, oricum, altor vîr- ste, ceva mai candide. Cît de fundamental a greșit Florica I. față de alții și față de sine s-a dovedit destul de repede:— Sentimentele omului care este tatăl copilului pe care-1 voi naște, s-au metamorfozat brusc cînd s-a dovedit că voi deveni mamă. N-a mai

anchetă socială d® Mihai stoian
Sui

S — E foarte simpatic... turisea „relaxîndu-se*— Cu el nu te plictisești niciodată...— E mereu cu surîsul pe buze.— Are un iei de-a ii care te cucerește de prima dată.Am fost curios să cunosc șl eu pe ier- mecătorul personaj care întrunea atîtea calită|i. Individul cu pricina avea într-ade- văr un zîmbet continuu pe buze dar se părea că cineva i-1 aruncase pe obraz ca din greșeală. 11 aruncase din greșeală și acolo rămăsese. Tocmai se pregătea să plece la Ploiești la cursele de cai.— Acasă n-am liniște. Soția mea are nu știu ce probleme la serviciu. N-am întrebat-o. Urăsc problemele 1 Detest complicațiile! Eu simt nevoia să mă relaxez...Peste cîteva zile îl găsesc gata de plecare la pescuit, undeva pe lingă Giurgiu.— Am o problemă greu de rezolvat. Decît s-o rezolv, mai bine pescuiesc. Simt nevoiaApoi, după cîteva zile trece de la pescuit Ia romanele polițiste. „N-ai cumva un roman polițist ? Cînd nu pescuiesc, citesc romane polițiste". Admirabilul băiat cu surîsul veșnic pe buze nu trăia de fapt niciodată. Nici n-avea cînd. El se „deconecta* tot timpul. Nu muncea, dar se relaxa. Viața lui devenise o veșnică relaxare și o neîntreruptă deconectare. Unii exagerează cu munca. X exagera cu odihna.— Nu te mai deconecta atîta, l-am spus. Ai să te îmbolnăvești de atîta relaxare. Așa capeți astenie...Individul X confunda viața cu o distracție generală, cu un fel de bîlci deschis ziua și noaptea fără întrerupere. îmi măr-

unui deconectant...

p

zodia își au, izvorul durată

lui căruia îi aparține, un circuit cu adinei rezonanțe și semnificații, generator de optimism. Un circuit la care merită să ne conectăm toate energiile.

căca existența întreagă să deschisă toată viața,-ora închiderii să fie tot una cu ora morții. S-a închis circiuma — s-a dus viața... A venit ospătarul să

CE TIE nu-ți place,
ALTUIA NU-I FACE!— Vă rog să mă iertați — ne spune F.I. — că am totuși o reținere : n-aș vrea să vă spun numele acestui om. Nu doresc să-1 dezvălui tocmai pentru că am ținut la el, și — de ce n-aș recunoaște deschis — mai țin încă mult.Obligațiile profesionale — necesitatea unei echități maxime — ne-au îndemnat să comitem... indiscreția (de altfel, foarte mulți oameni din Deva cunoșteau bine „povestea de dragoste") : este vorba despre contabilul R. Tripa, de la ADAS Deva. Bărbatul acesta, trecut de 40 de ani, tatăl unei fete de 15 ani, este și la ora

cute (și-abia e de neînțeles de ce l-a îngăduit acestui om să aibă un cu- vînt hotărîtor în existența sa) ? R. Tripa era în fond, din punct de vedere legal, un bărbat căsătorit, avea un copil mare — de 15 ani, șl implicit, prin acceptarea sentimentelor pe care, presupunem, i le-a purtat el, Florica I. contribuia la îndepărtarea definitivă a acestuia de familia sa, de propria sa fată, de propria sa nevastă.Astăzi, semnatara scrisorii primită Ia redacție se întreabă: „Cine are interes să doboare o viitoare mamă, sau cine e atît de înecat în prejudecăți îneît e gata să sacrifice orice, pînă și un suflet nevinovat de copil ?...“ E natural ca o viitoare mamă să ceară înțelegere în numele copilului ei, dar e rîndul nostru să întrebăm — în numele opiniei publice — de ce nu s-a gîndit Florica I., în urmă cu atît de puțin timp, la adolescenta de 15 ani — deci tot la „un suflet nevinovat de copil" care ră- mînea categoric fără părinte (instan-

el și-ar fi dorit 
fie o cafenea

lor gratuite, ceea ce îl dă o ridicolă plenitudine.— Cel puțin știu că m-am distrat.El nu judecă munca după eficiența el, ci după numărul glumelor recepționate.

Portret satiric de Teodor MAZILII

facă nota de plată și să stingă lumina, a venit implacabilul sfîrșit.Individul X are această calitate neghioabă de a transforma totul în distracții, într-un iei de zbenguială perpetuă, gălăgioasă și iresponsabilă. încă din februarie se ocupa de organizarea Revelionului.— Unde ne distrăm anul ăsta ?El se crede tot una cu suma distracții-

— Azi m-am distrat foarte bine la serviciu... Șase bancuri mi-am notat în carnețel. Sînt foarte odihnitoare.In relațiile cu oamenii, același chef de distracții, același aer de copil bătrîn pus pe șotii. Omul de lingă el nu mai e o ființă vie, ci un obiect al distracțiilor lui, căruia îi cere să se conformeze întocmai. Individul X devine tiran cînd jucăria nu răspunde imediat comenzilor adresate.— De ce nu rîzi ? Eu vreau să rîzi 1 Spu-

ne-mi ceva care să mă destindă. O soție trebuie să-și relaxeze soțul.Dacă femeii i s-a Întîmplat vreun necaz, în ziua aceea el și pleacă de-acasă, să se vadă cu băieții sau „să înghită un film*. Să se mai destindă puțin. Din orice întîmplare, chiar și dintr-o mare nenorocire, el caută cu disperare partea amuzantă, stoarce „ceva de rîs*. „A murit ? Ei, nu vorbi 1 Ia spune-mi și mie cum a fost. Ieri l-am văzut la braserie*.X vrea să se relaxeze și să se deconecteze tot timpul; de aceea privește oamenii apropiați din acest punct de vedere aproape farmaceutic. Nu și-a întemeiat o familie, ci și-a cumpărat o farmacie. Soția trebuie să fie un deconectant. Copiii trebuie să-1 relaxeze. Prietenii să-1 aerisească. Lectura — tot un fel de Carbaxin. Cinematograful — tot un Carbaxin. Viața din jurul lui — tot un Carbaxin. Dacă un prieten nu mai e „reconfortant* niștitor* sau „deconectant casă și trecut în rîndul pot să-1 mal văd pe Y. laxează*.Așa că individul X se Chiar și din faptele din lumea largă, cutremure sau incendii, el vrea să scoată „o plăcere*. „Vino la mine, ascultăm radiojurnalul și bem un vin de Odobești' Tot distracție sînt și problemele de conștiință.— Am mare chef să-mi descarc sufletul și să bem o bere.De multe ori bea berea și uită să-și descarce sufletul. Cu tot zîmbetul lui glorios, X e de fapt un individ laș... Din frică de viață X preferă să treacă prin lume ca un falnic, monoton și inutil „băiat amuzant*.

acceptat ldeea că el este de fapt tatăl viitorului copil și, ca urmare, m-a scos din casă obligîndu-mă să mă mut înapoi în camera mobilată pe care o ocup împreună cu o colegă (proprietaratînsă mi-a atras a- tenția din vreme că n-o să mă mai poată ține cu copil, mai ales că nici nu locuiesc singură acolo).Aici sîntem nevoiți a întrerupe relatarea Floricăi I. pentru a ne reîntoarce într-un trecut nu prea îndepărtat : acum doi ani, cînd procesul de divorț al soților Tripa era abia la început, fiecare dintre ei a primit „oficial" casă separată : soția — un apartament de două camere, iar soțul — o garsonieră centrală (cea în care a locuit 7 luni șl F.I.). Cu alte cuvinte, înainte ca instanța judecătorească să se fi pronunțat, fostul sfat popular le favorizează despărțirea, le furnizează „argumente", căci acum, în dosarul procesului scrie clar : „De doi ani părțile locuiesc separat, în locuințe separate".Mașinația îl aparține lui loan Roș, fost secretar al sfatului popular regional, care — așa cum arăta ziarul local „Drumul socialismului", încă acum un an și ceva — „a schimbat de mai multe ori locuința și acum se mută într-o casă special amenajată pentru el". Și mai departe : „După ce a pus ochii pe un imobil care i s-a părut corespunzător, abu- zînd de funcția de secretar al sfatului popular regional, a dispus mutarea a trei familii care locuiau în acest imobil". Ei bine, în acest imobil locuia și familia Tripa. Prin acțiunea sa, loan Roș a comis un lanț de ilegalități, acordînd abuziv părților locuințele pe care acestea le mai posedă și astăzi. Prin „bunăvoința" fostului secretar de sfat, unui cap de familie, R. Tripa, 1 se creează, în afara legii, statut... de burlac. Dar are cineva „puterea" aceasta, „dreptul" de a contribui la spargerea unei familii, de a încuraja tendințe de libertinaj 7Dar Florica I„ în numele viitoarei familii pe care — să acceptăm — voia să o întemeieze în mod sincer, avea dreptul să lovească — fie șl indirect, într-o familie (din punct de vedere legal) constituită, într-o fată de 15 ani ? Indiscutabil, nu ! F. I. n-ar fi trebuit să închidă nici o clipă ochii la vinile serioase ale aceluia pe care și-l dorea ca soț șl ca tată al copilului ei. Dovadă a gravei sale greșeli este evoluția ulterioară a „poveștii de dragoste", sfîr- șită lamentabil. Fără doar și poate, jocul sentimentelor e complex și nuanțat, dar este totuși de mirare că nici acum, în ceasul al doisprezecelea, Florica I. nu înțelege perfect nici cu cine a avut de-a face șl nici cît de nedrept a acționat, acceptînd aventura propusă de R. Tripa. Necazurile ei actuale n-o pot absolvi de partea ei — hotărîtoare — de vină ; ceea ce, însă, nu poate Justifica, pe de altă parte, nici atmosfera creată în jurul ei, își continuă netulburat existența, „liber" față de familia de care nu e despărțit legal, „liber" de obligațiile contractate față de F. I.
în timp ce R. T.

„PREJUDECĂȚI»?!sau „li- e izgonit din dușmanilor. „Nu Nu mă mal re-distrează veșnic.
Colectivul de muncă al Florlcăi I. nu-i prea mare. Din acest punct de vedere, într-o astfel de colectivitate poate acționa mai prompt (și cine știe dacă nu cumva și mai eficace) opinia publică. Oamenii se cunosc mai îndeaproape, abaterile de la principiile morale sînt mai degrabă detectate și supuse examenului obștesc. Surprinzător însă, nu s-a luat în discuție aspectul esențial al în- tîmplării trăite de Florica I. : faptul că relația ei cu un bărbat căsătorit fundamentează despărțirea acestuia de propria-i familie. In schimb, au circulat tot felul de anonime și calomnii care vizau doar efectul greșelii comise de F. I. : copilul. Pînă și unele din colegele sale de muncă (care, ne place să credem, au dorit realmente să-i dea ozmînă de aju-

tor) au căzut în eroarea do a discuta, și public, n.u aspectele vitale ale cazului, ci... conținutul unor A- nonlme. ,— Eu îmi dau seama că toata astea sînt urmarea greșelii pe care am săvîrșit-o în momentul în care m-am lăsat antrenată în jocul sentimentelor mele față de omul care nu le merita — își face acum un examen de conștiință F. I. Dar nu cred că este obligatoriu să fiu continuu condamnată, adeseori la modul cel mai vulgar : mă condamn eu mai mult decît oricine. Din nefericire e tîrziu, așa că încerc să fac tot ce pot pentru ca, din pricina mea, să nu sufere și o altă ființă care — în nici un fel — nu va putea fi învinuită de greșeala altcuiva.Pe bună dreptate, un cititor s-ar putea întreba : nu cumva F.I. este victima unor „prejudecăți" la care se referă în scrisoarea ei ? Dar despre ce fel de „prejudecăți" poate fi vorba cînd singură recunoaște că a săvîrșit o greșeală gravă ? Cei din 
jur trebuie să accepte orice, să 
tacă, să treacă peste acest episod 
numai de teama de-a nu fi acu
zați că au... „prejudecățiPe de altă parte, ne-am ciocnit de un anumit gust îndoielnic pentru aspectele neesențiale ale cazului. Astfel, încercînd să aflăm ce sorți de rezolvare are mal vechea cerere de spațiu a Floricăi I., ne-am adresat unui inspector de la Spațiul locativ al Consiliului popular al municipiului Deva. După simplul nume al solicitantei a fost greu să urmărim traiectoria hîrtiilor. A fost însă suficient să dăm cîteva amănunte personale pentru ca inspectorul să se „lumineze" la fată. Iar la serviciul Floricăi I., în două rînduri, o dată pe biroul directorului, altădată pe masa opera- toarei-șefe, au apărut anonimele, una... semnată („un grup de telefoniste"). A urmat o ședință în care operatoarea-șefă Ana Rădic n-a pus-o doar în discuție pe „împricinată", ci a citat copios din anonimă, deși inițial întrebase public, deschis, care sînt autoarele scrisorii (acel „grup de telefoniste") și s-a dovedit că nici una din colegele prezente nu așternuse pe hîr- tie învinuirile exprimate într-un limbaj imposibil de reprodus. Ano
nima ar fi trebuit să ajungă la coș ! Dar nu, ea este și astăzi, frumos capsată, în dosarul personal al operatoarei Florica I.— Eu consider — e de părere in- ginerul-șef al Oficiului P.T.T.R. Deva, Mircea Deac, care ține locul directorului plecat în concediu — că nu-i normal cum s-a procedat. S-au lansat, necontrolate, niște afirmații infame. E de neînțeles cum nu s-a dat dovadă de mai multă omenie. Și mai e ceva care te pune pe gînduri. Orașul întreg s-a modernizat, n-avem decît să privim pe fereastră, ba chiar locul nostru de muncă nu mai seamănă cu ce-a fost, recent am primit cinci „Pentaconta" capabile să facă legătura automat cu alte orașe ale tării. Oamenii se obișnuiesc nu- maidecît cu noutățile tehnice, științifice, urbanistice. Dar cînd e vorba de chestiuni de ordin moral, infinit mai subtile, unii se deprind mai greu să le manipuleze, să aibă un punct de vedere pe măsura timpului nostim.— Cît îl privește pe acela care a adus-o în situația aceasta, socotesc că este un om fără onoare ! — declară Haralambie Munteanu, secretarul organizației de bază a Direcției județene P.T.T.R. Hunedoara. Un om lipsit de onoare a fost cu familia sa, așa a fost și cu Florica I. în fond, Florica I. este victima propriei greșeli ! O fericire reală nu se poate întemeia pe ceva șubred, pe sacrificarea altora. Faptul că oamenii s-au interesat de caz (exceptînd bîrfelile, insinuările gratuite) mie mi se pare pozitiv. Au venit la mine, din proprie inițiativă, două telefoniste să stăruie ca Florica I. să fie ajutată. Gest colegial ! Atmosfera care s-a instalat în jurul ei a fost determinată, cred eu, și de o anume nemulțumire a celor din jur fată de situația tulbure, echivocă, în caro s-a lăsat antrenată F. I.Dar, la urma urmei, care sînt părerile colegelor de muncă (așa cum le-am găsit consemnate în procesul verbal al uneia din ședințe) : „Tov. Florica I. cu ajutorul întregului colectiv își va îndrepta situația și comportarea" (Taube Manta) ; „Am o părere foarte bună despre tov. F.I. pe care o cunosc de multi ani, fiind o vreme colega mea de cameră" (Mariana Dragnea) ; „Cît privește locuința, pe viitor să fie ajutată din partea colectivului" (Geta Naciu).Conducerea Oficiului P.T.T.R. Deva nu numai că n-a ajutat-o pe viitoarea mamă să iasă din impasul în care se află, dar a și tolerat (alături de organele sindicale) ca F.I. să devină ținta unor bîrfeli, șl nu obiectul atitudinii constructive pe care tovarășele ei de muncă au ținut, în cea mai mare parte, s-o aibă. Poate că, dacă de la bun început, colectivul din care face parte (a nu se uita : în majoritate alcătuit din femei) l-ar fi atras atentia asupra riscurilor maxime pe care le include aventura ei sentimentală, Florica I. ar fi izbutit să sa oprească la timp, să-și dea seama — inițial — că maturitatea vîrstcl impune, prin reflex, o matură chibzuință a actelor vitale.Ne permitem o sugestie : în măsura în care, pînă la data nașterii, hotărîrea în procesul de divorț al familiei Tripa nu se va da, iar probele vor dovedi fără drept de apel cine este tatăl viitorului copil, locatarul garso-, nierei din centrul Devei, care stă separat de actuala lui familie (am văzut în ce condiții!) să se mute în a- partamentul pe care-1 ocupă, Ia a- ceastă oră, soția și fiica sa. Totodată, garsoniera pe care o ocupă acum (în condiții cel puțin... neclare) să fie a- tribuită în favoarea celuilalt copil al său care se va naște. Pînă atunci, se impune însă și o soluție tranzitoria promptă a situației Floricăi I.Asemenea cazuri care tulbură echilibrul stabil al moralei publice, care nesocotesc legile indestructibile ale familiei, sînt de natură să îndemne la reflecție pe acei care, orbește, se a- runcă in viitoarea unor așa-zise sentimente gata să dispară apoi, uluitor de precis și de repede, la cel dinții impas.



PAGINA 6 SCINTEIA — miercuri 7 august 1963

DIN ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
PE SCARA VALORILOR

CIVILIZAȚIEI TEHNICE:
u

METALUL ÎSI APĂRĂ
5

SUPREMAȚIA
9în pofida descoperirii de către știința modernă a numeroase materiale noi, metalele continuă să ocupe ți în prezent locul principal în construcția de mașini, mecanisme, a- parate și instalații, construcții de tot felul. Exigențele tehnicii actuale față de metale sînt din ce în ce mal mari. Metalele trebuie să reziste la temperaturi de peste 3 000 gra- «le și la un frig apropiat de zero absolut, fără să-și schimbe structura și proprietățile timp îndelungat. Pentru construcția unor mașini sînt necesare metaîe supraușoare, inatacabile de către acizi, cu o înaltă elasticitate, magnetice sau dimpotrivă antimagnetice etc. Pentru navele cosmice se cer materiale cu o rezistență ridicată la temperaturi înalte, care să suporte vibrații și accelerări puternice. S-ar putea continua, desigur, această înșiruire, fiecare ramură a tehnicii și științei avînd pretențiile ei specifice față de metale.Cum reușește metalurgia modernă să satisfacă aceste pretenții? Care sînt proprietățile metalelor și aliajelor puse în evidență de cercetările cele mai recente în acest domeniu? Ce perspective se întrevăd pentru viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat în utilizarea metalelor ? Am pus aceste întrebări savantului sovietic E. Savițki, membru corespondent al Academiei de U.R.S.S. Redăm mai jos tele răspunsuri primite.în ultimii circa 60 de rată interlocutorul nostru vanții au reușit să sporească rezistența oțelului de 8—10 ori — dar cerințele tehnicii moderne cresc fără încetare. Un pas înainte a fost făcut prin realizarea unor noi aliaje. Au fost realizate pînă acum zeci de mii, iar numărul lor crește în continuare. Aliajele au proprietăți deosebite, adesea mult superioare față de metalele din care sînt realizate. De exemplu, aliajele <le cositor și niobiu sau de vanadiu și galiu au fenomenale proprietăți de supraconductibilitate. Din ele se pot realiza magneți supraputernici; un astfel de magnet în greutate de un kilogram are o forță de atracție de 20 de tone. Aliajul de siliciu și molibden este rezistent pînă la o temperatură de 1 700 grade. Cercetări efectuate în U.R.S.S. au dezvăluit că la temperaturi reprezen- tînd 70—90 la sută din temperatura de topire, aliajele devin plastice. Această descoperire a permis să fie învinsă casabilitatea aliajelor, să se poată obține din ele piese de forme dorite. Aliajele din metale și nemetale joacă și ele un rol din ce în ce mai mare în tehnică. Sub forma pieselor sinterizate ele sînt folosite la construcția generatoarelor magnetohidrodinamice și a transformatorilor termoelectronici ai e- nergiei atomice direct în energie electrică. Aliajele de bor și zirconiu, bor și crom sînt refractare, rezistente la coroziune și la uzură. Aliajele de bor șl pămînturi rare »înt folosite drept „curse de neutroni" în reactoarele atomice.Dacă structura metalelor e destul de bine cunoscută, structura jelor e aproape necunoscută, talurgiștii procedează încă empiric în acest domeniu: mai întîi obțin a- liajui și apoi încep să-i studieze proprietățile. Cînd știința va atăpîni legile formării cristalelor aliajelor, atunci va fi în măsură să stabilească anticipat proprietățile acestora, să realizeze materiale cu caracteristici dinainte cunoscute. Iată de sarcina noastră numărul crearea teoriei aliajelor.Un al doilea obiectiv al metalurgiei ca știință rirea unor proprietăți lelor care să ducă la apariția unor noi ramuri ale tehnicii, așa cum s-a întîmplat cu descoperirea se- miconductibilității germaniului și siliciului, care stă azi la baza tehnicii semiconductorilor. în prezent se știe că proprietățile autentice, depline, ale elementelor se dezvăluie numai atunci cînd acestea sînt obținute într-un înalt grad de puritate. Orice element își schimbă proprietățile dacă conține impurități.

Astfel, fierul pur are cu totul alte proprietăți mecanice, electrice, magnetice decît fierul obișnuit. De pildă, el are o înaltă plasticitate chiar la temperaturi apropiate de zero absolut, în timp ce fierul obișnuit devine casabil la un ger de minus 40 de grade. în ultimii ani, în Uniunea Sovietică și în alte țări au fost puse bazele unei metalurgii cu totul noi, care realizează metale cu o înaltă puritate. Pentru aceasta trebuie învinse numeroase piedici. întrucît asupra proprietăților metalelor influențează chiar atmosfera o- bișnuită, într-o serie de cazuri metalele pure se prelucrează în vid sau în argon ori heliu. De pe acum sa- vanții se gîndesc în mod serios să folosească în viitor vidul înalt, me-
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diul steril și imponderabilitatea din spațiul cosmic și de pe suprafața Lunii, precum și radiația solară în vederea obținerii unor aliaje speciale.Un al treilea obiectiv al metalurgiei moderne este utilizarea deplină a proprietăților cunoscute ale metalelor. Pînă _în prezent nu este folosită nici măcar a zecea parte a rezistenței pe care, în mod teoretic, ar putea s-o aibă metalele. Obținerea unor metale și aliaje fără defecte de structură ar face posibilă apropierea rezistenței lor de valoarea teoretică. Cînd se va rezolva a- ceastă problemă, vor putea fi transformate în _ realitate astfel de proiecte cum sînt acoperirea orașelor de dincolo de Cercul Polar fără stîlpi intermediari de susținere, construcția de poduri arcuite peste strîmtorile turnuri multeoceanice, realizarea unor înalte de cîțiva kilometri și altele.Folosirea monocristalelor metale greu fusibile a permis acum prelungirea de 5—10 ori „__ratei de funcționare a aparatelor e- lectrice cu vid, ca și crearea unor noi aparate de o soliditate și sensibilitate deosebite. La Institutul de metalurgie al Academiei de Științe a U.R.S.S. au fost elaborate metode de obținere în vid sau în medii inerte a unor monocristale de o înaltă puritate ale aproape tuturor metalelor greu fusibile — vanadiu, niobiu, zirconiu, titan, tantal, molibden, wolfram, reniu, ruteniu ș.a.ramură a de mono- în tehnica

unor de pe a du-

Se creează astfel încă o metalurgiei — producția cristale atît de necesare modernă.Mari perspective au șl le compuse: sticla cu metal, metale cu polimeri, betoane cu armătură de molibden sau titan; proprietăți interesante capătă și combinarea unor metale. De exemplu, dacă fire de wolfram sînt acoperite cu un strat de cupru se creează un produs cu totul nou, cu proprietăți necunoscute pînă acum. Astfel de materiale au o rezistență neobișnuită. De obținerea unor noi materiale compuse va depinde dezvoltarea, în viitor, a numeroase ramuri ale tehnicii.Așa-zisele mînturi scandiu, de fapt, doze mici au asupra comparabil cu efectul vitaminelor a- supra organismului uman. Cîteva kilograme de pămînturi rare sau chiar numai cîteva sute de grame la o tonă îmbunătățesc considerabil proprietățile fontei, oțelurilor și a- liajelor, dublînd de exemplu rezistența fontei. „Pămînturile rare" nu sînt chiar atît de rare cum s-ar putea crede, judecind după numele lor. In scoarța terestră ele se găsesc în

materiale-

elemente din rare (lantan, y triu etc.), care metale, adăugate la fontă, oțel și la aliaje, acestora un efect uimitor,

INVESTIGAȚII
HS Diagnoza inimii cu ultrasunete a fost pusă la punct la clinica Universității din Lund, Suedia. Pe peretele toracic se plasează un mic aparat, căruia un strat de parafină lichidă îi asigură un bun contact cu epiderma. El emite unde ultrasonore prin peretele toracic pînă la inimă, pal- pînd-o și măsoară apoi pe un ecran ecoul acestor unde. închiderea și deschiderea valvulelor inimii pot fi urmărite astfel cu precizie. Se constată, de pildă, dacă val- vulele nu se mai pot deschide în întregime, din cauza sclerozării. O tehnică ceva mai complicată, care folosește de asemenea ultrasunetul, a fost pusă la punct în Japonia. La Universitatea din Tokio, medicii au introdus în inima unor pacienți un cateter pe al cărui vîrf se găsește un minuscul aparat cu ultrasunete. Cu ajutorul său se poate măsura reflecția sunetului în interiorul inimii.

pă- ceriu, sînt, în

cantități de zeci și chiar de sute de ori mai mari decît cositorul, zincul, plumbul, molibdenul, wolframul. De obicei, ele se întîlnesc în componența minereurilor complexe, împreună cu titanul, niobiul, tantalul, uraniul și toriul; separarea lor a devenit posibilă numai în ultimul deceniu, prin metode moderne, cum sînt schimbul de ioni, metalotermia, distilarea în vid ș.a. U.R.S.S. dispune de mari rezerve de minereuri pentru obținerea acestei categorii prețioase de metale. Folosirea loi' în construcția de mașini și aparate, în tehnica atomică, în radioelectronică, în industria sticlei are largi perspective. Astfel, oxizii din pămînturile rare sînt excelenți coloranți pentru sticlă. Sticla cu adaos de ceriu nu se întunecă sub acțiunea radiațiilor; compuși ai europiului și ytriului cu fosforul au o culoare rubinie, fiind folosiți la construcția ecranelor vizoarelor în culori.Unul dintre cele mai rare mente este reniul. Producția mondială nu depășește, în prezent, cîteva tone. în combinație cu wolframul și molibdenul, el este singurul metal care permite realizarea unor aliaje unice prin rezistența lor mecanică, în condițiile unor temperaturi înalte. La temperatura obișnuită aceste aliaje sînt plastice și, deci, pot fi prelucrate. La 1 500 de grade ele au o rezistență de 40 de kilograme pe milimetru pătrat. Calitatea aceasta este deosebit de prețioasă pentru funcționarea bună a aparatelor la temperaturi înalte. A- liajele reniului cu tantalul și wolframul sînt cele mai rezistente la căldură dintre toate aliajele cunoscute în, prezent. Folosirea lor la fabricarea tuburilor catodice ale televizoarelor prelungește durata de funcționare a acestora de 5—10 ori.
Silviu PODINA
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Cum se desfășoară ac
tivitatea de cercetare in 
acest domeniu la noi în 
tară ? Considerați oportu
nă impulsionarea ei ?

prin intermediul cîmpuri- lor magnetice.Ce rezultate mai impor
tante au fost obținute și 
care sînt perspectivele de 
viitor ?

fluidice sînt în tehnica de

folosită cu mult mai succes în cazul folo- elementelor fluidice în cazul celor elec- eva-

în anul 1932, savantul român Henri Coandă a descoperit efectul care îi poartă numele, făcînd astfel cunoscută încă o proprietate însemnată a jeturilor de fluid în mișcare. Cu toate acestea, de-abia în anul 1960 s-a trecut la realizarea industrială a unor elemente de automatizare care funcționează pe principii fluidice și sînt caracterizate prin aceea că nu prezintă piese în mișcare.Perspectivele ce se deschid în acest domeniu ne-au determinat să adresăm cîteva întrebări unui specialist.

începînd din anul 1960, atenția cercetătorilor și constructorilor din domeniul automaticii a fost reținută de apariția unei noi tendințe în tehnica construcției elementelor de automatizare. Este vorba de elemente funcționînd pe principii fluidice, dar fără piese în mișcate. Un element fluidic sau element cu jeturi fluidice nu este alt-

ploatare minime. Ca agent purtător de energie, în cazul elementelor fluidice se pot folosi cele mai diferite gaze sau lichide : aer, apă, uleiuri minerale, gaze de ardere etc. Prin folosirea materialelor feromagnetice în stare lichidă, ca agent purtător de energie, funcționarea unor astfel de dispozitive fluidice poate fi influențată de la distanță,

țin 150 de posibilități de utilizare. Elementele flui- dice se folosesc cu succes în schemele de comandă automată a mașinilor-unel- te. Ele prezintă mare siguranță de funcționare în condiții de vibrație, medii încărcate cu pulberi metalice, avînd o viteză suficient de mare pentru necesitățile de comutație respective.

Care sînt principalele 
considerente ce pledează 
pentru intensificarea cer
cetărilor în domeniul ele
mentelor de automatizare 
fluidice ?Sistemele electronice ne oferă astăzi posibilitatea realizării conducerii automate a unor procese tehnologice rapide (în timpi de ordinul milionimilor de secundă). La variații mari de temperatură însă, ca și în prezența unor cîmpuri electromagnetice, a radiațiilor cosmice și atomice, în medii cu pericol de explozie (cum sînt cele din industria; chimică și de prelucrare a țițeiului), folosirea aparaturii de automatizare electronică impune ' luarea unor măsuri de precauție (capsulăre, izolare termică etc.), ceea ce face ca aceasta să devină costisitoare, mai puțin sigură în funcționare sau chiar contraindicată.Intrucîț, în asemenea condiții, aparatura electronică se poate dovedi ineficace, atenția cercetătorilor s-a îndreptat către perfecționarea elementelor de automatizare bazate pe principii pneumatice și hidraulice. Cu toate perfecționările aduse în decursul anilor, elementele pneumatice au mai prezentat o serie de neajunsuri: întîrzie- rea răspunsului și, implicit, o viteză redusă de lucru ; uzură în timp ; siguranță redusă la variații mari de temperatură etc.

Perspective importante se deschid în tehnica rachetelor cosmice. Elementele fluidice pot fi introduse în schemele de comandă locală de pe rachetă, cum ar fi comanda motoarelor, controlul diferiți- lor parametri de funcționare a acestora, comanda corecției orbitei de deplasare etc. De remarcat că energia razelor solare poate fi mult sirii decît tronice, întrucît prin porarea unui lichid se creează gazul care acționează ca agent de lucru.Ar fi greșit să considerăm că tehnica elementelor fluidice cîștigă teren în dauna electronicii. Urmărind dezvoltarea sistemelor de reglare pneumatice și e- lectronice din ultimul timp, se poate trage concluzia că ambele sisteme sînt de viitor.

ceva decît un ansamblu de ajutaje, cavități și canale de scurgere, practicate cu multă precizie în plăci din diferite materiale (sticlă, ceramică, materiale plastice etc). Aceste elemente de automatizare oferă o serie de caracteristici care constituie o atracție pentru cercetători.Astfel, oricare din cele trei funcții de bază în tehnica reglării automate — amplificare, comutație, memorie — sînt ușor realizabile, folosind jeturi și vîr- tejuri de fluid. în comparație cu circuitele electronice, circuitele fluidice prezintă calități remarcabile de rezistență la condiții extreme ale mediului : frig, căldură, radiații, coroziune, vibrații, umiditate, chiar cu valori foarte mari, precum și o mare stabilitate a caracteristicilor funcționale în timp. Ele au o durată de viață practic nelimitată, sînt ieftine, se pretează la miniaturizare, necesită cheltuieli de ex-
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Elementele fluidice pot fi folosite ca echipamente de comandă, reglare și control, indiferent de valorile pe care le iau parametrii mediului. Pînă în prezent, se pare că ar exista o singură limitare, anume frecventa de lucru de 100 kHz. Peste această limită, elementele electronice nu au deocamdată adversar.Se cunosc astăzi cel pu-

în industria chimică și de prelucrare a țițeiului, folosirea în circuitele de reglare automată a elementelor fluidice, întrucît nu duce la apariția de scîntei, oferă ranță.Elementele utilizabile și calcul, domeniu considerat pînă nu de mult un monopol al electronicii. Este a- devărat că nu se întrevede posibilitatea atingerii vitezelor de lucru ale calculatoarelor electronice (circa 1—4 milioane de operații pe secundă), dai’ în comanda unor procese industriale este mult mai indicat a se folosi calculatoare nalogice pneumatice, care sînt mult mai ieftine și sigure în funcționare, în orice condiții de exploatare (vibrații, temperaturi mari etc), în locul calculatoarelor electronice de mare capacitate. Se și construiesc calculatoare pneumatice cu performanțe destul de ridicate.

S-au înființat colective de studiu și cercetare în cadrul institutelor Academiei, în institute de învățămînt superior, în u- zine. Cercetările sînt încă în faza începutului, bazate mai mult pe pasiunea cercetătorilor. De abia din acest an, după cum sîntem informați, C.N.C.S. a inclus în planul său de perspectivă și probleme privind cercetarea, proiectarea și construcția elementelor fluidice.Consider necesar să se realizeze schimburi de experiență între cercetătorii din diferitele colective, în vederea unirii eforturilor lor și a găsirii în timpul cel mai scurt a soluțiilor de realizare practică a unor e- lemente fluidice care ar putea trece în producția industrială.O măsură de primă urgență ar fi înființarea unor laboratoare de studii și cercetare dotate corespunzător, ca și formarea unui număr mai mare de specialiști.
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de înaltă competență al Organizației Mondiale a Sănătății, interlocutorul Ministerului lor Sociale, a fost pentru cîteva zile oaspetele Capitalei, împreună cu dr. Charles Cockburn, director al sec-

nostru, la invitația Sănătății și Prevederi-
de boli virotice. sale fundamentale

Creierul omenesc numără peste zece miliarde de celule care, sub efectul impulsurilor nervoase, suferă modificări chimice și electrice continue. Epilepsia, boală a creierului ale cărei cauze sînt încă insuficient cunoscute, este caracterizată prin descărcări electrice dezordonate. Astăzi,, explorarea stereoelectroencefalografică permite localizarea zonei bolnave și luarea deciziei corespunzătoare în privința unei eventuale intervenții chirurgicale. Medicul supraveghează comportarea pacientului pe un ecran de televiziune.

EXPERIMENTEzotronul Institutului unificat de cercetări nucleare de la Dubna, în care electronii sînt accelerați pînă la o energie de 10 miliarde eV. Creînd o aparatură electronică extrem de sensibilă, oamenii de știință au demonstrat experimental că așa-numiții phi-mezoni se transformă în fotoni, iar a- ceștia din urmă formează „instantaneu" electroni și pozitroni. Mai mult, au fost a- preciațf parametrii cantitativi ai acestor fenomene extrem de rare din microunivers, care se desfășoară într-un ritm ultrarapid, intervalul de timp fiind de fracțiuni de secundă cu valoarea de IO—23.

(Din „Courrier de l’UNESCO").

IPOTEZE-IDEItarctic ar fi constituit, de asemenea, o enigmă, dacă între timp nu s-ar fi observat că zăpada aduce pe Pămînt, din atmosferă, cantități minime de salpetru, săruri de clor și săruri de iod. Dacă în zonele cu climat moderat, unde plouă mai des, aceste săruri sînt absorbite de sol, apoi de plante și dispar, în climatul antarctic, asemănător cu col clin pustiul Atacama, zăpada se evaporă lent, fără să se topească atunci cînd vîntul bate cu o intensitate suficientă. Sărurile se aglomerează astfel în cursul miilor de secole, transformîndu-se în cîmpuri de salpetru.

pot trage importante concluzii cil privire la fenomenele vitale, în general. De asemenea, de pe acum, în laborator au fost create virusuri noi, inexistente în natură. Ele și-ar putea găsi utilizări majore, de pildă, în controlarea de către om a evoluției maladiilor. în fine, simplul fapt că a fost realizată crearea de virusuri noi și de material genetic care influențează hotărîtor dezvoltarea lor într-un sens sau altul deschide vaste perspective investigației științifice.— După cîte știm, ne vizitați țara pentru a doua oară, la un interval de patru ani. Ar fi interesant să aflăm părerea pe care v-ați format-o despre preocupările și rezultatele obținute de virologii români.— In primul rînd doresc să-mi exprim profundul regret pentru pierderea grea suferită de aceștia prin moartea profesorului Ștefan S. Nicolau, care a fost pentru noi toți un model de rigurozitate științifică. Știu că a avut o mare contribuție la organizarea unui foarte modem institut de inframicrobiologie, cunoscut în întreaga lume. Institutul „Dr. I. Cantacuzino" are o veche și glorioasă tradiție de cercetare și este o adevărată pepinieră de cadre noi de cercetători, pregătindu-le cu înaltă competență intrarea pe tărî- mul investigațiilor științifice de vi- rologie. Institutul aduce, de asemenea, o însemnată contribuție la buna desfășurare a programelor inițiate de O.M.S. Una din rațiunile vizitei mele este, de altfel, tocmai stabilirea, împreună cu directorul acestei importante unități de cercetare, prof. dr. I. Mesrobeanu, a detaliilor activității de colaborare ca este susținută aici în domeniul îmbunătățirii vaccinului antipoliomieli- tic. La acest program coordonat de O.M.S. mai ța, U.R.S.S., țări. Pentru este absolut muncii între cialitate din fice ale lumii, fiecare studiind, în cadrul planului general stabilit, aspecte parțiale ale temei investigate. Căci în virologie, ca și în alte ramuri ale științei, se ivesc necontenit noi probleme, a căror soluționare reală nu poate fi obținută decit printr-o tot mai activă cooperare științifică internațională. In această privință am găsit deplină înțelegere la colegii mei din România și rămîn plăcut impresionat de colaborarea fructuoasă cu aceștia.

Convorbire cu prof.
Joseph L. MELNICK

directorul Centrului internațional
de enterovirusuri al O.M.S.
din Houston, Texas (S.U.A.)ției O.M.S. Contribuțiile în foarte largi domenii ale viro- logiei și epidemiologiei moderne, numeroasele articole și monografii pe care le-a publicat mai ales cu privire la enterovirusuri — fiind totodată descoperitorul cîtorva tipuri dintre acestea — constituie prețioase instrumente de lucru pentru studenții și oamenii de știință care se dedică acestor nobile investigații pus» în serviciul omenirii.— Pentru început, vă rugăm să faceți o scurtă trecere în revistă a tendințelor actuale în cercetarea virusurilor și a principalelor rezultate practice dobîndite.— Aproape că nu există om care să nu fi suferit de pe urma bolilor provocate de virusuri. Ar fi suficient să amintesc că gripa, de exemplu, este una dintre acestea. Virusurile sînt corpușculi atît de infimi îneît, în mod obișnuit, un singur centimetru cub cuprinde cam zece miliarde de astfel de particule. Spre deosebire de celulă, corpusculul viral are o structură mult mai simplă, fiind alcătuit dintr-un singur acid nucleic și un înveliș proteic. Virusurile se înmulțesc nu prin diviziune, ci — așa cum s-a descoperit în ultimul deceniu, datorită instrumentelor tot mai perfecționate de investigație științifică — acidul lor nucleic paralizează aparatul genetic al celulei gazdă, iar genele virale o silesc pe aceasta să producă nu materiile vitale proprii, ci să se transforme într-o „fabrică" de virusuri. în numai cîteva ore, ba uneori chiar minute, într-o singură celulă se formează mii de particule virale, care, submi- nîndu-i procesele chimice fundamentale, îi provoacă moartea. Particulele virale se maturizează rapid și sînt eliberate, răspîndindu-se spre noi celule sănătoase, accelerînd astfel procesul de infecție. în alte cazuri, ce-i drept, mai rare, cam unul la un milion, virusul rămîne în celulă și se multiplică sincron cu a- ceasta. Datorită însă adaosului de material genetic străin (al virusului), mecanismul celular de creștere se dereglează și începe o multiplicare anarhică, celula devenind tumorală. O tendință importantă a investigațiilor actuale urmărește lupta cu succes împotriva bolilor virotice. Astfel, în momentul de față în S.U.A., U.R.S.S, Anglia, Franța ca

și în alte țări se desfășoară intense cercetări pentru a elucida rolul virusurilor în provocarea bolilor de natură canceroasă. Deși nu s-a aflat încă cu precizie dacă la om cancerul poate fi cauzat de virusuri — și aceasta constituie o altă foarte importantă direcție știm de pe acum produc cancer la animale, fundînd studiile de acest răm să devenim împotriva cancerului, așa cum am învățat să combatem cu succes multe dintre bolile virotice.Trebuie subliniat că în cadrul unoi programe inițiate de O.M.S. s-au făcut progrese extraordinare, existînd premise reale de a lichida complet boli virotice înainte foarte răspîndite în lume ca, de pildă, variola și poliomielita. în India și Pakistan s-au înregistrat succese deosebite în combaterea variolei. Dacă în trecut în S.U.A. poliomielita făcea anual 50 000 de noi victime, iar în țări ca Franța, Anglia, România etc. numărul copiilor ce se îmbolnăveau de această maladie neiertătoare se ridica anual la cîteva mii, astăzi, datorită vaccinării preventive în masă, ea a devenit cu totul excepțională. Trebuie subliniat, totodată, că pentru a asigura și menține un înalt nivel al imunității dobîndite în fiecare țară este esențial ca programul antipolio- mielitic inițiat să continue de-a lungul anilor, ca toate grupele de populație să fie vaccinate și revaccinate în termenele stabilite.— Co perspective deschide omenirii dezvoltarea cercetărilor de vi- rologie f— Despre una dintre acestea — după părerea mea, foarte importantă — am și amintit: eliminarea completă a bolilor virotice, care încă mai seceră mii de vieți omenești și provoacă suferințe cumplite în rindurile a milioane de oameni. Una cîte una, bolile virotice, adevă- rați dușmani ai omenirii, vor fi total lichidate. Pe de altă parte, virusurile fiind forme foarte simple ale vieții, prin studiul mecanismelor lor de fabricare a proteinelor și a acizilor nucleici, al modului lor da înmulțire și al cauzelor care provoacă moartea celulelor atacate se

o altă foarte im- de cercetare — că 30 de virusuri animale, iar apro- .... ____ t gen spe-capabili a lupta

participă Anglia, Fran- Japonia, Italia și alto a-l realiza cu succes, necesară o diviziune a laboratoarele de spe- diferitele zone geogra-Magneții cu cauciuc încep să se fabrice în cantități tot mai mari și proprietățile lor unice vor duce, probabil, la o creștere rapidă a folosirii lor. Fiind extru- dați în fîșii care sînt magnetizate înainte de a fi decupate în magneți separați, ei se pretează pentru producția în masă, cu costuri reduse de fabricație. De obicei, materialul finit conține particule de ferită în proporție de 80 la sută din greutatea sa. Sub formă de fîșie, magnetul poate fi folosit, de pildă, la fixarea ușilor și capacelor.

Experții studiază cum s-au creat uria- ““ șele „cîmpuri de salpetru" din pustiul chilian Atacama, „enigmă geologică" care pare să fie pe punctul de a fi rezolvată. Cu prilejul studierii unor soluri antarctice, la marginea platformei de gheață Ross, doi cercetători neozeelandezi au descoperit pentru prima oară cîmpuri de salpetru asemănătoare, dar mai mici, a căror compoziție chimică (conținut ridicat de iod, săruri de clor puține) se aseamănă cu cea a cîmpurilor chiliene.Crearea acestor cîmpuri în climatul an-
I Printr-o serie amplă de experiențe, ex- ™ trem de line, oameni de știință din U.R.S.S., R. D. Vietnam, Polonia și Cehoslovacia au confirmat previziunile teoreticienilor referitoare la transformarea reciprocă a particulelor nucleare și fotonilor. Experiențele au fost efectuate la sincrofa-

Lucian SACHELARIE
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întoarcerea din R.S. Cehoslovacă
a delegației Comitetului municipal

București al P.C.R.

SPORT Toate eforturile spre întărirea
Actualitatea la fotbalDelegația Comitetului municipal București al P.C.R., condusă de tovarășul Virgil Cazacu. membru al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului municipal de partid, care, la invitația Comitetului orășenesc Praga al P.C. Cehoslovac, a făcut o vizită în Cehoslovacia, s-a înapoiat marți în Capitală.La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întîmpi-

nați de tovarășul Ion Cosma, membru al C.C. al P.C.R., prim-vice- președinte al Consiliului popular al municipiului București, membri ai Biroului Municipal București activiști de partid.Au fost de fațăambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.

unității
5

țărilor socialiste
5

Ultimele „amicale" înaintea începerii campionatului (Urmare din pag. I)deComitetului al P.C.R., deKarel Kurka,
♦La plecare, pe aeroport, delegația a fost condusă de J. Kotrc, secretar al Comitetului orășenesc Praga al P.C.C., și de alți activiști ai comitetului. A fost prezent ambasadorul “ România viei.înainte delegației ților presei că vizita a constituit

lade
Republicii Socialiste Praga, Ion Obrado-plecare, a declarat conducătorul reprezentan-

★un bun prilej pentru un schimb de păreri, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, ceea ce — a subliniat el — va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre organizațiile noastre de partid, dintre țările noastre în interesul popoarelor noastre, pentru cauza socialismului, a unirii tuturor forțelor anti- imperialiste, pentru progres.(Agerpres)

Echipele bufcureștene Steaua, Dinamo, Rapid și Progresul au susținut ieri, în „familie", ultimele partide amicale dinaintea noului campionat. Pe stadionul „Dinamo", s-au întîlnit Dinamo șl Progresul. Scor 2—0 (2—0) pentru dinamo-viști, prin golurile înscrise de Du- mitrache și Pîrcălab. Dinamoviștil au prezentat la început „garnitura titularilor", pentru ca în repriza secundă să alinieze o formație schimbată în proporție de aproape două treimi. Progresul, în teren numai cu echipa de bază, n-a putut marca deși, mai ales în repriza a doua, a dominat și zii de gol. de rezerve cluburi au
a avut numeroase oca- In deschidere echipele — tineret ale celor două terminat nedecis : 1—1.

s-a scurs de atunci, au crescut forțela care se pronunță împotriva blocurilor militare, pentru destindere și cooperare general europeană.Partidul nostru, guvernul român și-au exprimat în permanență părerea că atîta timp cît există N.A.T.O., se menține și necesitatea existenței Tratatului de la Varșovia ; fidelă alianțelor sale. România este hotărîtă, fie că Pactul de la Varșovia va exista sau nu, să-și aducă întreaga contribuție la apărarea, împreună cu celelalte țări socialiste, a muncii pașnice a popoarelor din aceste țări, la întărirea securității generale. Așa cum s-a arătat în Declarația de la București și cum subliniază viața însăși, pentru îmbunătățirea climatului politic în Europa are o mare importanță lichidarea bazelor militare străine, retragerea tuturor trupelor de pe teritoriile altor state în limitele frontierelor naționale.După cum este cunoscut, în spiritul Declarației de la București, ~ publica Socialistă România a desfășurat o intensă activitate ternațională pentru dezvoltarea relațiilor multilaterale cu toate țările europene, a manifestat inițiativă și a sprijinit inițiativele altor state în direcția creării unui climat de destindere și încredere reci-' procă, a desfășurat acțiuni concrete în vedeVea asigurării_ securității în Europa și în lume, ferm hotărîtă să toate eforturile cestui nobil țel.In acest sens, . . .tră, întregul popor român și-au manifestat și își manifestă în permanență solidaritatea frățească cu poporul vietnamez în lupta sa dreaptă pentru respingerea agresiunii americane, îi acordă sprijin material, politic și moral. România a subliniat întotdeauna necesitatea ca țările socialiste să-și unească eforturile pentru a ajuta poporul vietnamez, ca toate popoarele să-și ridice glasul pentru a cere încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam — premisă indispensabilă a tratativelor pentru reglementarea problemei vietnameze. Ea se pronunță ferm pentru oprirea agresiunii, retragerea trupelor americane, recunoașterea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta.Popoarele iubitoare de pace sînt profund interesate în înlăturarea încordării care se menține de multă vreme în Orientul Apropiat. Țara noastră, care s-a pronunțat cu consecvență pentru soluționarea pașnică a conflictului din această regiune, consideră că în prezent este necesară retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile ocupate, recunoașterea dreptului la existență și suveranitate a țărilor din această zonă, potrivit rezoluției Consiliului de Securitate. In lume există și alte focare de încordare, precum și numeroase probleme internaționale nerezolvate. Soluționarea lor impune eforturi perseverente, o largă conlucrare pe baza principiilor coexistenței pașnice între state cu prînduiri sociale diferite; Este,'’de asemenea, necesară unirea tuturor forțelor democratice, progresiste în sprijinul luptei statelor recent eliberate pentru consolidarea independentei lor, pentru dezvoltarea lor economică și socială, în sprijinul mișcării de eliberare a popoarelor care se mai află încă sub dominația colonialismului și neocolonia- lismului. Energiile tuturor popoarelor se cer îndreptate spre menținerea și întărirea păcii.In epoca noastră, factorul fundamental care condiționează succesul luptei tuturor forțelor frontului anti- imperialist este întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste internaționale, pe baza marxism-le- ninismului, a internaționalismului socialist. Tocmai de aceea este imperios necesar să se evite orice ar putea să favorizeze dezbinarea: pornin- du-se de la ceea ce este comun șl unește țările socialiste, să se îndrepte toate forțele, toate energiile într-o singură direcție — aceea a întăririi unității, a dezvoltării prieteniei și colaborării între țările frățești ale sistemului mondial socialist.Călăuzindu-se de interesele fundamentale ale poporului român și ale cauzei socialismului. Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România, afirmîndu-și încă o dată prietenia și solidaritatea frățească cu țările socialiste, cu partidele comuniste, sînt ferm hotărîte de a nu-și precupeți eforturile în vederea întăririi unității țărilor socialiste, de a face tot ce le stă în putință pentru a contribui la restabilirea coeziunii mișcării comuniste, la unirea tuturor forțelor care luptă pentru socialism. pace

menea practici, să se meargă neabătut pe linia apropierii țărilor cialiste, extinderii colaborării tre ele, pe acele căi care duc sporirea forței și vitalității sistemului mondial socialist.Un rol de covîrșitoare însemnătate revine țărilor socialiste în lupta pentru rezolvarea problemelor internaționale arzătoare, pentru lichidarea reziduurilor „războiului rece" și a focarelor de încordare și război, zădărnicirea planurilor cercurilor imperialiste agresive, asigurarea coexistenței pașnice și a colaborării între toate statele, indiferent de o- rînduirea socială. După cum este știut, Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc la București în iulie 1966, a prilejuit, prin documentele de mare însemnătate politică â- doptate în unanimitate, o puternică afirmare a voinței și hotărîrii parti- cipanților de a acționa în spirit unitar pentru apărarea păcii și securității în Europa șl în lume. Declarația adoptată cu acel prilej exprimă punctul de vedere comun cu privire la nare a le cardinale ționale —— și oferă o platformă de raliere a tuturor statelor europene, a celor mai largi forțe democratice și progresiste în vederea realizării acestui deziderat major al tuturor popoarelor continentului nostru. Declarația de la București a relevat că intensificarea legăturilor tehnico-științifice, litico-diplomatice rile europene, înlăturarea neîncrederii bunătățirea climatului politic formează premisa fundamentală, menită să conducă, în mod treptat, pas cu pas, spre întărirea securității în Europa. După aprecierea comună înscrisă în această Declarație, abordarea constructivă a problemei securității europene este posibilă numai pornindu-se de la realitățile lumii postbelice, în primul rînd de la recunoașterea existenței celor două state germane — Republica Democrată Germană, cel dintîi stat socialist german, țară prietenă și aliată, și Republica Federală a Germaniei. Subliniindu-se că „țările socialiste consideră că o condiție fundamentală a înfăptuirii securității europene o constituie afirmarea și dezvoltarea între state a unor relații normale", în Declarație se afirmă că „dezvoltarea colaborării general europene face necesar ca toate statele să renunțe la orice fel de discriminări și presiuni, fie ele politice sau economice, față de alte țări, să colaboreze pe bază de egalitate și să stabilească relații normale între ele, inclusiv stabilirea de relații normale cu ambele state germane". Aceasta este concepția Declarației de la București și realizarea ei cu consecvență poate contribui considerabil la îmbunătățirea climatului european și creează condiții ca cele două state• germane să participe la eforturile pentru întărirea păcii șl colaborării în Europa. Firește, înfăptuirea securității europene implică respectarea inviolabilității frontierelor existente, inclusiv a graniței Oder-Neisse. Sînt pe deplin actuale atît cerințele formulate în Declarația de la București de a se combate recrudescența activității cercurilor neonaziste, revanșarde din R.F.G., cît și aprecierea pozitivă a existentei în această țară a cercurilor care se pronunță împotriva militarismului și revanșismului, pentru relații normale între ambele state germane, pentru destinderea încordării internaționale și asigurarea securității europene, pentru ca întregul popor german să se bucure de binefacerile păcii.Țările socialiste participante la Consfătuirea de la București au relevat cu tărie necesitatea desființării blocurilor militare, apreciind că „garanția reală a securității și progresului fiecărei țări europene o constituie nu existența grupărilor militare, care nu corespund tendințelor contemporane sănătoase ale vieții internaționale", că pentru slăbirea încordării militare în Europa calea radicală „ar fi desființarea concomitentă a alianțelor militare existente", că „situația actuală face posibilă aceasta". Toate țările socialiste participante la Consfătuirea de la București au reafirmat în mod solemn că sînt gata pentru lichidarea concomitentă a alianței nord-atlantice și a Tratatului de la Varșovia. Oportunitatea acestei propuneri este subliniată și de faptul că în perioada care

so- din- lațările frățești, contactele bilaterale și multilaterale.Firește, este dreptul partidului, al guvernului din fiecare țară socialistă de a se întîlni atunci cînd consideră necesar, cînd viața o cere, cu partide și guverne din alte țări socialiste, în cadru bilateral și multilateral, de a discuta problemele relațiilor reciproce sau alte probleme care privesc interesele comune ale participanților; după cum fiecare partid poate decide în mod suveran dacă participă sau nu la asemenea întîlniri. Dar partidul nostru consideră că atunci cînd se abordează probleme care privesc Interesele vitale ale tuturor țărilor socialiste, cînd se analizează și se trag concluzii referitoare la țările între care există legături consfințite prin tratate și pacte, cînd se iau hotărîri care angajează țările respective, este o cerință elementară, esențială ca discuțiile să aibă loc cu acordul și în prezența partidelor și țărilor interesate. A pune în discuție și a lua hotărîri în probleme ce priveso în mod direct alte partide și țări care nu au fost invitate și nu sînt prezente la consfătuiri, care nu au dat participanților vreun mandat în acest sens, este cu totul incompatibil cu normele de relații dintre partidele frățești, cu principiul egalității între partide și țări. Practica de a merge pe o asemenea linie, punînd alte partide în fața unui fapt împlinit, lăsîndu-le doar alternativa de a fi sau nu de acord cu concluziile unei întîlniri la care n-au participat, este o practică profund dăunătoare, care nu poate decît să genereze în continuare animozități și disensiuni, să favorizeze fărîmițarea forțelor socialismului, să contravină flagrant intereselor unității, intereselor socialismului. Calea unității, a întăririi solidarității socialiste este aceea a eforturilor neslăbite, perseverente pentru normalizarea relațiilor, pentru așezarea lor pe temelia încrederii și respectului . reciproc.Opinia publică din țara noastră, care a urmărit cu îngrijorare înăsprirea relațiilor dintre unele țări socialiste și Republica Socialistă Cehoslovacă, salută cu satisfacție reducerea tensiunii, încetarea polemicii, pășirea pe calea soluționării problemelor divergente prin discuții directe, — înțelegeri intervenite ca urmare a convorbirilor purtate de conducerile Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Partidului Comunist din Cehoslovacia și altor partide. Aceasta dovedește că atunci cînd se poartă discuții deschise, într-un spirit tovărășesc, de înțelegere reciprocă, se pot găsi soluții la problemele divergente și că este necesar să se acorde încredere Partidului Comunist din Cehoslovacia, poporului cehoslovac în realizarea sarcinilor complexe pe care le pune perfecționarea orîndui- rii socialiste, corespunzător aspirațiilor naționale și condițiilor specifice, intereselor șoeialismului. ■■Nu poaț^ -fip,ignorat insă faptul, că . în Declarația" de la Bratislava a unor partide comuniste și muncitorești sînt abordate o serie de probleme de mare însemnătate politică ce privesc direct și alte țări socialiste care nu au fost invitate și nu au participat la această consfătuire. în acest" sens reține atenția faptul că între altele s-au luat în discuție activitatea C.A.E.R. și s-a preconizat „ținerea într-un viitor cît, mai apropiat a unei consfătuiri economice la cel mai înalt nivel", precum și probleme privitoare la Tratatul de la Varșovia. România, ca membră a acestor organisme internaționale încă de la fondarea lor, consideră că discutarea tuturor problemelor legate de desfășurarea și perfecționarea activității acestora trebuie făcută în comun de toate țările-mem- bre — singura modalitate pentru rezolvarea problemelor respective și întărirea unității. Conducerea de partid și de stai a țării noastre s-a mai pronunțat în această privință. „Considerăm — a spus tovarășul Nicoiae Ceaușescu, Ia 26 aprilie 1968, după întîlnirea de Dresda — că discutarea unor semenea probleme, care se referă la organisme internaționale la fondarea cărora România a luat parte, nu se poate face numai de către UNELE țări membre... Așa cum a dovedit experiența de pînă acum, asemenea acțiuni și procedee nu sînt de natură să contribuie la întărirea acestor organisme, la sporirea încrederii, colaborării și unității țărilor liste".Tocmai de aceea, interesele mai profunde ale popoarelor lor socialiste cer să se evite

Pe stadionul Giulești, așa cum se lntîmplă adesea, „deschiderea" a fost partida care a oferit un spectacol mai atractiv. Garnitura de rezerve — tineret a Stelei a învins cu 5—0 echipa similară a Rapidului. Jocul dintre echipele de seniori s-a încheiat cu scorul de 1—1 (0—0), prin golurile înscrise de Voinea (min. 65) și Neagu (min. 80). Lu- pescu a ratat o lovitură de la 11 m, în min. 75.Ieri după-amiază numai o „minune" — dacă se poate spune așa — a împiedicat producerea unor grave accidente pe stadionul din Giulești. Din cauza numărului prea mare de spectatori, barele de susținere a gardului spre incinta de ia tribuna a II-a au fost în pericol de a se rupe. Forurile de resort nu știu oare că tribunele stadionului giuleștean nu au capacitatea necesară pentru a găzdui meciuri de mare interes pentru public ?
Re
in-țelegerii internaționale", iar soția sa a vorbit la Asociația juriștilor despre „Particularitățile sistemului e- lectoral din S.U.A.".mai avut o Institutului Academiei.

Oaspeții au întîlnire cu conducerea de cercetări juridice alÎS2

& wo concurs de admitere
La

SEMNAREA UNUI CONTRACT 
PENTRU LIVRAREA ÎN IRAN 

A UNEI FABRICI 
DE PRODUSE SODICEIn cadrul Acordului de colaborare economică și tehnică româno- irăniană, întreprinderea de comerț exterior „Industrial-export" și „Național Petrochemical Company" au semnat un contract pentru livrarea în Iran a unei fabrici de produse sodice. Fabrica va avea o capacitate anuală de 60 000 tone și urmează să se construiască în apropierea localității Șiraz.Conform contractului, partea română va executa proiectele necesare amplasării și construcției pro-

priu-zise, va livra instalațiile și utilajele și va acorda asistența tehnică pentru lucrările de construcții și montaj. De asemenea, specialiștii români vor asigura pregătirea cadrelor iraniene care vor lucra în această fabrică.
★La invitația Asociației de drept internațional și relații internaționale, A.D.I.R.I., ne vizitează țara prof. Arthur Lail, de la Universitatea „Columbia" din New York, împreună cu soția, prof. Betty Goetz Lail. In cursul vizitei, prof. Arthur Lail a ținut o conferință, la sediul A.D.I.R.I., despre „Opinii actuale asupra rolului O.N.U. în menținerea păcii și promovarea în-

*Marți după-amiază au părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre R. S. Cehoslovacă, academicienii Emil Petrovici, președintele Asociației slaviștilor, prorector al Universității din Cluj, și Alexandru Rosetti, directorul Centrului de cercetări fonetice și dialectale al Academiei, membri ai Comitetului internațional al slaviștilor, care vor lua parte, între 7—13 august, la cea de-a Vl-a ediție a Congresului internațional al slaviștilor de la Praga. (Agerpres)

în învățămîntul superiorMinisterul învățămîntului face cunoscut că, pentru ocuparea locurilor rămase disponibile în învăță- mîntul superior după concursul din iulie, pentru învățămîntul de zi și seral, se organizează un nou concurs de admitere care va începe în ziua de 5 septembrie 1968. înscrierile can- didaților la concurs se fac Ia secretariatele facultăților, între 10 august și 4 septembrie (ora 10 a.m.).Specialitățile și facultățile la. car? se '-organizează . -' acest cdnbur.Ș-■ sihL. următoareleA. ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR TEHNIC'.arsuri la zi : Mașini și aparate < -'rice — Facultatea electrotehnică- ’ București ; electroenergetică — Facultatea energetică — București, facultățile electrotehnică Iași și Timișoara ; termoenergetică — Facultatea energetică București ; hidroenergetică — Facultatea energetică București ; electronică aplicată — Facultatea electronică și telecomunicații București; telefonie-telegrafie— Facultatea electronică și telecomunicații București ; telecomenzi feroviare — Facultatea electronică și telecomunicații București; ingineri fizicieni — Facultatea electronică și telecomunicații București; automatică — Facultatea automatică București ; calculatoare — Facultatea automatică București și Facultatea e- lectrotehnică Timișoara ; electromecanică — Facultatea de mecanică Brașov și facultățile de electrotehnică Cluj, Iași și Timișoara ; mașini termice — facilitățile de mecanică București, Iași și Timișoara ; aeronave și instalații de bord — Facultatea de mecanică București ; utilaj chimic — Facultatea de mecanică București; mașini hidraulice și pneumatice — facultățile de mecanică București și Timișoara ; mecanică a- gricolă — facultățile de mecanică a- gricolă București și Timișoara și facultățile de mecanică Brașov, Cluj și Iași ; tehnologia construcțiilor de mașini — Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini București și facultățile de mecanică Cluj, Galați și Timișoara ; mașini unelte și scule— Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini București și Facultatea de mecanică Iași ; Mecanică fină — Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini București ; material rulant — Facultatea de transporturi București și Facultatea _ de mecanică Timișoara ; autovehicule rutiere — Facultatea de transporturi București; tehnica transporturilor feroviare — Facultatea de transporturi București; mașini și utilaje de prelucrare la cald — Facultatea tehnologia construcțiilor de mașini Brașov și Facultatea de mecanică Cluj ; nave și instalații de bord — Facultatea de mecanică Galați; frigotehnie— Facultatea de mecanică Galați ; tehnologia sudurii — Facultatea de mecanică Timișoara ; tehnologia mecanică a'filării și' țeserii — Facultatea de industrie ușoară Iași ; tehnologia chimică a pielei și confecții din piele — Facultatea de industrie u- șoară Iași ; tehnologia substanțelor anorganice — Facultatea de chimie industrială București ; chimia și tehnologia materialelor de construcții— facultățile de chimie industrială București și Timișoara ; tehnologia substanțelor organice — facultățile de chimie industrială București și Timișoara; tehnologia poligrafică — Facultatea de chimie industrială București; tehnologia compușilor macromolecular] _ Facultatea de chimie industrială Timișoara ; elaborarea fontei și oțelului — Facultatea de metalurgie București ; turnătorie de fontă, oțel și metale neferoase — Facultatea de metalurgie București ; deformarea plastică și tratamentul termic al metalelor — Facultatea de metalurgie București ; Metalurgia metalelor neferoase — Facultatea de metalurgie București ; industria lemnului _ Facultatea de industria lemnului Brașov ; construcții civile și industriale — facultățile de construcții București, Cluj, Iași și Timișoara; instalații pentru construcții — Facultatea de instalații pentru construcții București ; mașini și utilaj pentru construcții — Facultatea de mașini

și utilaj pentru construcții București ; construcții hidrotehnice — facultățile de hidrotehnică București • și Iași și Facultatea de construcții Timișoara ; îmbunătățiri funciare — facultățile de hidrotehnică București și Iași și Facultatea de construcții Timișoara; facultățile Timișoara ; și poduri ferate, drumuri și poduri București^;, geodezie și sistematizare teritorială. '?— Facultatea de cât' feYate, drumuri' și poduri București ; prospecțiuni geofizice — Facultatea de geologie tehnică București ; forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze — Facultatea de forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze București; tehnologia- și chimizarea petrolului și gazelor— Facultatea de tehnologia și chimizarea petrolului și gazelor București ; mașini și utilaj petrolier — Facultatea de mașini și utilaj petrolier Ploiești; exploatări miniere — Facultatea de mine Petroșani; prepararea substanțelor minerale utile — Facultatea

drumuri și poduri — de construcții Iași și căi ferate, drumuri — * Facultatea de căi

de mine Petroșani.serale : mașini șl aparate — Facultatea de electro-Cursuri electrice tehnică București ; electronică aplicată — Facultatea de electronică și telecomunicații București ; telefonie- telegrafie — Facultatea de electronică și telecomunicații București ; telecomenzi feroviare — Facultatea de electronică și telecomunicații București ; mașini termice — Facultatea de mecanică București; electromecanică — facultățile de electrotehnică Cluj și Timișoara ; material rulant — Facultatea de transporturi București ; tehnologia substanțelor anorganice — Facultatea de chimie industrială București ; tehnologia substanțelor organice : Facultatea de chimie industrială București ; turnătorie de fontă, oțel și metale neferoase — Facultatea de metalurgie București ; deformarea plastică și tratamentul termic al metalelor — Facultatea de metalurgie București.B. ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR AGRONOMICCursuri tățile de mișoara. de zi: Zootehnie — facul- zootehnie București și Ti-
C. ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR ECONOMICCursuri de zi : economia agriculturii — Facultatea de economia producției București și facultățile de studii economice Craiova și Cluj ; economia industriei, construcțiilor și transporturilor — Facultatea de studii economice Cluj ; contabilitate — Facultatea de contabilitate București și facultățile de studii economice Craiova, Cluj și Timișoara ; finanțe— Facultatea de finanțe București și Facultatea de studii economice Cluj ; statistică — Facultatea de câl- cul economic și cibernetică economică București ; mecanizarea și automatizarea calculului economic — Facultatea de calcul economic și cibernetică economică București ; cibernetică economică — Facultatea de calcul economic și cibernetică economică București ; merceologie — Facultatea de comerț București.Cursuri serale : economia industriei, construcțiilor și transporturilor — Facultatea de economia producției București și facultățile de studii economice Cluj și Iași ; contabilitate — Facultatea de contabilitate București și facultățile de studii economice Cluj și Iași ; statistică — Facultatea de calcul economic și cibernetică economică București ; economia comerțului interior — Facultatea de comerț București ; finanțe— Facultatea de finanțe București.D. ÎNVĂȚĂMÎNTUL universitarCursuri de zi : Matematică (toate secțiile) — facultățile de matemati- că-mecanică București, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara ; mecanică — facultățile de matematică-meca- nică București, Cluj și Iași ; fizică (toate secțiile) — facultățile de fizică București. Cluj și Iași ; electroradio- fizică — Facultatea de fizică Timi-

©

poarta lui Suciu, în meciul 
Steaua — RapidFoto : M. Cioc

modalitățile de soluțio- uneia dintre probleme- ale vieții interna- securitatea europeană România este consacre șl în viitor pentru atingerea a-partidul, țara noas-economlce, culturale și po- între toate tă- eforturile pentru și îm-

șoara ; fizică-chimie — Facultatea de fizică Timișoara ; chimie (toate secțiile) — Facultățile de chimie Cluj și Iași; filozofie — Facultatea de filozofie București; limba și literatura germană — secundar limba și literatura română sau engleză — Facultatea de limbi șl literaturi străine București ; limba și literatura germană — secundar limba și literatura română — Facultatea de filologie Ti- mișoara ; limba și literatura germană -j- secundar limba și literatura română sau maghiară — Facultatea de filologie Cluj ; limba și literatura franceză — secundar limba și literatura română sau maghiară — Facultatea de filologie Cluj ; limba și literatura engleză — secundar limba și literatura română sau maghiară ; limba și literatura engleză — secundar limba și literatura germană — Facultatea de filologie Cluj.Cursuri serale: limba și literatura rusă — română teraturi țile de limba și iiteratura rusă — secundar limba și literatura română sau maghiară — Facultatea de filologie Cluj ; limba și literatura franceză — secundar limba și literatură română — Facultatea de limbi și literaturi străine București și Facultatea de filologie Iași ; limba și literatura franceză, — secundar limba și literatura română sau maghiară — Facultatea de filologie Cluj ; limba și literatura germană — secundar limba și literatura română sau engleză — Facultatea de limbi și literaturi străine București și Facultatea de filologie Iași; limba și literatura germană — secundar limba și literatura română — Facultatea de filologie Timișoara ; limba și literatura germană — secundar limba și literatura română sau maghiară — Facultatea de filologie Cluj ; limba și literatura engleză -- secundar limba și tura română sau germană — tatea de limbi și literaturi București ; limba și literatura ză — secundar limba și literatura română — facultățile de filologie Iași și Timișoara ; limba și literatura engleză — secundar limba și literatura română sau maghiară ; limba și literatura engleză — secundar limba și ’ de

Duminica, primul cuplaj 
oficial pe stadionul „23 Au
gust"Noul campionat divizionar începe duminică 11 august. Meciurile din Capitală (Rapid-Petrolul și Steaua- F.C. Argeș) vor avea loc în cuplaj pe Stadionul „23 August". In țară, sînt programate următoarele partide: Arad : Vagonul-Jiul-; Bacău r Dina- mo-Universltatea Cluj; Oradea: Crișul-Farul ; Iași ; Politehnica-Pro- gresul ; Tg. .Mureș1: A.S.A.-Dinamo București ; Craiova : Universitatea- U.T.A.

E.

secundar limba și literatura — Facultatea de limbi și Ii- străine București și facultă- filologie Iași și Timișoara ;
LOTORezultatele tragerii excepționale Loto din 6 august 1968Faza I (Bilete F. de 20 Iei și G. de 10 iei)Extragerea I : 84 55 72 8 23 36 15 44 56 90 10 28 ; Extragerea a II-a : 19 49 23 76 42 58 33 44 67 12 47 88 ; Extragerea a IlI-a : 10 89 52 85 30 60 79 34 14 33 4 83 ; Extragerea a IV-a : 24 16 37 28 65 35 81 89 82 63 17 10 ;Extragerea a V-a : 26 33 36 60 12 58 81 55 84.Faza a Il-a (Bilete F. de și T. de 8 lei)

852044
18 31lei12 56

litera- Facul- străine engle-
iiteratura germană — Facultatea filologie Cluj.ÎNVĂȚĂMÎNTUL PEDAGOGICDE 3 ANICursuri de zi: matematică — facultățile de matematică Bacău, Baia Mare, Constanța, Oradea, Pitești, Suceava și Tîrgu Mureș ; limba și literatura română — Facultatea de filologie Suceava ; fizică-chimie și cunoștințe tehnico-agricole — facultățile de fizică și chimie Brașov, Constanța și Tg. Mureș.F. ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR ARTĂDE

Extragerea a Vl-a : 5 1684 46 13 37 35 71 50 ; Extragerea a Vil-a : 64 76 2 53 27 44 52 87 24 11 33 39 ; Extragerea a VIII-a : 89 9 25 57 50 27 40 77 60 67 83 52 ; a IX-a : 33 64 52 71 45 1 31 15. Extragerea75 68 72 16de 20 leiFaza a IlI-a (Bilete F. și A. de 2 lei)Extragerea a X-a : 1 7 81 47 5 48 24. 66 89 46 16 68.Fond de premii : 3 195 797 lei.
(Urmare din pag. I)

la a-

socia-cele țări-ase- și progres social.
exploafare putea fi, în condițiile de atunci, mai rentabilă. Intenția unor organizatori inimoși, de la noua exploatare minieră, este să adune toate aceste piese vechi și, alăturîndu-le noilor unelte, apara*aje ale tehnicii moderne și e- chipamente de protecție a minerilor de azi, să alcătuiască un muzeu al mineritului, în acest ți-

ța lor a fost folosită încă din faza de explorare ; iar acum ei au devenit nucleul colectivului de mineri de la Fundu Moldovei. Așa cum se adună mai sus, în munte, apa Sucevei, din toate izvoarele locului, fot așa s-au adunat muncitorii noii exploatări miniere : unii au venit de la Ocna de Fier și Leșul Ursului, alții de la școa-

un maistru recunoscut. Și de la unul și de ta celălalt învață noua generație de mineri. Ion Lovnic a lucrat mai în- fîi cu echipele de explorare. Miner, artificier, șet de brigadă, iar acum maistru, și-a mai adăugat o treaptă spre perfecționare, cu experiența căpătată aici. Deși tineri, Țevi Werner, șef de brigadă, și frații Ște-

roși și soliștii vocali de muzică populară, mai ales, și-au cîș- tigat faima unor formații apreciate și recunoscute, după cum plasti- cienii — în special sculptorii în lemn — n-au întîrziat să deschidă o primă expoziție de arfe plastice. Tradițiile acestor locuri, cele mai vechi și cele mai noi, se întîlnesc, se îmbogățesc reciproc. Traian Tiper- ciuc vine din Arbore, satul care va sărbători anul acesta 550 de ani de cînd a fost consemnat în primul document istoric.O discuție cu tînărul inginer lacoban, șeful sectorului investiții, a- duce alte completări necesare acestei prezentări a exploatării minie- le de la Fundu Moldovei. Planul de producție stabilit pentru primul an, va fi depășit. Colectivele de explorare și de exploatare ale minei au studiat posibilitățile etapei următoare. Concluzia a fost că poate fi depășită capacitatea proiectată: în 1975 — dublarea cifrelor stabilite inițial. Toate acestea dovedesc tinerețea colectivului noii exploatări miniere, pasiunea și gravitatea răspunderii ce și-o asumă. Sînt, deocamdată,

450 de oameni — ingineri, maiștri, mineri, personal administrativ, început.Cabanele care temelia noii colonii, mul bloc proiectat.
Unstudiate și amplificate, prin metodele cele mai moderne, proiectele de extindere a noii exploatări miniere) se află cî- teva piese unice : un fel de lămpaș, cu totul rudimentar, amintind mai curînd opaițul străbun, minerul unui fost ciocan de spart minereul, un fel de căciuli — căști protectoare, destinate minerilor de acum vreo două secole. Alăturate obiectelor expuse în cealaltă sală, aceste piese de muzeu, de un pitoresc mizer, incontestabil, despart și unesc, totuși, două epoci de minerit, la Fundu Moldovei, mărturisind continuitatea unei tradiții.Cîndva, cu multă vreme în urmă, a existat aici rudimentul unei exploatări miniere. Galeriile deschise atunci în . coasta muntelui se văd încă, localnicii vîrstnici își mai amintesc de a- cele timpuri, precum și de un oarecare domn Malfz sau altcum, care deschisese aici vinele muntelui, alegîndu-le pe cele mai bogate, pără- sindu-le apoi pentru a le redeschide altunde, în căutarea unui zăcă- mînt cît mai bogat — filon curat — a cărui

pun pri- a cărui construcjie va începe z:lele acestea, menajarea clubului cantfnei, condijiilor moderne de lucru din mină (aer con- d'fionat, apă potabilă, punct medical la fiecare orizont) condifii moderne. civilizate de viafă. (Singurii care și-au în- fîrziat angajamentele, în- tr-un mod cu totul nejustificat, au fost constructorii din Cîmpulung Moldovenesc, în ceea ce privește spațiul locuibil care trebuia dat in folosință).O nouă așezare — oameni, profesii, tradiții... E ora cînd în vechea așezare de pe apa Sucevei minerii altui schimb trec pe ulițele satului, cu lămpașele a- prinse, printre casele frumos înflorate în iemn, cu mușcate-n fereastră și covoare întinse la soare; printre femeile care albesc pînza la rîu, printre turmele ce vin de la păscul.Se spune bună’ și „noroc bun* t e îrică-ncepuful.

a-?ivor adăuga
safacultățile București, pedagogieCursuri de zi: de instrumente Cluj, și Iași ; dirijat, cor,— facultățile de compoziție, dirijat, pedagogie București, Cluj și Iași ; compoziție — facultățile de compoziție, dirijat, pedagogie București și Cluj ; violoncel facultățile de instrumente și canto Iași și Cluj ; violă— Facultatea de instrumente și cantoIași ; contrabas — Facultatea de instrumente și canto Iași ; pian-orgă — facultățile de instrumente și canto București și Iași ; flaut — facultățile de instrumente și canto București și Cluj ; clarinet — facultățile de instrumente și canto București și Cluj ; oboi — facultatea de instrumente și canto București ; fagot — facultățile de instrumente și canto București, Cluj și Iași ; corn — facultățile de instrumente și canto București, Cluj și Iași ; trompetă — facultățile de instrumente și cantoBucurești, Cluj și Iași ; percuție —facultățile de instrumente și cantoCluj și Iași ; alto și mezzosoprane — Facultatea de instrumente și cantoBucurești ; tenori — facultățile de instrumente și canto București, Cluj și Iași; bași-baritoni — facultățile de instrumente și canto București și Cluj.

vioară — și canto

nut. Importanța acestui fapt — al existenței unei vechi exploatări miniere pe aceste locuri — este incontestabilă. Localnicii de mai multe generații și-au cunoscut astfel munții, au cunoscut culcușurile minereului, iar mineritul s-a păstrat undeva, în tradiție.Mulji bărbați de-aici au lucrat ca mineri prin alte părți ; o dată cu începutul explorărilor și exploatării miniere s-au întors acasă. Experien-

ori meseNi-Și de-aici,

la de mineri din laco- beni ; dar cei mai mul|i sini de-aici, din comună, sau din Arbore și Botuș, din Cîmpulung și Pojorîta. Au învă)at seria de miner califică încă.Simion Ivașcu culae Asztalos,din Fundu Moldovei, sini pensionari acum ; primul a fost, rînd pe rind, miner, artificier și maistru minier, la Vatra Dor- nei și Leșul Ursului. Al doilea, neîntrecut în armăturile metalice este

fan și Viorel Grămadă, de asemenea localnici, se numără iarăși printre minerii recunoscufi. Ultimii doi și-au însușit noua profesie fără să uite cîntecul din fluier și cobză, deprins de la un bătrîn cînfăref — llie Cazacu, fluieraș cu faimă.Deși colectivul minei de la Fundu Moldovei nu are mai mult de un an vechime, echipa de dansuri populare, orchestra de muzică populară, formafia de fluie- și „ziua
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viața internațională
al R. D. Vietnam mulțumește

țărilor socialiste
pentru sprijinul acordat

poporului vietnamez

In Comitetul celor

18 de la Geneva

PROPUNERILE
ROMÂNIEI
ADOPTATE ÎN
UNANIMITATE

Consiliul de Miniștri

HANOI 6 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la Hanoi a avut loc o ședință a Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, prezidată de Fam Van Dong, în cadrul căreia a fost ascultat raportul lui Le Thanh Nghl, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, șeful delegației economice guvernamentale, cu privire la rezultatele vizitelor de prietenie efectuate de această delegație în țările socialiste și la tratativele purtate privind ajutorul economic și militar acordat de aceste țări pe anul 1969 R. D. .Vietnam. Consiliul de Miniștri a constatat cu satisfacție, se arată în comunicatul dat publicității, că delegația economică guvernamentală a fost primită cu căldură și cu solicitudine și și-a îndeplinit bine misiunea. De asemenea, se constată că partidele, guvernele și popoarele țărilor socialiste vizitate au salutat cu căldură și au dat o înaltă apreciere succeselor mari repurtate pe toate planurile de forțele armate și populația din cele două zone ale Vietnamului, mal ales de la începutul anului 1968, că partidele, guvernele și popoarele țărilor frățești sînt ferm convinse că poporul vietnamez va repurta victoria totală asupra agresorilor americani și sînt hotărîte să acorde poporului vietnamez un sprijin și un ajutor sporit în toate domeniile în lupta pe care o duce împotriva agre-

siunli americane, pentru salvarea națională, pînă la obținerea victoriei finale. Consiliul de Miniștri dă o înaltă apreciere simpatiei profunde, sprijinului puternic și ajutorului considerabil acordat de partidele, guvernele și popoarele țărilor frățești luptei juste a poporului vietnamez și sprijinului lor ferm pentru poziția justă a partidului, guvernului R. D. Vietnam și a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Consiliul de Miniștri exprimă mulțumirile sincere și profunde ale poporului vietnamez adresate partidelor, guvernelor și popoarelor din țările socialiste.In încheiere, Consiliul de Miniștri face apel la întreaga populație, la armată să folosească din pjin capacitatea și forța lor creatoare în vederea intensificării luptei împotriva agresiunii americane, pentru obținerea unor victorii și mai mari,
'kAgenția V.N.A. anunță că în ultimele zile au fost doborîte încă 7 avioane americane în timpul raidurilor întreprinse asupra unor zone din provinciile Quang Binh și Ha Tinh. Agenția precizează că de la 5 august 1964 cînd au început bombardamentele asupra R. D. Vietnam și pînă în prezent au fost doborîte 3 080 avioane americane.

Bazinul. Ruhr (R.F. a Germaniei) — Pe strâzile orașului Bochum minerii de
monstrează împotriva închiderii minelor

incidentele iordaniano
israeliene în dezbaterea
Consiliului de Securitate

LUPTE ÎN APROPIEREA

'X'ȘAIGON 6 (Agerpres). —. Unî- ■făți ale Frontului Național de Eliberare au supus luni seara unui atac cu mortiere subsectorul militar Binh Chanh, situat la numai 15 km de Saigon, accentuînd temerile autorităților asupra iminenței unei noi ofensive de proporții asupra capitalei sud-vietnameze. Marți dimineața, patrioții au lansat un atac împotriva junei așa-numite „unități, de pacificare saigoneze"j în provincia deltei Dlnh Tuong, situată la 70 bn de.

Saigon. Tot marți au fost supuse unor bombardamente cu mortlere pozițiile americano-saigoneze din orașul Chau Doc, situat la 170 km sud-vest de Saigon. Bombardierele americane B-52 și-au continuat, pe de altă parte, raidurile, efectuînd bombardamente luni seara și marți dimineața. Trei dintre acestea au avut loc în provincia Binh Duong, la aproximativ 30 km de Saigon, iar celelalte în apropierea bazei de la Da Nang și în cîteva provincii de coastă.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a întrunit luni la New York, pentru a examina plîngerea Iordaniei împotriva Israelului, în urma atacului aerian lansat de forțele militare israeliene duminica trecută. La ședința Consiliului au participat fără drept de vot reprezentanții Israelului, Iordaniei, Irakului, Republicii Arabe Unite și Algeriei.în cadrul dezbaterilor reprezentantul Iordaniei, Muhammad El- Farra, a declarat că în urma raidului aerian israelian asupra regiunilor Erbid și Salt au fost ucise 34 de persoane, iar alte 82 grav rănite. El-Farra a cerut Consiliului să ia măsuri împotriva Israelului conform capitolului 7 al Cartei O.N.U. La rîndul său, reprezentan

Tn Coasta de Fildeș se sărbătorește astăzi cea de-a 8-a aniversaro a 
proclamării îndependenjei. în fotografie : Vedere din Abidjan, ca

pitala Republicii Coasta de Fildeș

TOKIO 6 (Agerpres), — In Parcul 
Păcii din Hiroșima a avut loc marți, 
in prezența a 40 000 de oameni, 
ceremonia aniversării a 23 de ani 
de la lansarea bombei atomice a- 
mericane. La ora 8,15, adică exact 
in momentul lansării bombei, ru
dele rămase în viață ale victimelor 
au făcut să răsune clopotul pe care 
îl adăpostește monumentul ridicat 
in parc. Deasupra parcului și-au 
luat apoi zborul peste 1 000 de po
rumbei albi.

In cuvîntul său, primarul Hiro- 
șlmei a arătat că locuitorii orașului 
se pronunță pentru interzicerea to
tală a bombelor atomice și cu hi
drogen și pentru renunțarea com
pletă la război. El a pus apoi, pe 
monumentul înălțat în parc, o nouă 
listă a victimelor bombardamentu
lui atomic de acum 23 de ani, com
pletată cu încă 212 nume înregis
trate în cursul anului trecut.

CORESPONDENȚA DIN SOFIA 
DE LA RADU BOGDAN

Marți 6 august 1968. Ul
tima zi a Festivalului. Un șuvoi imens de tineri, ve- 
niți de pe toate meridia
nele lumii, se îndreaptă 
iarăși spre stadionul „Vâsli 
Levski", unde erau pre
zenți Todor Jivkov,, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adu
nării Populare, membri ai 
guvernului bulgar, oaspeți 
de peste hotare. Totul 
pare a evoca seara de 
28 iulie, cînd întâl
nirea tineretului și stu
denților a început. Și a- 
tunci cg și acum, tinerii de 
pretutindeni și-au strâns 
mîinile, au scandat împreu
nă : „Solidaritate, pace, 
prietenie".

Au fost zece zile de va
riate manifestări culturale, 
artistice și sportive, de 
schimburi de opinii, idei și experiență în problemele 
care preocupă tînăra gene
rație. Am stat de vorbă cu 
numeroși tineri din diverse 
țări. Convinși de necesita
tea contactelor și întîlniri- 
lor directe, tineri de pretu
tindeni, indiferent de pozi
ția lor socială, de adeziu
nea politică și convingerile 
lor, au înjghebat un viu 
dialog menit să ducă la o 
mai bună cunoaștere, la re
lații mai bune.

Hotărîrea lor în lupta 
pentru pace și-a găsit o pu
ternică expresie în mani
festările de solidaritate cu 
cauza dreaptă a poporului 
vietnamez, cu lupta sa îm
potriva agresiunii imperia
lismului american. S-ar pu
tea spune că nu a fost ac
țiune în timpul Festivalu
lui în care să nu se vor- I

bească despre Vietnam, în 
care să nu se ceară cu tă
rie încetarea agresiunii, 
respectarea dreptului po
porului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta. Solii 
tineretului vietnamez au 
fost întîmpinați pretutin
deni la Festival cu căldură 
și dragoste.

mentul nostru, în timp ce 
reprezentanții tineretului 
român au făcut numeroase 
vizite de răspuns. Dorința 
de apropiere și cunoaștere, 
de găsire a unor puncte de 
acțiune comune — atît de 
caracteristică tinerei noas
tre generații — a dat naș
tere unui viu dialog, unor 
contacte directe, sincere și 
deschise, între delegații ro
mâni și tineri din alte țări 
ale lumii.

Carnetul de reporter a

tul Israelului a arătat că atacul a fost îndreptat împotriva unor puncte ale forțelor teroriste. El a acuzat, de asemenea, Iordania de „repetate acte de agresiune'* împotriva satelor, civililor și forțelor militare israeliene. Reprezentantul U.R.S.S., Iakov Malik, a cerut Consiliului să condamne acțiunile Israelului: George Ball, reprezentantul S.U.A., a subliniat că singura cale de ieșire din acest „cerc vicios" este de a continua „acțiunile de găsire a unei soluții politice pe baza rezoluției din 22 noiembrie 1967 a Consiliului de Securitate".în ședința de marți dimineață reprezentantul Franței, Claude Cha,yet, a declarat că orice recurgere la foi’ță este condamnabilă și a subliniat că trebuie acordat un sprijin sporit eforturilor ambasadorului Gunnar Jarring se ajunge la o aplicare rezoluției Consiliului de din 22 noiembrie 1967. spirit s-a pronunțat și tantul Canadei, Paul Beaulieu. în cursul ședinței au mai luat cuvîntul reprezentanții R.A.U. și Israelului. Lucrările Consiliului de Securitate au fost amînate pînă miercuri la ora 19 G.M.T.

pentru a efectivă a Securitate în același reprezen

GENEVA 6. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : în ședința de marți a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, prezidată de șeful delegației române, ambasadorul Nicolae Ecobescu, reprezentantul britanic, Fred Mul- ley a prezentat participanților un document de lucru cuprinzînd une
le propuneri cu privire la încheierea unei convenții pentru interzicerea armelor micro-biologice. El a precizat că guvernul Marii Britanii recomandă tuturor statelor să se declare împotriva utilizării în orice împrejurare a unor asemenea arme, folosirea lor ur- mînd să fie considerată contrară dreptului internațional și crimă împotriva umanității.Vorbitorul s-a ocupat, apoi, do unele aspecte ale exploziilor nucleare .în scopuri pașnice, arătînd că acestea sînt prea costisitoare din punct de vedere economic și dăunătoare pentru populația civilă. Totodată, el și-a manifestat dezacordul în legătură cu eficiența unui eventual tratat de interzicere a armelor nucleare, atîta vreme cit stocurile de arme atomice continuă să crească și importante sume sînt afectate în continuare înarmărilor nucleare. El s-a declarat în favoarea interzicerii exploziilor nucleare în condiții acceptabile pentru majoritatea statelor. Delegatul britanic s-a declarat de acord cu poziția exprimată la 1 august de șeful delegației române, care a cerut să se accelereze lucrările comitetului și consultările dintre delegați, astfel îneît să se obțină cît mai curînd noi progrese.După cuvîntarea delegatului britanic, cei doi copreședinți ai comitetului au prezentat o declarație comună în care sînt sprijinite propunerile șefului delegației române cu privire la modalitățile de a se realiza noi progrese în activitatea comitetului. Declarația comună a fost adoptată în unanimitate.

Președintele ! 
a încetatBRUXELLES 6 (Agerpres). — în noaptea de luni spre marți a încetat din viață, după o boală grea, Ernest Burnelle, președintele P.C.

* 1în legătură cu încetarea din viață a lui Ernest Burnelle, președintele P.O. din Belgia, Biroul Politic al partidului a dat publicității un comunicat în care este evocată personalitatea acestuia.Ernest Burnelle, se spune în comunicat, și-a consacrat activitatea
Tele

C. din Belgia 
din viațădin Belgia, militant de frunte al mișcării comuniste belgiene și internaționale.

*întăririi unității și dezvoltării conducerii democratice a partidului. El a avut un rol de seamă în lupta pentru unitatea forțelor democratice și muncitorești din țară, pentru întărirea mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Funeraliile lui Ernest Burnelle vor avea loc la Liâge, la 10 august.
iramă

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN BELGIAProfund mișcat de știrea morții tovarășului Ernest Burnelle, președintele Partidului Comunist din Belgia, luptător încercat pentru aspirațiile de libertate și bunăstare ale. oamenilor muncii belgieni, pentru nobila cauză a păcii, democrației și socialismului, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează cele mai sincere condoleanțe.Totodată, vă rugăm să transmiteți familiei și rudelor defunctului sentimentele noastre de adincă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

încheierea 
lucrărilor 
Congresului 
P.C. din Ecuador

GUAYAQUIL 6 (Agerpres). — S-au încheiat lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist din Ecuador. Participanții la Congres au adoptat o rezoluție privind revizuirea programului și statutului partidului și au ales noul Comitet Central al partidului. Pedro Saad a fost reales în funcția de secretar general a) C.C. al P.C. din Ecuador.,

CONGO (B)FORMAREA UNUI GUVERN PROVIZORIU
BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — Președintele Massamba Debat a anunțat luni seara lista unui guvern provizoriu al Republicii Congo (Brazzaville). In componența guvernului intră, în afară de Pascal Lissouba, care s-a raliat echipei guvernamentale, o serie de cinci personalități politice care au făcut parte din guvernul anterior. Portofoliile ministerelor de justiție, e- conomiei, de interne, problemelor publice și cel al Ministerului pentru Problemele Tineretului și Sportului au fost atribuite unor persoane care n-au făcut parte din vechiul guvern.

agențiile de presa'CONFERINȚA UNESCO IN PROBLEMA 
WICM EDUCAȚIEI

5levat semnificația specială a rolului UNESCO în planificarea educației, folosirea resurselor umane și în problemele de educare a tineretului. Conferința a aprobat ordinea de zl și a ales ca președinte pe șeful delegației Indiei, Prem Kirpal. De asemenea, a fost adoptat regulamentul de lucru al conferinței. Luînd cuvîntul în legătură cu acest punct al ordinii de zi, ambasadorul Valentin Lipatti a reamintit poziția guvernului Republicii Socialiste România privind necesitatea reprezentării R. P. Chineze la UNESCO și și-a exprimat regretul că Republicii Democrate Germane, Republicii Democrate Vietnam și Republicii Populare Democrate Coreene nu li se oferă posibilitatea să participe la conferință. Șeful delegației cubaneze a sprijinit declarația delegatului român.

PARIS 6. — Corespondentul Agerpres, ^.Georges Dascal, transmite : Marți s-a deschis la Palatul UNESCO Conferința internațională asupra planificării educației. La conferință participă 300 de delegați din 83 de state membre ale UNESCO, cît și numeroase organizații interguverna- mentale și neguvernamentale. România este reprezentată de o delegație condusă de ambasadorul Valentin Lipatti, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la UNESCO. în ședința de deschidere, Renâ Maheu, directorul general al UNESCO, a subliniat importanța sarcinilor care revin conferinței și a re-
nii Tineretului Socialist din 
R.A.U. ș.a.m.d. Pentru pri
ma dată s-au stabilit con
tacte cu Uniunea Tineretu
lui de Centru din Finlanda, cu Federația Tineretului 
din Pakistan și cu alte or
ganizații. Constituind căi de 
apropiere, de cunoaștere și 
înțelegere reciprocă, aceste 
întîlniri s-au dovedit utile 
pentru lărgirea și diversi
ficarea legăturilor organi
zațiilor noastre de tineret 
cu organizațiile din alte

Ultima zi a Festivalului
După cum se știe, dele

gația tinerei generații a 
României a venit la Festi
val animată de dorința sin
ceră de a întări legăturile 
prietenești cu tinerii din 
lumea întreagă, de a-și a- 
duce contribuția la trium
ful idealurilor de pace și prietenie între popoare. 
Prezența delegației noastre 
la intîlnirea de la Sofia s-a 
făcut remarcată prin parti
ciparea activă la aproape 
toate acțiunile organizate.

In tot timpul cît a durat 
Festivalul, la cantonamen
tul delegației române frea
mătul și animația au conti
nuat să fie prezente. Un 
amator de statistică nota ci 
reprezentanții noștri au 
stabilit contacte cu tineri 
din peste 70 de țări de pe 
toate continentele. Delega
ții din cele mai diferite 
colțuri ale planetei s-au 
perindat zilnic la cantona-

consemnat zilnic întîlniri 
calde, prietenești. Am par
ticipat la aproape toate 
contactele pe care tinerii 
noștri le-au stabilit cu ti
nerii din țări socialiste — 
R. D. Vietnam, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, 
R. P. Ungară^ R.P.D. Co
reeană, 
Uniunea 
manifestările de 
frățească pe care 
le-au prilejuit.

Gama largă de 
a consemnat în 
acestor zile întîlniri cu ti
neri și organizații din cele 
mai diverse țări și de cele 
mai diferite orientări: co
muniști și liberali din 
Anglia, catolici din R.F.G., 
comuniști și socialiști din 
Chile, reprezentanți ai a- 
proape tuturor organizați
ilor de tineret din Japonia, 
ai Ligii Tineretului Socia
list din Australia, ai Uniu-

R.S.F. Iugoslavia, 
Sovietică — la 

prietenie 
acestea

contacte 
decursul

țărl ale lumii. „Intîl- 
nirea cu tineretul ro
mân a fost una din cele 
mai pozitive întîlniri pe 
care le-am realizat la Sofia 
și de aceea sîntern foarte 
satisfăcuți — ne-a declarat 
Carlos Andrade Olave, li
der al Uniunii Tineretului 
Socialist din Chile. Am 
constatat că ne unesc le
gături puternice, că păre
rile noastre coincid în 
multe privințe". Tineri din 
cele mai diferite țări s-au 
interesat de munca și ac
tivitatea tineretului român, 
de politica externă a țării 
noastre și de probleme le
gate de edificarea noii orîn- 
duiri sociale. „Apreciem 
politica externă a României 
care sprijină drepturile le
gitime ale tuturor popoare
lor" — afirma președintele 
Mișcării Naționale a Tine
retului din Sierra Leone. 
„Ne raliem întru totul punc
telor dv. de vedere cu pri-

transmit:

vire la principiile care tre
buie să guverneze legături
le noastre și dorim tocmai 
pe această bază să dezvol
tăm continuu aceste legă
turi" — ne spunea A. M. 
Masud Naqui, președintele 
Federației Tineretului din 
Pakistan. Reprezentanții ti
neretului radical liberal din 
Danemarca au făcut cunos
cute pozițiile lor în pro
blemele securității europe
ne. arătîndu-se interesați 
să participe la „masa ro
tundă" pe care Uniunea 
Tineretului Comunist o 
organiza anul viitor 
București.

Toate aceste legături

ta 
la

contacte pe care tineretul 
român le-a stabilit la Sofia 
sînt o contribuție la adînci- 
rea cunoașterii reciproce și a legăturilor dintre ti
nerii de pretutindeni, o 
contribuție la cauza păcii și colaborării între popoare.

*
Marți după-amiază, am

basadorul Republicii So
cialiste România la Sofia, 
Nicolae Blejan, a oferit în 
saloanele ambasadei un 
cocteil în onoarea delega
ției române condusă de to
varășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru probleme
le tineretului. La cocteil 
au luat parte acad. Sava 
Ganovski, președintele Bi
roului Adunării Populare, 
Ivan Panev, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.D., minis
tru pentru problemele de 
tineret și sport, Vera Na- 
ceva, șef de secție la C.C. 
al P.C.B., Gh. Dimitrov- 
Goskin, președintele Comi
tetului pentru prietenie și 
relații culturale cu străi
nătatea, precum și alte persoane oficiale. Au fost, 
de asemenea, prezenți și 
conducători al unor dele
gații de tineret participan
te la Festival.
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APEL ADRESAT 
POPORULUI 

DE P. C. MEXICANGIUDAD DE MEXICO 6 (Agerpres). — în legătură cu încercările anumitor cercuri reacționare de a denatura adevăratele ultimelor Prezidiul Comitetului Partidului Comunist adresat un apel poporului. în document se arată că pentru a-și declina răspunderea ce-i revine pentru reprimarea demonstrațiilor studențești din capitala țării, soldate cu sute de răniți și arestarea mai multor lideri universitari, reacțiu- nea a aruncat vina asupra Partidului Comunist, Uniunii Tineretului Comunist din Mexic și Centrului național democratic al studenților din Mexic. Poliția a pătruns în clădirea Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist Mexican și redacției ziarului „La Vox de Mexico" arestînd cîțiva colaboratori ai redacției și confiscînd documentele și materialele tipărite ale partidului comunistCampania anticomunistă, subliniază apelul, urmărește să ascundă principalele cauze sociale și politice ale nemulțumirii studențimii și maselor populare. Partidul Comunist Mexican cheamă clasa muncitoare, țărănimea și întregul popor din Mexic să sprijine mișcarea pentru respectarea libertății cuvîntului, a întrunirilor și a demonstrațiilor, pentru eliberarea celor arestați.

evenimente cauze ale din Mexic, Central al Mexican a

Trupele guvernamentale 
ale Republicii Populare a 
Yemenului de sudau ««tinuat ofensiva în regiunea Es Said, principalul centru de rezistență al elementelor disidente, se arată într-un comunicat dat publicității la Aden. In urma luptelor violente care s-au desfășurat în preajma orașului Es Said, precizează comunicatul, trupele guvernamentale au ucis 30 de militari inamici și au capturat 45 de prizonieri, precum și o importantă cantitate de arme și muniții.

Președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Mao Tze-dun, * prf- mit pe ministrul afacerilor externe al Pakistanului, Arshad Husain, care se află în vizită în R. P. Chineză. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire cordială, prietenească.

Negocierile de pace ni- 
geriano-biafreze începute luni în sala Africa Hall din Addis Abeba par să fi ajuns la un impas, relatează agențiile de presă. Marți, în cea de-a doua zi a negocierilor, nu s-a ținut nici o ședință de lucru.

Reprezentantul Cambod- 
giei la O.N.U. a adresat Consiliului de Securitate o scrisoare în care informează că la 10 iulie un avion al forțelor americano-sud-vietnameze a efectuat un raid asupra provinciei Smay Rieng, provocîna moartea unui civil și rănind alți doi.

Patru negri au fost ră
niți cu focuri de revolver trase din mai multe automobile în timp ce participau, împreună cu alți 500 de spectatori, la „Festivalul Watts" din Los Angeles. Peste 50 de polițiști au intervenit în parcul unde se desfășura festivalul pentru a împrăștia mulțimea revoltată de acest atentat. Una din victime se află în stare gravă.

Unități ale armatei indie
ne au fost mobilizate pentru a da ajutor celor peste 500000 do persoane aflate în regiunile unde fao ravagii marile inundații ce s-au produs în ultimele săptămîni. Apele revărsate au distrus peste 60 000 de case, numeroase persoane rămînînd fără adăpost

Președintele Braziliei, Costa e Silva, a primit pe Marin Țe-

tinici, membru al Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, care se află într-o vizită în această țară, în fruntea unei delegații economice. Cu acest prilej, s-a făcut un schimb de păreri cu privire la promovarea relațiilor economice dintre cele două țări.
Un „satelit-spion" a fost 

lansat ieri la Cape Kennedy, anunță agenția Reuter. Lansarea a fost înconjurată de cel mai strict secret pînă în ultimul minut și a fost anunțată, apoi, de Ministerul Forțelor Aeriene ale S.U.A., cu precizarea că are un „caracter experimental".
Republica Arabă Unită a 

semnat un acord cu grupul financiar britanic „International Management Engineering Group" în vederea construirii unei conducte petroliere care să lege Suezul de Marea Mediterană. Lucrările de instalare a acestei conducte se vor încheia la sfîr- șitul anului 1970, anunță agenția M.E.N.
Ministerul Afacerilor Ex

terne al Turciei a publicat 
un comunicat în care se arată că președintele Franței, Charles de Gaulle, va face o vizită oficială în această țară, între 25 și 30 octombrie.

Tribunalul militar din Sa
lonic » condamnat pe căpitanul Ioannis Zervopoulos la 15 ani închisoare, iar pe locotenentul Christos Charalampoulos la 10 ani închisoare. Ei au fost acuzați de participare la organizația „Apărarea democratică".

Aproximativ 30 de per
soane au fost arestate ieri de poliția politică a orașului Rio de Janeiro, unde studenții brazilieni au organizat o manifestație de protest împotriva arestării liderului lor Vladimir Palmeira.

Vulcanul „El Arenal" din 
Costa Rica a început din nou să erupă după cîteva zile de calm relativ. Savanții costaricani își exprimă teama că reînceperea activității vulcanului va atrage după sine o nouă serie de erupții mai puternice decît cele de săptămîna trecută. Peste 70 de persoane au fost ucise, numeroase altele rămînînd fără adăpost.
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