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UN VAST PROGRAM ÎNCHINAT INFLORIR

INFORMATICA
O STIINTĂ NOUĂ 

CU URIAȘE 
APLICAȚII PRACTICE

Ș 

de prof. univ. Edmond NICOLAU

Sistemele informaționale complexe 
introduse pa scară largă în uzine 
ți fabrici vor facilita cunoașterea cît 
mai detailată a parametrilor teh
nologici, dînd posibilitatea aplicării 
unor principii raționale, științifice, 
de conducere și organizare a pro
ducției. în fotografie: detaliu de 
montaj într-un sistem modern de 
transmițători de informație care 
nu suferă perturbări de funcționare 
sub influența timpurilor electrice 
sau a vibrațiilor.

în epoca noastră se desfășoară o puter
nică revoluție tehnico-științifică. Prin 
știință omul reușește să stăpînească me
reu alte domenii ale realității. Astfel, 
în ultima vreme, ca o urmare firească 
a progreselor realizate în diferite do
menii de activitate—și în special datorită 
concepției generale cibernetice — s-a 
constituit și s-a dezvoltat informatica. 
Pentru a înțelege mai bine sensul și 
importanța acestei noi discipline ne vom 
raporta la societatea contemporană, ob- 
servînd că fiecare dintre noi, atît în 
viața sa particulară cît și în cea publică, 
primește, transmite sau prelucrează tot 
mai multe informații: radioul, telefonul, 
televizorul, telexul sînt tot atîtea mij
loace de informare rapidă. Și ce ar fi 
viața noastră fără toate aceste mijloace 
moderne de informare?

MOMENTUL 
ÎN CARE INFORMAȚIA

SE TRANSFORMĂ 
ÎN ACȚIUNE

Trecînd în domeniul social este evi
dent faptul că nu se poate vorbi de o 
organizare științifică a producției, de o 
conducere pe bază științifică a activită
ților economice, fără ca organele care 
iau decizii să aibă la dispoziție infor
mații suficiente privind fenomenele pe 
care le conduc. Astfel, în concepția 
actuală cibernetică decizia corespunde 
momentului în care informația se trans
formă în acțiune.

Pe de altă parte, experiența realizată 
pe plan mondial arată că unul din factorii 
hotărîtori ai creșterii economice îl con
stituie în momentul de față cercetarea 
științifică și aplicarea rapidă a rezulta
telor acesteia în producție.

Așa după cum se arată în proiectul 
de Directive ale Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român cu privire 
la perfecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale corespunzător con
dițiilor noii etape de dezvoltare socia
listă a României: «...Cercetarea tehnico- 

științifică se integrează in procesul de 
ansamblu al reproducției sociale, ca una 
din cele mai importante faze ale acestuia, 
se încorporează tot. mai mult în însăși 
producția materială. întrepătrunderea știin
ței cu producția se desfășoară în condițiile 
unei strînse legături între activitatea de 
cercetare și practică».

Aceleași directive subliniază: «In eco
nomia modernă, caracterizată printr-un 
înalt grad de socializare a producției, 
prin ample și rapide schimbări structurale, 
prin diversificarea fără precedent a legă
turilor de cooperare, funcționarea normală 
a întregului mecanism economic nu mai 
este posibilă fără sincronizarea activității 
diferitelor unități și ramuri. Realizarea 
acestei cerințe este condiționată de carac
terul relațiilor de producție și particula
ritățile orînduirii sociale, de orientările 
principale ale politicii economice».

A cibernetiza economia înseamnă a 
asigura conducerea proceselor econo
mice pe baze științifice, sincronizarea 
activităților reprezentînd un aspect esen
țial al acestui proces.

Sincronizarea activităților se poate 
realiza însă numai prin circulația corectă 
a informației atît între diferitele unități 
productive care colaborează, cît și între 
aceste unități și organele de coordo
nare. Calculul arată că o dată cu crește
rea numărului de unități care colabo
rează se mărește și fluxul de informații 
care se schimbă între aceste unități, cu 
deosebirea că acest flux crește mai 
repede ca numărul unităților. Dacă numă
rul unităților se dublează, fluxul informa
țional devine de aproximativ patru ori 
mai mare!

Pe măsura dezvoltării economiei apare 
deci și sarcina creării unor sisteme infor
maționale tot mai ample, capabile de a 
vehicula informațiile economice.

INTELECTUL UMAN 
Șl «VALUL» DE INFORMAȚII

O dată cu dezvoltarea activității eco

nomice, conducerea științifică a acesteia 
presupune prelucrarea unei mase tot 
mai mari de date. Tocmai de aceea în 
întreprinderile dotate modern există 
laboratoare în care un echipament elec
tronic specializat servește la prelucra
rea datelor — situație cît se poate de 
firească avînd în vedere amploarea acti
vității economice contemporane. Această 
abundență de date face ca uneori să 
fim puși în fața unei situații în aparență 
paradoxale. Spiritul uman, investigînd 
în direcții diferite,obține mereu tot mai 
multe elemente informaționale, care îi 
sînt indispensabile activității contempo
rane, sub variatele sale forme. Deci 
masa informațiilor acumulate de ome
nire crește mereu într-un ritm foarte 
susținut. Ce se întîmplă însă cu inte
lectul uman? Este el adaptat acestei 
situații?

Studii recent? de fiziologie și de teoria 
informației arată că în fiecare secundă 
omul este supus unui flux de informație 
care poate fi evaluat la cîteva milioane 
de biți. Amintim că bitul este unitatea 
de cantitate de informație. în același 
timp însă omul poate prelucra într-o 
secundă doar o cantitate de informație 
evaluată la cîteva zeci de biți...

Este deci clar că omul nu poate utiliza 
întreaga informație de care dispune. 
Din fericire, datorită progreselor teh
nicii el își completează această capaci
tate informațională recurgînd la mij
loacele electronice de calcul.

UN MILIARD DE OPERAȚII 
PE SECUNDĂ

în momentul de față cea mai rapidă 
mașină din lume produsă comercial este 
capabilă de a efectua zece milioane de 
operații pe secundă. Conform însă unui 
proiect în curs de desfășurare la Uni
versitatea din Illinois, în anul viitor se va 
construi un sistem capabil de a efectua 
un miliard de operații pe secundă!

Aceasta arată cum creierul uman a 
reușit să își creeze unelte capabile de a
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face față valului informațional cu care 
este confruntată astăzi omenirea.
, Era normal ca necesitatea de a trata 
în permanență volume tot mai mari de 
informație să determine apariția unei 
științe noi: informatica, știința care se 
ocupă cu obținerea, circulația, conser
varea și valorificarea informației. Tot 
informatica trebuie să se ocupe de crea
rea sistemelor informaționale.

Sarcinile în această privință sînt mari. 
La limită ne putem gîndi la mari depozite 
de informație, în care să fie stocate toate 
informațiile de care dispune azi omeni
rea... Un astfel de sistem informațional 
amplu trebuie să reunească toate infor
mațiile existente în toate domeniile. 
Practic, aceasta înseamnă valorificarea a 
tot ce s-a spus sau s-a scris în toate lim
bile.

în orice sistem informațional masa de 
informații trebuie astfel dispusă încît 
la un moment dat să putem obține infor
mația de care avem nevoie, să putem 
deci regăsi această informație. Evident, 
aceasta se poate realiza numai pe baza 
unei codificări convenabile.

Pentru a înțelege mai bine amploarea 
problemei, să ne gîndim numai ia nece
sitatea stabilirii unei relații între toate 
produsele metalurgice existente astăzi 
în lume și un sistem corespunzător de 
numerotare a lor (codificarea produ
selor).

In fine, se pune problema de a asigura 
o adevărată prelucrare a acestei infor
mații, adică acumularea la maximum a 
datelor posibile, compararea rezultatelor 
și eliminarea soluțiilor necorespunză
toare.

REȚELELE 
DE CALCULATOARE — 

O CERINȚĂ 
A PROGRESULUI

Aplicațiile informaticii au o impor
tanță practică pe care cu greu o putem 
concepe astăzi în toată amploarea ei. 
Se poate afirma cu certitudine că infor
matica va juca un rol esențial în accele
rarea progresului. Datorită informaticii 
deciziile se sprijină pe date certe, precise 
și actuale.

Toate acestea ne conduc la ideea 
creării unei rețele de calculatoare, lată 
de ce în societatea noastră contempo
rană, în care metodele de analiză a 
operațiilor sînt mai dezvoltate, au apărut 
așa-numitele planuri-calcul. Este vorba 
de planuri privind introducerea acestei 
tehnici moderne de transmitere și pre
lucrare a datelor, elemente esențiale 
pentru cibernetizarea activității eco
nomice.

Sîntem convinși că prin unirea efortu
rilor tuturor specialiștilor, conduși de 
ideile clare ale recentului proiect de 
Directive ale C.C. al P.C.R. cu privire 
la perfecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale, în țara noastră se 
vor realiza în domeniul informaticii acei 
pași decisivi care să contribuie în mod 
esențial la ridicarea întregii noastre 
activități economice, științifice și edu
cative pe o treaptă superioară. După 
cum se subliniază în proiectul de Direc
tive, «Crearea unui sistem informațional 
rațional și eficient in întreaga economie, 
eliminarea paralelismelor și mărirea ope
rativității prin utilizarea metodelor mate
matice și a tehnicii moderne reprezintă 
direcțiile principale în care trebuie acțio
nat pentru a ridica informația economică 
IU adevăratul său rol de componentă a 
științei conducerii».

Această imagine nu reproduce un panou decorativ oarecare (cum s-ar putea crede), ci o parte din circuitele unei 
instalații de transmitere a datelor asupra producției într-o uzină, instalație bazată pe principiul transmiterii de 
fluide în circuite închise.

fluxul informațional 
ECONOMIC

de Mircea BULGARU 
director general adjunct la Direcția centrală 

de statistică

Perfecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale corespunzător con
dițiilor noii etape de dezvoltare socia
listă a României este indisolubil legată 
de asigurarea unei informații economice, 
raționale și operative care are în zilele 
noastre rolul de componentă a științei 
conducerii. Elaborarea planurilor anuale, 
cincinale și a schițelor de perspectivă, 
urmărirea modului în care se realizează 
prevederile acestora impun elaborarea, 
perfecționarea și modernizarea fluxului 
informațional pe toate treptele de orga

nizare a producției, care să fie în stare 
să caracterizeze operativ și sistematic 
întreaga activitate economico-socială din 
întreprinderi, centrale industriale, la 
nivelul ramurilor și al întregii economii 
naționale.

Nu mai este nevoie de demonstrat 
rolul deosebit de important pe care-l 
au informațiile statistice în cunoașterea 
realității social-economice la diferite ni
veluri, pentru a crea condițiile necesare 
luării deciziilor de conducere a proce
selor economice, spre a se interveni la 

timp și în mod competent asupra orga
nizării și conducerii producției. în același 
timp prin fluxul informațional economic 
se asigură funcția de control asupra 
îndeplinirii sarcinilor de plan, precum 
și punerea în lumină a tendințelor de 
dezvoltare a fenomenelor și proceselor 
social-economice.

în concepția recentelor documente de 
partid privind perfecționarea conducerii 
și planificării economiei naționale, siste-

(Continuare în pag. 4)
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Optimizarea proceselor tehnologice este o condiție pentru obținerea de rezultate economice cit mai bune in activi
tatea productivi. La cuptoarele adinei ale blumingului de la Combinatul siderurgic-Hunedoara, barele de oțel pre
gătite pentru laminare sint tăiate automat la dimensiunile optime pe baza datelor furnizate de un calculator elec
tronic.
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mul informațional economic este integral, 
în sensul că cuprinde toate sistemele de 
evidență tehnico-operativă, primară, con
tabilă și statistică care să împlinească 
nevoile de informare economică la toate 
treptele și verigile de organizare. Siste
mul informațional preconizat trebuie să 
fie rațional, în sensul de a cuprinde un 
volum îndestulător de informații, dar 
ierarhizat,în funcție de nivelul la care 
se face informarea: întreprindere, cen
trală industrială, minister sau ansamblul 
economiei naționale. Cunoașterea mul
tiplelor aspecte ale dezvoltării complexe 
a economiei naționale, operativitatea 
care se impune în luarea deciziilor de 
conducere, fundamentarea profundă a 
elaborării planurilor anuale și de perspec
tivă, elaborarea modelelor economice 
nu înseamnă nicidecum îngustarea cîmpu- 
lui informațional economic ci, dimpo- 
trivă,lărgirea și îmbogățirea lui, evident, 
în limitele necesităților cunoașterii social- 
economice. tn înfăptuirea acestei sarcini 
de mare însemnătate este necesar să se 
promoveze pe scară tot mai mare meto
dele moderne de calcul. în această direc
ție, capătă o importanță deosebită apli
carea metodelor matematice de calcul și 
analiză, precum și utilizarea largă a teh
nicii electronice de calcul, care va da 
posibilitatea ca volumul de informații 
obținut la diferite verigi să poată fi 
prelucrat operativ, pe o gamă întinsă de 
indicatori și variante care să permită 
deslușirea raporturilor de interdepen
dență care se formează obiectiv în eco
nomie, stabilirea soluțiilor optime și 
modelarea proceselor economice, pe care 
să se poată sprijini activ politica eco
nomică a partidului.

în perioada actuală sistemul informa
țional economic se realizează la nivelul 
întreprinderilor, în principal pe baza 
datelor obținute din evidența primară 
și tehnico-operativă,ca și prin evidența 
contabilă. De la nivelul întreprinderilor 
spre verigile superioare, raion, regiune 
sau minister, pe baza fluxului informațio
nal statistic alcătu it, i nformarea se asigu ră 
in principal prin sistemul dărilor de sea
mă statistice de stat și departamentale, 
precum și prin recensămînturi, înre
gistrări totale, anchete și sondaje.

Trebuie menționat faptul că actualul 
sistem informațional economic în vigoare 
prezintă o serie de neajunsuri în ceea 
ce privește operativitatea cît și conținu
tul. în multe unități economice se întîl- 
nesc o serie de evidențe care circulă 
paralel cu alte dări de seamă aprobate 
și la termene diferite. în asemenea cazuri, 
paradoxal dar totuși așa este, fluxul 
informațional în loc să fie un instru
ment indispensabil al conducerii opera
tive, al luării deciziilor, se transformă 
în unele cazuri într-un instrument care 
încarcă nejustificat activitatea întreprin
derilor și, în ultimă instanță, nu servește 

procesului de producție.
O problemă care se deschide în pre

zent este aceea a modului de organizare 
a fluxului informațional și care sînt 
perspectivele acestuia.

în concepția fluxului informațional 
economic preconizat în recentele docu
mente de partid, o atenție deosebită se 
va acorda realizării și ținerii informațiilor 
strict necesare luării deciziilor la nivelul 
întreprinderii, centralei industriale și 
organelor de sinteză. Aceasta va în
semna o triere a informațiilor, a ierarhi
zării lor în funcție de nevoia de cunoaș
tere. Ceea ce ni se pare important de 
precizat este faptul că la nivelul între
prinderilor se va prelucra zilnic un 
volum important de informații pe care 
să se poată sprijini măsurile operative, 
deciziile economice. între întreprinderi 
și verigile superioare, ministere, organe 
centrale de sinteză, conținutul fluxului 
informațional va fi stabilit în funcție de 
specificul producției și al ramurii sau 
de importanța pe care pot să o capete 
unele probleme economice în anumite 
perioade. Această vehiculare a informa
ției economice de la centralele industriale 
urmează a se face prin organele statistice, 
creîndu-se prin aceasta posibilitatea ana
lizei la nivelul ministerelor și organelor 
centrale de sinteză cu privire la ansam
blul activității economice a întreprin
derilor.

Direcțiile principale în care trebuie 
să se acționeze pentru a ridica rolul 
informației economice la nivelul cerin
țelor actuale ale conducerii economiei și 
planificării ridică problema elaborării 
unui sistem informațional rațional și 
eficient, pe ansamblul economiei și a 
componentelor sale, care să permită 
eliminarea oricăror paralelisme, să i se 
asigure maximum de operativitate prin 
promovarea metodelor matematice și a 
tehnicii moderne și în primul rînd a 
metodelor moderne de calcul electronic. 
Acest lucru presupune îmbunătățirea 
întregului sistem al fluxului informațio
nal, al conținutului indicatorilor și a 
metodologiei lor de calcul, adaptarea 
treptată a sistemului de evidență la dife
ritele verigi ale sale,la nevoile introdu
cerii calculului economic, mecanizării și 
valorificării superioare a informațiilor 
economice.

Se mai ridică și o altă problemă. în 
condițiile în care sporește rolul și impor
tanța indicatorilor de plan la nivelul 
întreprinderilor și centralelor econo
mice, se impune ca sistemul indicatorilor, 
ca și conținutul lor, să fie îmbunătățit 
pentru a reflecta mai exact eficiența 
activității economice și a măsura mai 
precis efortul propriu al întreprinderilor 
și al centralelor industriale, conferindu-i 
prin aceasta atributul de instrument 
eficient în conducerea și planificarea 
economiei naționale.

O EXPERIENȚĂ POZITIVĂ 
ÎN CONSTRUIREA 

LOCUINȚELOR 
PROPRIETATE PERSONALĂ

de vorbă cu tov. Romul RADU 
vicepreședinte al Sfatului popular regional Brașov

In Documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 5-6 octombrie 
a.c. un loc important îl au prevederile cu privire la dezvol
tarea construcției de locuințe, îmbunătățirea administrării 
și întreținerii fondului locativ și noul regim al chiriilor. După 
cum este cunoscut, anul trecut C.C. al P.C.R. și Consiliul 
de Miniștri au elah»orat o primă hotărîre în legătură cu con
struirea de locuințe proprietate personală. Ca urmare a 
acestei hotărîri în întreaga țară s-au construit numeroase 
locuințe proprietate personală. O activitate rodnică în 
acest sens a fost desfășurată în regiunea Brașov.

Redacția revistei noastre s-a adresat tovarășului ing. 
Romul Radu, vicepreședinte al Sfatului popular regional 
Brașov, pentru a ne relata din experiența dobîndită în regiune 
și perspectivele largi pe care le deschide în acest domeniu 
noile documente de partid.

— Regiunea Brașov a dobîndit în ultima 
vreme o experiență destul de bogată în 
ce privește construcțiile de locuințe pro
prietate personală. N-ar fi lipsit de inte
res să arătați, în mod succint, tovarășe 
vicepreședinte, realizările regiunii dv. în 
acest domeniu.

— După apariția Hotărîrii C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri din 

Vedere exterioară a tabloului de comandă al calculatorului electronic 
Elliott 803, care calculează și stabilește automat regimul optim de funcțio
nare a laminorului bluming hunedorean.

anul trecut, un număr destul de mare 
de cetățeni din orașele regiunii noastre 
au solicitat construirea de locuințe pro
prietate personală cu spriiin de stat. 
Comitetul executiv al sfatului popular re
gional a acordat toată atenția rezolvării 
acestor cereri și, drept urmare, a dispus

(Continuare în pag. 6
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Cîteva din machetele de căsuțe de vacanță pentru munte și mare elaborate de Institutul de proiectări pentru construcții tip. Catalogul tipărit, cuprinzînd 
18 tipuri de case, a fost difuzat recent tuturor D.S.A.P.C. din țară, precum și oficiilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, unde poate fi 
consultat de amatori.

elaborarea unor studii de amplasamente 
și tipuri de clădiri care au fost puse la 
dispoziția solicitanților. Prezentarea u- 
nor planuri de apartamente conforta 
bile, dotate cu toate utilitățile — și des
tinate execuției în zone convenabile — 
au atras interesul solicitanților. Din 
capul locului am fost preocupați ca prin 
unitățile noastre de construcții să exe
cutăm lucrări îngrijite, cu finisaje bune, 
cu un grad sporit de confort. Aș vrea să-i 
informez pe cititori că pînă la ora actuală 
peste 140 de familii s-au mutat în noile 
lor case. Pînă la sfirșitul acestui an se 
vor muta în asemenea locuințe peste 
300 de familii.

— Ce tipuri de clădiri ați oferit solici
tanților ?

— Corespunzător indicațiilor inițiale, 
am stabilit pe orașe zonele pentru lo
cuințe proprietate personală. Astfel, în 
Brașov am destinat,pe Calea Bucureștiu- 
luijun teren pentru vile cu garsoniere și 
apartamente de 2-3 camere, în total 
44 apartamente. Pe strada Dobrogea s-a 
hotărît construirea a 52 de locuințe în 
vile de 4-6 apartamente și în duplexuri. 
în orașul Sibiu s-a studiat o zonă pentru 
construirea a 102 apartamente în blocuri 
și vile de tipul celor din strada Dobrogea 
— Brașov. Tot același tip de case se 
execută și în orașele Sf. Gheorghe, Me
diaș și Făgăraș.

— Ce părere au proprietarii despre noile 
lor locuințe?

— Eu cred că au o părere bună. Nu
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mai așa se explică faptul că tot mai muiți 
cetățeni din orașele regiunii noastre 
doresc să-și construiască cît mai urgent 
locuințe similare.

— Am dori să vă referiți la elementele 
noi pe care le aduce Plenara C.C. al P.C.R. 
din 5-6 octombrie a.c. in ce privește con
struirea de locuințe proprietate perso
nală.

— Prevederile recentei plenare pun 
un accent deosebit pe dezvoltarea în 
continuare a construcției de locuințe. 
Ele se referă și la construirea locuințelor 
proprietate personală. Prin noile înles
niri — stabilirea avansului minim și mă
rirea duratei de rambursare a creditului 
acordat de stat pentru construirea de 
locuințe proprietate personală propor
țional cu salariul — un număr tot mai 
mare de cetățeni au posibilitatea să-și 
construiască case. O precizare a preve
derilor plenarei se referă la respectarea 
regimului de construcție cerut de arhi
tectura orașelor, prin zonificarea încă 
de la schița de sistematizare a terenuri
lor destinate construcției de locuințe. 
Corespunzător acestei precizări, vom 
continua extinderea construirii de lo
cuințe proprietate personală. în acest 
scop, în prezent se elaborează noi detalii 
de sistematizare pentru zone destinate 
locuințelor proprietate personală. Ast
fel, în orașul Brașov se vor construi în 
anul viitor asemenea locuințe pe dealul 
Cetățuia, în Sibiu se va extinde cartierul 
ceferiștilor iar în orașele Mediaș și 

Sf. Gheorghe se vor construi noi an
sambluri. Ca tipuri de clădiri vom folosi 
proiectele existente pentru duplexuri 
și vile de 4-12 apartamente; vom con
strui în același timp și blocuri care vor 
avea un confort sporit. Pentru fiecare 
apartament se va prevedea pivniță, iar 
camerele și bucătăriile vâr avea supra
fețe mai mari.

— Ce veți întreprinde, tovarășe vice
președinte, in lumina documentelor de 
partid, pentru a dezvolta și mai mult 
construirea de locuințe proprietate per
sonală?

— Așa cum spuneam pe parcursul 
convorbirii noastre, în prezent ne vom 
ocupa de elaborarea de noi detalii de 
sistematizare pentru terenuri destinate 
construirii de locuințe personale. Trăim 
într-o regiune frumoasă, cu bogate tra
diții în multe domenii de activitate. 
Dorim ca în construcția noilor locuințe 
proprietate personală să promovăm spe
cificul local, corespunzător tradiției fie
cărui oraș. în acest scop vom folosi la 
maximum terenurile pentru construcție, 
vom trece la construirea pe terenuri în 
pantă, vom spori spațiul locuibil al 
apartamentelor și numărul de camere 
aî acestora. Vom pune accentul, la exe
cuția clădirilor mai mici,pe folosirea ma
terialelor locale și vom da clădirilor 
aspectul tradițional al construcțiilor de 
munte.

Interviu de G. MINISAN

n domeniul activității 
portuare, volumul ac
tual al transporturilor 
efectuate și cerințele 
specifice acestei acti
vități impun îmbună
tățirea formelor și me
todelor de conducere 
și organizare în așa fel 
încît să se poată obține 
maximum de operati
vitate și eficiență eco

nomică. Dezbaterile care au avut loc pe 
marginea Documentelor plenarei C.C. 
al P.C.R. din 5-6 octombrie au evidențiat 
unele din atributele specifice muncii în 
porturi, ca și o serie de factori aparte 
de care trebuie să se țină seama la 
elaborarea măsurilor ce se vor adopta. 
Personal,consider că unele din prerog'.' i- 
vele actuale ale Direcției navigației civile 
din Ministerul Transporturilor Auto,Na
vale și Aeriene trebuie să treacă asupra 
unităților de la Dunăre și de la Marea 
Neagră prin crearea unei centrale a 
porturilor maritime cu sediul la Con
stanța și a unei centrale a porturilor 
fluviale al cărui sediu va putea fi unul 
din principalele noastre porturi dună
rene. Referitor la aceasta din urmă nu



Evidențiind necesitatea îmbunătățirii organizării activității în portul Constanța, specialiștii de aici, care au luat 
cuvîntul In cadrul dezbaterilor pe marginea Documentelor plenarei C.C. al P.C.R. din 5-6 octombrie,au subliniat 
creșterea traficului maritim, ca o condiție obiectivă care impune adoptarea unor metode mai operative de conducere 
a activității portuare. Modernizarea și mărirea capacității de trafic a portului se înscriu printre măsurile care vor 
facilita acoperirea cerințelor de trafic ale acestei mari porți maritime a țării noastre. în fotografie: la Institutul de 
cercetări hidrotehnice din București se studiază pe machetă caracteristicile tehnice ale noului port din Constanța, 
aflat în prezent într-o fază avansată de execuție.

O BAZĂ ORGANIZATORICĂ 
PE MĂSURA 

SARCINILOR ACTUALE 
DIN ACTIVITATEA 

PORTUARĂ

de ing. Constantin ALEXANDRESCU 
președintele Comisiei de coordonare a activității 

portului Constanța ■

voi face nici un fel de precizare, deoarece 
nu cunosc îndeaproape specificul naviga
ției în sectorul fluvial. Cît privește 
traficul în porturile maritime, mi se 
pare important* să subliniez în primul 
rînd că gruparea porturilor maritime, 
printre care și porturile Galați și Brăila 
(care au același specific datorită faptului 
că primesc în mod curent vase de mare 

tonaj),într-o singură unitate economică 
va duce la o elasticitate mai mare în 
ce privește folosirea forței de muncă. 
Avînd la dispoziție date zilnice despre 
volumul traficului și disponibilitățile de 
forță de muncă, conducerea unică a 
porturilor maritime va putea corela 
operativ acești factori astfel încît saltu
rile să fie evitate iar forța de muncă să 

poată fi utilizată cît mai rațional. Pe de 
altă parte este necesară, cred eu, sepa
rarea activității flotei de cea privind 
traficul portuar. E o diferență totală de 
profil, iar experiența în acest domeniu 
atestă pe deplin necesitatea acestei sepa
rări. S-ar putea invoca, drept argument 
în sprijinul acestei idei. însăși tradiția 
activității din porturi. In cadrul viitoarei 
centrale a porturilor (care nu va subor
dona și activitatea flotei) va exista o 
mai mare posibilitate de dirijare a vaselor 
spre încărcare-descărcare, în raport cu 
disponibilitățile la un moment dat.

Va mai trebui, după părerea mea, să 
se mai țină seama de încă un factor. In 
prezent în porturile noastre maritime 
acționează mai multe unități exporta
toare care lucrează în paralel. De exem
plu, în portul Constanța acționează 
«Chimimportul» și «I.C.L.P.C.»,al cărui 
profil este livrarea la export a produ
selor chimice, sau «Petrolexport» și 

țl.C.L.P.P.» (întreprinderea comercială 
pentru livrarea produselor petroliere), 
ori întreprinderea «Agroexport», du
blată în același profil de silozul Con
stanța. Nu sînt posibile, în aceste con
diții, corelările perfecte între disponi
bilitățile în fiecare moment ale portului 

și volumul cerințelor, de aceea apar 
adesea situații cînd depozitele sînt blo
cate cu mărfuri ce nu pot fi manipulate 
din lipsă de disponibilități.

întreprinderea «Râmtrans» are mai 
multe sarcini, printre care cea de agen- 
turare și cea a expedițiilor de import
export. Se creează o situație echivocă, 
dată fiind dubla calitate a acestei între
prinderi (de agent de trafic cu vasele 
aflate sub pavilion străin și de exporta
tor). Despărțind agenturarea de expe
diție, centrala porturilor va putea crea 
o întreprindere destinată agenturării și 
aprovizionării porturilor iar partea de 
expediție să fie preluată de centrala 
porturilor maritime.

Este la fel de important să se treacă 
liniile și spațiile de manevră feroviară 
din port tot la conducerea porturilor. 
Motivația e lesne de dedus: toți acești 
factori care contribuie la bunul mers al 
activității portuare trebuie corelați de 
un singur organism, astfel încît viața 
porturilor să aibă o bază organizatorică 
adecvată sarcinilor sporite pe care actua
lul stadiu de dezvoltare a economiei 
naționale le pune în fața lucrătorilor 
din acest domeniu.
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RETROSPECTIVA

ADAM 
BĂLTATU ____ _ ____ /

C
incizeci de ani de lucru 
asiduu și pasionat,închi
nați contemplării naturii 
și transpunerii ei pe pîn- 
ză, constituie într-o se
lecție bogată de opere, 
expoziția retrospectivă a 

pictorului Adam Bălțatu. înalt, viguros, în 
cununat de un păr alb,strălucitor, pictorul 
se face ușor recunoscut în mijlocul operei 
sale prin acel aer de simplitate, de comuni 
cativitate directă pe care a reușit să Ic 
confere și lucrărilor sale

De mult nu am mai pășit într-o expoziție 
care să te îmbie a te plimba prin fața pînze- 
lor, lăsînd privirea în voie să alunece peste 
cîmpuri și dealuri, margini de sat și iarma
roace, străzi pitorești de orașe provinciale, 
pentru a face, din cînd în cînd, popasuri în 
fața unor colorate buchete de flori sau 
colțuri de încăperi, familiare prin simpli
tatea lor.

Sînt cîteva cuvinte care, atunci cînd vor
bim de Adam Bălțatu, ne revin necontenit 
în minte; printre acestea este, în primul rînd, 
cuvîntul simplitate. Opera sa are cursivi 
tatea unei povestiri adevărate, tonul egal și 
susținut al unei confesiuni, curățenia sfa
turilor date cu bătrînească înțelepciune. 
Invitație la apropierea contemplativă de 
natură — apropiere susținută de o pasiune 
molcomă, egală — întîlnirea noastră cu pei
sajul lui Adam Bălțatu ne trimite, prin cele 
mai vechi lucrări ale sale de prin anii 320, 
spre acele pînze de un romantism tonic prin 
care Nicolae Grigorescu făcea cunoscută 

bogăția și frumusețea peisajului românesc.
A fi pornit, cu admirație mărturisită, de 

la acest mare artist al Europei veacului 
trecut este, pentru tînărul de atunci Adam 
Bălțatu,o notă bună; pentru a nu fi renegat 
niciodată fiorul poetic și dragostea de na
tură pe care origorescu i le-a sădit în 
suflet este mărturia unei onestități funciare 
și al unui sentiment de admirație recunoscă
toare față de un mare înaintaș.

Același lucru se poate spune însă într-o 
mai mică măsură și de apropierea, atentă 
uneori pînă la cucernicie, de peisajele și 
florile lui Luchian. Mărturisim gratitudi 
nea noastră lui Adam Bălțatu nu numai 
pentru a se fi lăsat condus de acești artiști, 
dar de a fi avut tăria de a nu se îndepărta 
deliberat de acele locuri sau flori care ni-i 
evocau pe unul sau pe celălalt.

Născută sub semnul admirației declarate 
față de ctitorii de școală, opera lui Adam 
Bălțatu s-a îmbogățit continuu, fiecare pînză 
ajutîndu-ne să descoperim sau să redescope
rim încă un colț de natură sau un crîmpei 
de viață.

în modesta prefață a catalogului, Adam 
Bălțatu, vorbind de peisajele sale, pomenește 
cuvîntul tristețe, socotind-o efectul lipsei 
obișnuite din pînzele sale a personajelor. 
Cercetînd mai de aproape acele lucrări, ca 
și altele, mai puțin numeroase, în care oa
menii în grupuri mai mici sau mai mari 
populează drumuri sau tîrguri de țară, în- 
viorîndu-le însă fără a le conferi un aer 
de veselie, ne-am propus să socotim această 
tristețe drept sfiala pe care ți-o dă contactul Iarna.

Flori pe fond închis.

cu un lucru frumos, care te-a cucerit. Căci 
ceea ce caracterizează și dă unitate operei 
lui Adam Bălțatu este această tăcere adîncă 
și cinstită în numele căreia și prin care se 
exprimă așternînd pe pînză nenumărate 
imagini. Fuga de spectaculos, de clamare 
a bucuriei sînt caracteristici ale operelor 
expuse; în ele discernem o egalitate de 
umoare^ o dorință arzătoare de a fi fidel 
motivului, o disimulare modestă a artistu
lui, iar nu o tristețe.

în funcție de subiect penelul alunecă pe 
pînză mai lin, în primii ani, mai săltat apoi, 
marcînd strălucirile soarelui pe frunzele 
copacilor, vibrat ca un tremolo (într-un 
peisaj ca acela din colecția M. Weinberg), 
mustos de culoare (în natura moartă numită 
«Masa din atelier») sau construind cu auto
ritate de arhitect peisajul delurat al Hușilor 
(peisajul monumental din colecția Maio- 
reanu).

In funcție de motiv, de anotimp și, fără 
îndoială, de disponibilitatea sufletească, pîn
zele lui Adam Bălțatu denotă variații de 
limbaj plastic cerute de redarea cît mai exactă 
a motivului. Iar fidelitatea aceasta reprezintă, 
alături de simplitate și de discreta incantație 
în fața naturii, numitorul comun al operei 
lui Adam Bălțatu. Sînt calități care ne fac 
sa avem în fața acestor pînze senzația con
tactului direct cu natura, cu oamenii, cu 
tot ce a întîlnit în calea sa acest pictor a 
cărui singură dorință pare a fi aceea de a se 
lăsa cucerit de frumos; și, în concepția sa, 
frumosul este ceea ce se poate povesti cu 
vorbe cumpătate, necăutate, care pornesc 
din adîncurile neîntinate ale sufletului pentru 
a se revărsa, tonice și odihnitoare, asupra 
tuturor celor din jur.

Radu IONESCU



• memento •
CE PĂRERE AVEȚI?

Ca și in anii trecuți, revista «Flacăra» vrea să vă cunoască părerea :
CARE SÎNT CEI MAI BUNI ACTORI ROMÂNI Șl STRĂ

INI Al ANULUI?
CARE SÎNT CELE MAI BUNE FILME PE CARE LE-AȚI 

VĂZUT ÎN 1967?
Răspunsurile — care vor fi trimise pe adresa redacției pînă la data 

de 1 decembrie 1967, cu mențiunea pe plic Pentru ancheta «Flăcării» — 
trebuie să cuprindă părerile dv. privind:

1) Cel mai bun actor român de film văzut în 1967.
2) Cea mai bună actriță româncă de film văzută în 1967.
3) Cel mai bun actor străin, de film văzut în 1967.
4) Cea mai bună actriță străină de film văzută în 1967.
5) Cel mai bun film românesc văzut în 1967.
6) Cel mai bun film străin văzut în 1967.
7) Cel mai bun actor român de teatru văzut In 1967.
8) Cea mai bună actrița româncă de teatru văzută în 1967.
9) Cel mai bun interpret român de muzică ușoară ascultat 

în 1967.
10) Cea mai bună interpretă româncă de muzică ușoară 

ascultată în 1967..

Rezultatele acestei anchete vor fi publicate în numărul nostru de Anul 
nou.

carte

■ Un volum de nuvele ale scriitorului 
Isaak Babei, cu o prefață și tabel crono
logic alcătuite de traducătorul lor din 
rusește, V. Kernbach, apare la Editura 
pentru literatură, în colecția «Biblioteca 
pentru toți». Titlul: Armata de ca
valerie.

■ O mănăstire mai puțin «rodată» în 
circuitele turistice recente dar meritînd 
din multe puncte de vedere atențje 
serioasă este cea denumită Căiuiu. în 
vederea mai bunei sale cunoașteri «Me
ridiane» a scos și un mic îndreptar cu 
textul semnat de Constantin Bălan. Ilus
trat (de ce nu cu 2-3 imagini în culori, 
totuși?!) cu pricepere, ghidul mănăstirii 
va fi încă un îndemn la cunoașterea ei.

■ Alt monument istoric de mare în
semnătate cercetat cu remarcabile re
zultate este Biserica mănăstirii Ar
geșului (ctitorie a lui Neagoe Basarab, 
zidită, în legendă, de meșterul Manole), 
de la a cărei fondare s-au împlinit recent 
450 de ani. Emil Lăzărescu în lucrarea 
publicată în colecția «Monumentele pa
triei noastre» (Editura «Meridiane») face 
o admirabilă sinteză asupra dacelor isto- 
rico-artistice ale monumentului, accen- 
tuînd_ asupra valorilor sale cheie.

■ în «Le Livre de Poche» a apărut 
în aceste zile cartea esteticianului și is
toricului de artă elvețian Heinrich WolT 
flin (1864-1945): Renașterea și barocul 
în Italia. Scrisă sub influența altui mare 
istoric al artelor, J. Burckhardt, apare în 
1888 și este o lucrare laborioasă despre 
geneza barocului. O carte care ar trebui 
să stea în atenția Editurii «Meridiane».

muzică

■ Programul concertului săptămînal 
al Filarmonicii—condus de Emanuel 
Elenescu — cuprinde: Concertul pentru 
orchestră de coarde de Ion Dumitrescu; 
emoționantul poem simfonic al lui Ri
chard Strauss «Moarte și transfigurație»; 
Concertul pentru violoncel și orchestră 
de Paul Hindemith. Solistul concertului 
este Tsuyoshi Tsutsuri din Japonia,din 
a cărui biografie menționăm doar aceste 
date: s-a născut în 1942, a dat primul 
recital în 1950, primul concert în 1955 
și a întreprins turnee în Statele Unite, 
U.R.S.S., Italia, R.F. a Germaniei, Ce
hoslovacia și alte importante centre mu
zicale ale lumii (25 noiembrie).

■ în timp ce Filarmonica invită un 
solist din japonia, la pupitrul Orchestrei 
de studio a Radioteleviziunii apare un 
oaspete din Marea Britanie: dirijorul și 
compozitorul Francis Chagrin. Pro
gram bogat și divers.- Divertisment în 
Sol major KV 63 de W. Mozart; grandi
oasa operă beethoveniană, Concertul 
nr. 5 pentru pian și orchestră, cunoscut 
mai ales sub titlul «Imperial» (solistă 
Sofia Cosma); Preludii și fuga de Francis 

Chagrin; Variațiuni simfonice de Gi- 
nastera (30 noiembrie).

■ Oaspeți de peste hotare și la Opera 
Română: Alicja Dankovska din R.P. 
Polonă și Hajo Muller din R.D. Ger
mană în «Don Carlos» de Verdi, alături 
de cîteva admirabile voci românești: 
Ion Buzea, David Ohanesian, Va
lentin Loghin, Elena Dima (26 no
iembrie).

plastică

■ Sever Mermeze — pictură. 35 de 
lucrări grupate în cîteva cicluri, dintre 
care cele mai interesante ni se par 
ciclul istoric, acvaticele și peisajele. O 
evidentă înclinație gravă și meditativă 
spre reiiectie. cu repercusiuni asupra 
cromaticii. Momentele peisajelor sînt de 
cele mai multe ori dramatice, dacă nu 
dezolante, ca într-o priveliște bacoviană 
(«Iarna» și altele), sau de un imagism nu 
lipsit de farmecul poeziei («Primăvară 
desfășurată»). Cele patru pînze din ci
clul istoric sînt lucrări în care simbolul 
înlocuiește narativismul facil. Remarcăm: 
«Legenda lui Dragoș», o creație într-un 
autentic spirit baladist,și «Martiraj 1907» 
(Galeriile de artă, bd. Magheru 20).

■ VI. Predescu— sculptură. Prima 
expoziție personală a acestui artist ale 
cărui lucrări sînt laborioase căutări și 
tot atîtea intenții de integrare într-o 
viziune contemporană. Pornind de la 
o anume realitate, VI. Predescu ne pro
pune simboluri, corespondențe, lăsînd 
deseori ca imaginația să completeze sau 
să îmbogățească viziunea.

■ în actualitate afișul: la Teatrul de 
Comedie expune graficianul brașovean 
Ștefan Țînțu (reținem: «Autoservice», 
«Traversați numai pe verde», «Strigoii»), 
iar în holul Institutului de arhitectură 
«Ion Mincu» doi studenți: Dan Al. Io
nescu și Emil Popescu-Mac (afișe de 
spectacol).

cinema

M Loan a. Ne place să credem că stră
moșii noștri cei dintîi,coborîți din co
paci, aveau candori primordiale. Pelicula 
nu prea știe cum să arate acest lucru — 
cei puțin cea care a încăput pe mîinile 
regizorului Dan Chaffey — și l-a înlocuit 
cu altceva. Nu-i spunem pe nume. în 
rolurile principale:Raquel Welch și John 
Richardson. O producție «20-th Cen
tury Fox».

■ în cadrul manifestărilor prilejuite 
de «Zilele culturii belgiene» cinemato
graful «Republica» din Capitală a găz
duit o interesantă gală de filme belgiene 
cu care ocazie au fost prezentate succesiv 
creațiile: Omul cu craniul ras, rea
lizat de Andre Delvaux și Plecarea, film 
ce poartă semnătura regizorului polonez 
Jerzy Skolimowski.

Raquel Welch

■ Opera de trei parale. Deși a fost 
«scoasă în stradă», piesa lui Bertold 
Brecht nu a devenit film, ci s-a transfor
mat într-un spectacol filmat. Sinceri să 
fim, ni se pare că este un act de cuvenită 
pioșenie artistică; opera lui Brecht con
ține prea mult teatru esențializat în ea 
ca să poată fi remodelată după alte legi, 
în speță cele ale cinematografului. Regia 
— Wolfgang Staundte. în distribuție^cîți- 
va actori excelenți: Curd Jurgens, Gert 
Frobe, Lino Ventura, Samy Davis-jr.

■ Pe cer trece Carul Mare. Ecrani
zare realizată de Maximilian Jager (R.D.G) 
după romanul lui Herbert Nachbar. O 
poveste de dragoste greoi condusă. în 
rolurile principale: Ursula Staack, Gun
ther Schoss, Raimund Schelcher.

■ Salvele Aurorei. Un moment ho- 
tărîtor al revoluției, evocat emoționant 
de către regizorul luri Vîșinski. Interpreți: 
Mihail Kuznețov, V. Tataso, S. Iakovlev, 
Kiril Lavrov, Zenaida Kirienko.

■ Nu pierdeți aceste filme: Oameni 
în rulotă. Procesul de ia Verona, 
Un taxi pentru Tobruk.

■ Marele cineast francez Jean Renoir 
intenționează să realizeze un film inti
tulat «Vagaboanda», conceput ca un 
recital actoricesc pentru Jeanne Moreau.

disc

■ Al patrulea disc din seria «Jazz» 
(atît de gustată de specialiști) este rezer
vat unor contribuții românești în acest 
domeniu. Cel puțin despre Kbrossy se 
spune că e pianist de jazz de renume 
european, iar dacă Marius Pop, Radu 
Maltopol, Cristian Colan (pianiști) sînt 
nume mai puțin cunoscute^asta nu e din 
vina lor. Crețu «Johnny» Răducanu, re
putat contrabasist, conduce cu brio mica 
formație de tip «combo» (pian, baterie, 
contrabas) care realizează discul EDD- 
1164, intitulat Jazz în trio. Bateriștii 
Bohîlțea, Mănăilă și Ganea se dovedesc 
a fi mai mult decît niște acompaniatori 
ritmici, revenindu-le părți solistice de

autentică savoare. Cităm ca remarcabile, 
prin valoarea aranjamentelor originale, 
«Elegia» lui Maltopol, «Satin doll» a lui 
Duke Ellington și «Limelight» de Charlie 
Chaplin. Dacă puteți aprecia și diferenția 
«jazz»-ul de așa-numita «muzică de jazz», 
atunci ascultați cu atenție acest disc.

■ în sfîrșitjUn disc dedicat activității 
artistice a cunoscutului dirijor și anima
tor Alexandru Imre. Solist de muzică 
de jazz, interpret deosebit de gingaș al 
melodiei (excelent clarinetist și saxofo
nist), Imre este și un orchestrator ade
sea inspirat. Sub titlul de «Evergreens» 
(Veșnic tinere), piesele prezentate în 
această înregistrare reprezintă lucrări 
celebre aoartinînd nu mai puțin celebri
lor Gershwin, Merce, Young, Anderson, 
Weill, Gross, Vernon și Duke Ellington 
De fapt este un disc Al. Imre. Un omagiu 
adus (cam tardiv) unui vrednic și prolific 
muzician contemporan (EDD-1156).

■ Cristian Popescu ne oferă o înre
gistrare de muzică ușoară italiană (Mk 
gliacci, Zambrini, Pallavicini, Tony) cîn- 
tată în românește (pe versurile lui A. 
Udriște): «Per una notte amore no», 
«Non son degno di te», «Non piangere 
per me» și «Gente che mi paria di te». 
Pentru recunoașterea melodiilor am 

transcris titlurile originale deoarece în 
versiunea noastră sună alt fel (ca de 
pildă «Să plîngi din vina mea» pentru 
«Non piangere per me»...?!?).

teatru

■ Un moment reprezentativ pentru 
teatrele noastre va fi consemnat în luna 
decembrie, cînd se va desfășura la Bucu
rești Festivalul național de teatru — 
1967, o trecere în revistă a celor mai 
bune spectacole cu piese originale din 
întreaga țară.

■ Originală îmbinare: Kleist și Eugen 
Ionescu la «Casandra» — teatrul studen
ților actori. Urciorul sfărîmat, de 
Kleist, comedie reprezentativă pentru 
clasicismul german, și Cîntăreața chea
lă, de Eugen Ionescu, semnificînd teatrul 
absurd. Elevii-actori (îndrumați regizoral 
de Laurențiu Azimioară și Octavian Co- 
tescu), au jucat cu un remarcabil efort 
de a se menține în echilibru artistic între 
cele două concepții dramaturgice și au 
reușit adeseori. Reținem numele celor 
pe care îi vom întîlni mîine pe afișele 
teatrelor profesioniste din țară: Lucia 
Morariu, Luminița Blănaru, Aimee laco- 
bescu, Gitta Popovici (cea mai remar
cabilă prezență a spectacolului), Aurora 
Roman, Constantin Marinescu, Vaier Del- 
lakeza, Alexandru Morariu, N. Țăranu, 
Sandu Popa, Anton Tauf. Cu totul re
marcabile contribuțiile scenografice sem
nate de Traian Nițescu și Mircea Rî- 
binski.

■ Nefericitul Platonov de Cehov, 
la Teatrul Național din Cluj, spectacol 
inegal ca valoare, deficitar mai ales prin 
interpretul său principal (V. Dain), adu- 
cînd prea puțin din atmosfera cehoviană. 
Joacă: Barbu Baranga, Ion Tîlvan, Ligia 
Moga, Cornel Sava, debutanta Theodora 
Mazanitis. Decorurile și costumele apar
țin lui Jules Perahim.

■ Cam sentimentală, nepretențioasă, 
suculentă totuși, comedia Răzbunarea 
sufleorului de V.l. Popa s-a jucat la 
Bîrlad la teatrul care-i poartă numele. 
Spectacolul e și el pitoresc, colorat, în 
general izbutit. Protagonist: Zaharia Vol- 
bea. Remarcabilă actrița debutantă Sibyla 
Oarcea-Neagu. Scenografia aparține fiu
lui dramaturgului, Sorin Popa.

■ întâlnire tradițională, o piesă ro
mantică și puțin lacrimogenă de V. Rozov 
închinată prieteniei, în premieră pe țară 
la Teatrul maghiar de stat din Cluj. Suită 
de momente, secvențe, regizate de O. 
Rappaport cu mijloace scenice inegale, 
piesa e jucată de o echipă de actori va
loroși: Vadosz Zoltan, Bistrai Maria. 
Pastor Janos, Krazsnai Paula, Flora Jeno, 
Andrassi Marton s.a. Scenografia: Toth 
Laszlo.

■ Premieră pe țară la Bacău: Umbra 
unui franctiror de Sean O’Cassey, co
medie tragică a cărei acțiune se petrece 
la începutul secolului, în Irlanda. Prilej 
de afirmare pentru tînărul regizor Radu 
Boroianu.

■ S-a deschis, în sfîrșit, într-o sala 
renovată, stagiunea^ Teatrului Național 
din lași. Premiera: Întîlnire la Copen
haga de Yves Jamiaque. Tema: responsa
bilitatea etică și socială a omului de 
știință contemporan, pornindu-se de la 
fapte și oameni autentici. Regia Soranei 
Coroamă și decorul semnat de Doris 
Giurgea au creat o atmosferă propice 
dezbaterii pasionante scenice la care au 
participat Teofil Vîlcu, Marcel Finche- 
lescu, Elena Bartok, Rella Ghițescu.

■ Aceeași piesă s-a jucat sub titlul 
Punctul 0 și la Timișoara, într-un spec
tacol de bună ținută, regizat de C. Ana
tol. care e și protagonistul spectaco
lului, alături de Marieta Rareș (în repre
zentație), Ovidiu Moldovan, Florina Cer
cel. Scenografia: Emilia Jivanov.

televiziune

Dacă s-ar fi introdus și la noi tele
viziunea în culori, în programul a- 
cestei săptămîni s-ar fi folosit intens 
tonurile de gri, de cenușiu. Foarte 
puține lucruri promițătoare, foarte 
multe despre care știm dinainte cum 
arată, de la generic la final.

DUMINICĂ 26 NOIEMBRIE. Ultima 
etapă la fotbal (după care urmează... 
penultima, cu restanțe!) ■ Programul 
după-amiezii se deschide, ca de obicei, 
cu o emisiune folclorică. Se cheamă 
«Dorul meu purtat de ape» și ne prile
juiește o reîntîlnire cu cîțiva intdrpreți 
ai genului, cunoscuți și apreciați: Maria 
Butaciu, Ștefania Stere, Fănică Luca, Emil 
Gavriș, Benone Sinulescu și alții (17.30) 
■ O rubrică nouă, oferind un cîmp larg 
de acțiune: Curierul artelor — actua
litate teatrală, muzicală, plastică (18.00) 
■ Nelipsitul Magazin 111 (18.30) ■ 
Operă, operetă, coregrafie, muzică ușoa
ră, momente vesele. Toate, promise de 
Teatrul muzical din Galați într-un Spec
tacol muzical distractiv. Sîntem gata 
să aplaudăm? (20.00) V Frumoasa Claudia 
Cardinale și frumosul Jean-Paul Belmondo 
în filmul «Cartouche» (21.15).

Mariana Mihuț

MARȚI 28 NOIEMBRIE. Un Album 
de poezie pe o temă autumnală. Acum 
la spartul temei? (20.26) • «Șeful secto 
rului suflete», cunoscuta piesă a lui Al 
Mirodan reluată de emisiunea Seară de 
teatru. Interpretare de mîna întîi: Radu 
Beligan, Vasilica Tastaman, Amza Pellea, 
Dem Savu, Sanda Toma, Dumitru Chesa 
(20.40).

MIERCURI 29 NOIEMBRIE. Atenție 
Giulești! De la Torino se transmite 
meciul de fotbal Juventus-Rapid (15.55) 
■ Clubul tinereții programează, în 
locul obișnuitelor dezbateri (adesea ne
convingătoare), scenariul lui Sorin Filip 
«Patru în alb » cu Mariana Mihuț, Ro- 
dica Mandache, Valentin Plătăreanu, Emil 
Hossu (19.00) ■ La rubrica «Cinema» — 
filmul românesc «Diminețile unui băiat 
cuminte» (21.15).

JOI 30 NOIEMBRIE. Cu Teleglob, o 
raită prin Honduras (21.15) ■ Emisiunea 
Seară de balet a găsit — pare-se — o 
formulă corespunzătoare genului: mon
tajul. Astăzi — «Frumoasa din pădurea 
adormită» de P.l. Ceaikovski (22.05).

VINERI 1 DECEMBRIE. Recomandăm 
rubrica Antologie școlară nu numai 
școlarilor. Zoe Dumitrescu-Bușulenga 
prezintă o luminoasă figură a culturii 
românești contemporane: Camil Petrescu 
(19.00) ■ Valsul (II) își continuă pașii 
grațioși la Studioul muzical (20.00) ■ 
Așteptăm cu interes filmul englez (în 
ciuda aparențelor nu este un documen
tar) «Scott în Antarctica» (21.15).

SÎMBĂTĂ 2 DECEMBRIE. Redăm, tale- 
quale, titlul și subtitlul tradiționalei emi
siuni de muzică ușoară de sîmbătă: «Prin
tre picături — emisiune muzical-distrac- 
tivă fără... umbrelă». Să fie oare umbrela 
de vină că de multă vreme aceste emi
siuni nu prea sînt gustate? (22.05) ■ 
Microvarietăți. O emisiune de cele 
mai multe ori izbutită. Se confirmă încă 
o dată bătrînul adagiu «non multa, sed 
multum» (22.40).

sport
Pronosticul antrenorului 

TITUS OZON la Concursul 
Pronosport nr. 47 din

26 XI 1967

I) Bulgaria-Portugal  ia 1 X
II) Dinamo-Buc.aU» Cluj 1

III) F.C. Argeș-Progresul 1
IV) Jiul-U.T.A 1
V) Farul-Dinamo Bacău 1

VI) St. roșu-A.S.A. 1
VII) Olimpia Oradea- 

C.F.R. Tim. X
VIII) Bologna-Napoli 1 X
IX) Juventus-Fiorentina 1
X) Lanerossi-Milan X
XI) Mantova-Torino 2

XII) Sampdoria-Cagliari 1 X
XIII) Varese-Bpma 1 X

coperta 
noastră

Silvia POPOVICI și Ion CARA- 
MITRU în „Romeo și julieta“, 
noul spectacol al Teatrului Na
țional din București.

Fotografie de Hedy LOFFLER

NOTĂ: redacția nu-s» asumi răspunderea pentru eventualele schimbări de programe.



De ce unele boli apar cu precădere în anumite regiuni 
ale globului? De ce sînt considerate nefaste unele locuri 
botezate de popor cu nume sugestive ca Valea Rea sau Dealul 
Negru, unde din bătrîni se știe că «iarba nu crește și vitele 
pier»? Ce legătură există între sănătatea dv. și cantitatea 
de molibden sau iod din solul regiunii în care trăiți?

Încercînd să răspundă la aceste întrebări și la altele simi
lare, o nouă știință i-a silit pe medici să pună mîna, în afara 
tradiționalelor bisturie și stetoscoape, pe un «instrument» 
cu care pînă acum nu erau de loc obișnuiți: atlasul. Numele 
noii știinte:

La prima vedere, apropierea dintre geo
grafie și medicină poate să pară insolită și 
totuși ea a furnizat cheia multor probleme 
de patologie veterinară și umană.

Crescătorii de oi din lumea întreagă 
cunoșteau «dungarea» blănii oilor, o 
boală care aducea mari prejudicii economice. 
Cercetarea solului din regiunile unde era 
mai răspîndită a dus la o concluzie uimi
toare: solul conținea mai puțin cupru decît 
în alte locuri și tocmai lipsa acestui metal din 
organismul animalului determina apariția 
bolii. Mai mult: insuficiența cuprului pro 
voacă și boli ale plantelor, de pildă «căderea» 
la pămînt a orzului și ovăzului. Descoperin-

du-se «vinovatul» s-a găsit șt remediul. 
Adăugind nutrețului o cantitate neînsemnată 
de cupru — doar cîteva miligrame — boala 
nu mai apare. Introducîndu-se cupru în 
sol, cerealele au fost salvate decădere ».

Dar să trecem la patologia umană. Și 
aici, elemente din apă sau sol, în doze infini
tezimale, pot fi responsabile de apariția 
unor boli.

«VEDI NAPOLI...»

încă în urmă cu cîteva decenii, în Italia, 
medicii au observat că populația care locuia 
la o distanță de 5 km de Neapole avea dinții

în ultimii ani «cartografia» cancerului a luat o mare extindere, stînd la 
baza multor ipoteze privind originea acestei boli. Ilustrația înfățișează 
hărți geomedicale ale Africii și Americii de Sud.

CÎND MEDICII ÎNTOCMESC

ATLAS I toi
GEOMEDICINA CONTRIBUIE LA LUPTA 
ÎMPOTRIVA UNEIA DIN CELE MAI VECHI 
SI MAI RĂSPÎNDITE BOLI DE PE PLANETA 

NOASTRĂ: GUȘA ENDEMICĂ

• CANCERUL TUBULUI DIGESTIV
0 CANCERUL STOMACULUI
■ CANCERUL VEZICI! BILIARE
* CANCERUL BURII
■ CANCERUL PIELI!
I CANCERUL CĂILOR URINARE

Interviu cu acad. Stefan MILCU

FRECVENTA
TUMORILOR. CANCEROASE
IN AMERICA DE SUD
SI AFRICA

LIMPHOMA MALIGNA • 
SARGOMUL KAPOS! £ 

CANCEWLTUBUUU DIGESTIV 

CANCERUL FICATULUI 1 
CANCERUL CĂHJ3R URINARE |

— Un expert al Organizației Mondi
ale a Sănătății spunea recent: «Sănăta
tea poate fi comparata cu o plantă preți
oasă. Ea are nevoie de un pămînt bun 
pentru a înflori. Grădinarul cel mai 
priceput nu poate face să crească 
trandafiri pe stînci». Este desigur o 
metaforă frumoasă, dar în multe ca
zuri «pămîntul sănătății» devine o 
realitate geografică. In domeniul endo
crinologiei există asemenea capitole 
de patologie geografică?

— Se poate spune că bolile au o 
permanentă mișcare în timp și în 
spațiu; există o adevărată istorie și 
geografie a patologiei. Un asemenea 
studiu s-a efectuat în special pentru 
bolile contagioase. Caracterizate prin 
mișcări mai puțin bruște, frecvența 
și răspîndirea celorlalte boli, ne
transmisibile, prezintă evoluții mai 
greu de descifrat pe perioade scurte 
de timp.

Un exemplu tipic de boală endo

crină cu o patologie geografică certă 
este gușa endemică, afecțiune de 
care m-am ocupat ani îndelungați. 
Știați că ea este una dintre cele mai 
vechi și mai răspîndite boli de pe 
planeta noastră?

PE URMELE
LUI MARCO POLO... 
* Șl ALE MEDICULUI 

BRAȘOVEAN HOFFMAN

încă în antichitate — continuă 
academicianul Ștefan Milcu — în 
operele lui Vitruviu și luvenal, se gă
sesc referințe asupra endemici degușă 
din Alpi. în însemnările sale de călăto
rie Marco Polo notează, în anul 1275, 
cazurile frecvente de gușă pe care 
le-a întîlnit în «țara celor șapte 
rîuri», pe actualul teritoriu al Kir- 
ghiziei și Kazahstanului. Celebrul 
medic și chimist al Renașterii, Theo
phrastus Bombastus von Hohenheim

friabili, gălbui închis sau maron închis. 
Abia în 1931 s-a demonstrat că această 
afectare a dinților se întîlnește endemic Ia 
persoanele care locuiesc timp îndelungat în 
localități unde apa de băut conține prea 
mult fluor. Fluoroza dentară a fost apoi 
semnalată în multe locuri (Africa de nord 
și de sud, Argentina, Japonia, India), unde

apa conține cantități de fluor de peste 2 mg 
la litru, fiind reprodusă experimental și pe 
animale. înlocuirea sursei de apă potabilă 
ducea de regulă la încetarea endemiei.

Dimpotrivă, în locurile cu apă săracă în 
fluor (sub 0,5 mg la litru) s-a observat frec 
vența mare a cariilor dentare. Administra 
rea profilactică a fluorului prin fluorizarea



carnet

Numărul de cazuri mortale de cancer pulmonar este în strlnsă legătură 
cu gradul de viciere a atmosferei din marile orașe, lată de ce se duc în pre
zent adevărate campanii împotriva poluării aerului cu deșeuri industriale 
etc. Despre succesul unei asemenea campanii puteți judeca privind cele 
două fotografii luate din același loc și la aceeași oră a zilei — la Pittsburgh — 
înainte și după campanie.

Paracelsus, unul dintre prototipu
rile probabile ale iui Faust, a descris 
endemia de gușă din regiunea Salz- 
burgului cu o deosebită precizie.

Alte lucrări mai vechi — unele 
datînd dinainte de anul 2000 î.e.n. — 
sau mai noi menționează toate carac
terul regional al acestei boli.

— Dor in țara noastră?
— în țara noastră primele lucrări 

cunoscute referitoare la endemia de 
gușă se datoresc medicilor brașoveni 
Hoffman (1723) și Lange (1785). Ambii 
au studiat gușa endemică din Țara 
Bîrsei.

Prima hartă a distribuirii gușii pe 
teritoriul țării apare în 1924 în lu
crarea doctorului Liviu Cîmpeanu. 
în 1934 o echipă de medio, condusă 
de prof. Danielopolu,a studiat răspîn- 
direa gușii endemice mai ales în 
județul Sibiu și în nordul Moldovei.

Pînă în anii puterii populare însă 
acest aspect al problemei nu a fost 
cercetat decît sporadic. Abia în ulti
mii 20 de ani s-au efectuat investigații 
sistematice, clinice și experimentale 
în Institutul de endocrinologie al 
Academiei. S-a stabilit astfel prezența 
endemiei pe ambele versante ale 
Munților Carpați, în Maramureș și, 
destul de frecvent, în podișul Tran
silvaniei — în această ultimă regiune 
incidența bolii crescînd în teritoriile 
Cu depozite de gaz metan și în loca
litățile situate pe masivele de sare.

Ca urmare a acțiunilor curativo- 
profilactice și ameliorării condițiilor 
de viață,endemia a fost pretutindeni 
net influențată atît în ce privește 
extensiunea (de la 47,1% la 27%) cît 
și gravitatea.

apei duce la scăderea incidenței cariei den 
tare cu 40—76%.

ATENȚIE: APĂ... MINERALĂ

In apă se mai pot găsi: arsen, cupru, fier, 
iod, molibden, calciu, potasiu, sodiu ș.a. 
Excesul sau insuficiența unuia sau altuia

O ȘTIINȚĂ NOUĂ... 
VECHE DE MII DE ANI

— Ce ne spune geomedicino de azi 
despre această boală?

— Boala este semnalată aproape 
în toate regiunile globului. Dintre 
puținele excepții se citează de obicei 
Japonia, unde situația geografică și 
alimentația bogată în carne și pește 
de mare (bogat în iod) sînt princi
palii factori care explică absența gușii 
cu caracter endemic. în general vor
bind. țărmurile continentelor sînt 
scutite de prezența gușii endemice, 
a cărei densitate numerică crește pe 
măsură ce înaintăm în interiorul con
tinentelor și devine maximă în regiu
nile submuntoase și muntoase. 
Această creștere numerică a cazuri
lor de gușă în raport cu regiunile 
geografice este însoțită de obicei și 
de mărirea gravității bolii.

— Care este relația dintre condițiile 
geografice și mecanismul de producere 
a bolii? Cu alte cuvinte, cine este 
vinovatul ?

— Se pare că iodul este principalul 
vinovat. Este vorba de existența unor 
cantități scăzute de iod în sol, aer 
și apă. Printre armele noastre corec
tarea lipsei de iod se înscrie deci ca 
prima și cea mai importantă măsură 
ce trebuie aplicată în regiunile res
pective. Tratamentul în sine este 
astăzi binecunoscut. Merită însă re
levat faptul că la acest tratament s-a 
putut ajunge, în bună măsură, mul
țumită geomedicinei, această știință 
nouă — deși întrezărită de cei vechi 
— care introduce în medicină noțiu
nea fecundă de... atlas medical.

dintre aceste elemente pot cauza tulburări 
patologice. Arsenul, ori de cite ori depășește 
cantitatea de 0,08 mg la litru,prezintă grave 
pericole pentru sănătate. Cuprul prezent în 
apă într-o proporție ce depășește 0,2 mg 
la litru o face toxică pentru băut, ca și fierul 
și manganul în concentrație prea mare.

Exemplele pot continua. în zonele geo

grafice bogate în molibden există o ende
mic a «gutei de molibden». Deficitul de 
calciu, potasiu și sodiu și excesul de stron- 
țiu și bariu din apă provoacă o boală de 
oase, soliditatea țesutului osos depinzînd 
de o anumită concentrație în săruri minerale. 
Legătura dintre litiaza renală ( pietre la 
rinichi ) și caracteristicile minerale ale apei 
de băut a fost și ea dovedită. în apariția li
tiazei renale intervine consumul apei foarte 
mineralizate și clima caldă.

HĂRȚI GEOMEDICALE 
LA NOI ȘI PESTE HOTARE

Relațiile dintre medicină și geografie sînt 
însă mult mai complexe și «atlasele medicale» 
întocmite relevă aspecte interesante. Dacă 
aruncăm o privire asupra hărților epidemice 
ale holerei vom vedea că această boală se 
răspîndește de-a lungul căilor comerciale cu 
o viteză corespunzătoare mijloacelor de 
transport folosite pe aceste drumuri. Ea 
urmează și pasul măsurat al cămilei,și roțile 
automobilului, dar ea se oprește ori de cîte 
ori se lovește de puncte populate cu o stare 
igienică bună.

Cartografia medicală este chemată să-și 
dea aportul și în lupta împotriva cancerului, 
încercînd să descopere dacă există factori 
geografici, obiceiuri sau anumite condiții 
de muncă și de viață ce favorizează apariția 
cancerului.

Dr. Percy Stocks (Anglia) a stabilit astfel 
că numărul cazurilor mortale de cancer pul
monar se află în strînsă legătură cu... numă
rul clădirilor din regiunea dată. în orașele 
cu peste 200000 case de locuit (Londra, 
Manchester, Birmingham etc.) indicele de 
mortalitate — adică, aci, numărul de decese 
la o mie de cazuri de cancer — variază între 
132-162; în orașele cu 40 000-50 000 case 
indicele scade la 107, iar în 29 orașe unde 
numărul caselor este sub 20 000 el este egal 
cu 89. Explicația? în afară de consumul de 
tutun, cancerul pulmonar este favorizat și 
de condițiile de mediu: vicierea atmosferei 
de către fumul din coșurile sobelor și cel 
provenit din arderea benzinei în autoturisme, 
autobuze etc. Or, aceste condiții sQjîntîlnesc 
cu predilecție în orașele mari.

Cancerul pielii învederează și el convin
gător însemnătatea oncogeografiei .Se știe 
că afecțiunea este favorizată de marea in
tensitate a radiațiilor solare și diminuarea 
concentrației de magneziu din sol. în plus, 
consumul exagerat — pe litoraluri —* de peș
te afumat (prin afumate se produce sub
stanța cancerigenă 3,4 — benzpiren) face ca 
boala să fie mai frecventă în regiunile ex
puse la soare (spre ecuator), la profesii anu
mite (pescari) și la populația riverană.

Hărți geomedicale au fost întocmite și 
în țara noastră, printre altele pentru cancer 
(dr. M.V. Arcan, dr. E. Bat, de la Institutul 
de igienă — București), pentru bolile cardio
vasculare (dr. V. Bucur de la Centrul de 
asistență al cardiacilor din București), pentru 
gușa endemică de acad. Șt. Milcu, N.I. Ne- 
goescu și colaboratorii din Institutul de 
endocrinologie din București sau pentru 
longevivi (Secția socială a Institutului de 
geriatrie din București). Analiza unor ase
menea hărți vine în sprijinul măsurilor pro
filactice menite să contribuie și pe această 
cale la realizarea vechiului ideal al lui Cel
sius: «Sarcina cea mai nobilă a medicinei 
constă în tendința de a o face inutilă în 
viitor». Dr. E. ROMAN

regiunea

BRASOV

Călător 
în regiunea 

Brasov

Prima fotografie cu virtuți artistice 
pe care a publicat-o Aurel Mihailopol 
era o priveliște cu blănuri de omăt din 
peisajul montan al regiunii Brașov. Să 
tot fie 13-15 ani. De atunci, de-a lungul 
anilor, el a revenit mereu spre locurile 
primelor sale experimente fotografice, 
o reîntoarcere sentimentală la un pei
saj încărcat de lirism și istorie. Rodul 
acestor repetate călătorii este recentul 
album fotografic: «Regiunea Brașov», 
pe care îl semnează.

Călător cu aparatul fotografic Mihai
lopol nu face numai o descriere geo
grafică a uneia dintre cele mai îneîntă- 
toare regiuni ale țării, ci înregistrează, 
afectiv, momente din ciclul anotimpu
rilor — viața eternă a peisajului în ipos
tazele lui naturale. Apoi el caută meta
fora. Orașele, cetățile, satele privite 
prin cleștarele obiectivelor lui Mihai
lopol sînt și totdți nu sînt aceleași pe 
care le cunoaștem. Au farmecul inedi
tului și acea poezie pe care numai o 
afinitate sentimentală poate s-o dăruie 
imaginii. Este adevărat că așezările pe 
care ni le prezintă au o personalitate 
istorică, o frumusețecu care le-a înzes
trat veacurile, dar cît de greu este să 
alegi din noianul de impresii vizuale 
pe cea sau pe cele care sintetizează 
pregnant specificul locului. Pitorescul, 
și fragmentul arhitectonic sînt elemen
tele de bază ale localizărilor, acele mo
mente care se sedimentează în memorie 
și pe care vei fi tentat să le cauți, o 
dată, cînd pașii tăi se vor abate prin 
Brașov, Satu Lung, Codlea, Dăișoara, 
Saschiz... Căci una din virtuțile de bază 
ale acestei cărți e o tainică invitație la 
călătorie. Imaginile te cheamă să mergi 
în căutarea lor.

C. BOZBICI

N.B. Cunoaștem din intimplare origi
nalele albumului, care sînt de foarte 
departe mai bune decit ceea ce a apărut 
in album. Este surprinzător cum retușul 
neinspirat al tipografiei și tiparul medio
cru și neglijent pot să distrugă frumuse
țea fotografiilor și asta sub patronajul 
unei edituri de prestigiu (Meridiane).
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Aviator In forțele aeriene ale marinei, căpitanul de covertă Richard Allen 
Stratton, număr de serviciu 602 087, născut la 14 octombrie 1931. Ultimul 
start: de pe portavionul Ticonderoga,la 5 I 1967, doborit deasupra provin
ciei Than Hoa. in prezent, reflectează la «Hilton Hanoi».

PENTRU

OASPEȚI NEPOFTITI
TIMP DE ȘAPTE SAPTAmINI, IN VARA ACESTUI AN, WALTER HEINOWSKI ȘI 

GERHARD SCHEUAJANN, ZIARIȘTI DIN R.D. GERMANĂ, AU VIZITAT REPUBLICA 
DEMOCRATĂ VIETNAM. «AM VĂZUT SPITALE ȘI ȘCOLI DĂRlMATE, CARTIERE DE 
LOCUIT URBANE DISTRUSE ȘI SATE RASE DE PE SUPRAFAȚA PĂM1NTULUI — 
SCRIU CEI DOI ZIARIȘTI. AM VĂZUT TOTODATĂ ȘI RESTURILE AVIOANELOR- 
PIRAT DOBOR1TE ȘI AI CĂROR PILOȚI S-AU PUTUT SALVA UNEORI PRIN PARAȘU- 
TARE SAU CATAPULTARE. AM VRUT SĂ AFLĂM CE FEL DE OAMENI StNT ACEIA 
CARE DE ANI DE ZILE EXECUTĂ ACESTE ATACURI TERORISTE, CONTRARII TU
TUROR NORMELOR DE DREPT INTERNAȚIONAL».

REZULTATELE OBSERVAȚIILOR LOR S-AU CONCRETIZAT tNTR-UN FOTORE
PORTAJ INTITULAT «HILTON-HANOI. PE CARE EDITURA BERLINEZĂ «VERLAG 
DER NATION» L-A PUS LA DISPOZIȚIA REVISTEI «FLACĂRA» IN EXCLUSIVITATE 
PENTRU ROMÂNIA ȘI PE CARE-L REPRODUCEM tN PAGINILE DE FATĂ CU UNELE 
PRESCURTĂRI.

Am obținut deci permisiunea de a 
vizita un «lagăr de detențiune pentru 
piloții S.U.A. care au fost luați prizo
nieri în R.D. Vietnam»; precum se 
vede, o definiție care nu conține și nu 
poate conține noțiunea de «prizonier 
de război» pornind de la faptul că 
guvernul S.U.A. s-a situat pe deplin 
conștient în afara dreptului internațio
nal prin acțiunile sale agresive împo
triva R.D. Vietnam...

Bineînțeles că în R.D. Vietnam nu 
există pur și simplu un lagăr. Avînd 
în vedere războiul aerian, locurile în 
care sînt deținuți piloții prizonieri sînt 
descentralizate și situate la distanțe 
mari...

Lagărul vizitat de noi se afla în 
apropiere de Hanoi (spunem «se afla» 
pentru că nu știm dacă în momentul 
de față mai există acolo).

De obicei noțiunea de «lagăr» este 

asociată cu sîrmă ghimpată, turnuri de 
pază, cîini și reflectoare. însă lagărul 
de detențiune vizitat de noi aproape că 
nu semăna a închisoare. Erau niște 
construcții ridicate încă de francezi 
pentru cazărmi și clădiri administra
tive, care mai tîrziu au fost preluate de 
armata populară vietnameză. în încă
perile în care astăzi piloții își petrec 
zilele, trăiau cu puțin timp în urmă 
soldați vietnamezi. Doar ferestrele au 
fost zăbrelite și ușilor li s-au adăugat 
lacăte care se închid numai pe din
afară. în ce privește paturile, saltelele 
și cearșafurile, trebuie constatat că în 
general sînt asemănătoare cu cele 
folosite de populația R.D. Vietnam. 
Din cauza climei tropicale a țării, în 
locul unui cearșaf se întinde pe pat o 
cuvertură de rafie care este mult mai 
plăcută pentru corp. Bineînțeles că 
fiecare deținut are pătura și plasa sa
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«Phantom», unul din cele mai moderne avioane ale «US-Air Force» (cost: 
două milioane și jumătate de dolari),a gustat din plinea și sarea nord-viet- 
nameză și se «îndreaptă» spre atotprimitorul pămînt.

...Pilotul va ajunge la sol fluturtnd parașuta ca pe un steag al rușinii. (Chel
tuieli de specializare pentru pregătirea unui astfel de «as»: 250 000 de do
lari)

Unui bărbat pentru care s-a cheltuit aur curat ca să învețe să ucidă i se cuvin, firește, toate onorurile, inclusiv 
mijloace convenabile de transport. «Protocolul» prevede, în astfel de împrejurări, internarea prețiosului vizitator 
la «Hilton Hanoi»— lagărul botezat astfel după numele cunoscutei rețele americane de hoteluri,«Hilton».

personală contra țînțarilor.
Nu este ușor pentru autoritățile din 

R.D. Vietnam să se îngrijească de 
numărul mereu crescînd al prizonie
rilor, mai ales în condițiile războiului 
aerian. înainte de toate se ivesc pro
bleme de spațiu. Astfel, în lagărul vi
zitat de noi nu există din aceste motive 
sală de mese. Deținuții își iau mînca- 
rea de la oficiu pe o tavă de lemn și 
servesc masa în camera de detențiune. 
Există însă săli de lectură folosite 
pentru întocmirea corespondenței, joc 
de cărți și alte distracții (inclusiv audiții 
radiofonice). Este de înțeles că, din 
cauza lipsei acute de spațiu, într-o zi 
sala de lectură va fi transformată în 
cameră de detențiune și prevăzută cu 
zăbrele.

în ziua cînd am vizitat lagărul, per
sonalul de pază se pregătea pentru 
primirea a patru noi piloți. Totul se 
desfășura cu foarte multă îndemînare. 
Ne-a impresionat îndeosebi faptul că 
lagărului i se comunicase încă înainte 
de sosirea deținuților mărimea taliei 
și a piciorului celor prinși...

Avînd în vedere crimele barbare să- 
vîrșite continuu de către agresorii 
S.ll.A. în Vietnam, ne-a fost la început 
greu să înțelegem cum se face că toți 
deținuții beneficiau de prevederile a- 
cordurilorde la Geneva din 12 VII11949 
pentru prizonierii de război. Mai tîrziu, 
după amplele discuții purtate cu piloții, 
am înțeles principiul de drept al viet
namezilor. Cei care cădeau din văz
duhul vietnamez se dovedeau, priviți 
mai îndeaproape, niște obiecte ma
nipulate, lipsite de voință, unelte ale 
unei politici criminale, ai cărei iniția
tori nu obișnuiesc să se arate pe 
cîmpul de luptă...

Desigur că după Nurnberg și proce
sele următoare împotriva uneltelor po
liticii național-socialiste oricine ar tre
bui să știe că nici măcar pretextul 
«executării din ordin» nu degrevează 
nici din punct de vedere moral,și nici 
juridic. Pînă aici, piloții S.U.A. își 
poartă pe drept destinul lor de deținuți 
însă situația lor actuală se datorește

(Continuare in pag. 14)
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Scrisori de acasaTfotografHlecopiTTor... Nord-vietnamezii permit cores- 
pondența cu familiile din America.
Peste cite familii nord-vietnameze vor fi căzut bombele căpitanului 
Stratton ?

* *
* • î < '

Un ultim avantaj al «Hilton-Hanoiului»; baia.
Un bărbat educat cu atîta cheltuială simte, firește, nevoia să facă zilnic 
baie.
în cehe privește, ne îndoim că se mai poate scoate ceva curat din căpitanul 
Stratton si colegii săi. Deși, le-am dori-o!

Căpitanul Stratton mătură curtea. 
Firește, «Hilton Hanoiul» nu oferă 
și nu poate oferi toate comodită- 
țile existente la bordul portavio
nului Ticonderoga.
Totuși, de cînd se află In Asia, 
aceasta este singura treabă folosi
toare pe care o face omul acesta 
a cărui pregătire a costat 250 000 
dolari.

numai în al doilea rînd apărării aeriene 
vietnameze; în primul rînd ei sînt vic
timele politicii S.U.A.

Ce impresie fac acești piloți din 
punct de vedere fizic? Legitimațiile 
lor indică pe verso nu numai înălțimea 
dar și greutatea corporală a fiecăruia. 
Ne-am putut convinge că între datele 
de pe legitimație și greutatea actuală 
a deținuților nu există nici o diferență 
spre minus. Piloții sînt bine hrăniți și 
curat îmbrăcați.

în ce privește starea psihică, ni s-a 
părut corespunzătoare situației res
pective. Bineînțeles că fiecăruia îi este 
dor de mamă și de tată, de soție și 
copii. Am dat fiecăruia dintre interlo
cutori posibilitatea să transmită fa
miliei sale din Statele Unite salutări 
prin intermediul microfonului și fil
mului. Un căpitan de aviație nu a fost 
în stare s-o facă din cauza emoției, 
în rest însă nu ni s-a părut schimbat 
echilibrul psihic al deținuților...

Vrem să anticipăm aici posibila afir
mație precum că interlocutorii noștri 
americani ar fi fost supuși unei in
fluențe psihice, ar fi suferit, spre a fo
losi un termen uzitat în lumea occiden
tală, o «spălare a creierului». Noi ne-am 
convins însă de contrariu. în îndelun
gatele discuții purtate cu piloții nu a 
putut rămîne nimic ascuns. Ofițerii- 
piloți n-au fost pregătiți în prealabil 
pentru întrebările noastre. Ne-am în
grijit să existe momente-surpriză, care 
au avut ca urmare reacții și emoții 
firești.

în lagărul vizitat de noi trăiesc, 
după aprecierea noastră, 30-40 de pi
loți americani. Considerăm ca o ex
presie foarte reușită denumirea dată 
de paznicii vietnamezi lagărului: un 
«hotel pentru oaspeți nepoftiți».
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- DESPRE 
SPIRITUL DE ECONOMIE

Cum acționează ta dv. spiritul 
de economie?

Am pus această întrebare unui 
număr de cetățeni.

Diverși din toate punctele de ve
dere, aceștia au răspuns tot atît de 
divers, trădîndu-și adesea și virsta 
și o experiență personală, mai mare 
sau mai mică. Ori lipsa ei. Se ob
servă mai ales la tineri un anume 
teribilism în răspunsuri,o oarecare 

surprindere în fața acestei între
bări cît se poate de firești. Poate că 
trebuie să ne gîndim la acest lucru.

Le dăm cuvîntul:
• Este interesant de observat că 

oamenii etichetați în generai ca dezordo- 
nați sînt deficitari și la capitolul buget. 
Lipsa lor de ordine e în toate, inclusiv 
în materie de cheltuieli.

Anton Vidrașcu - .inginer

• Nu pot să-mi permit să cheltuiesc 
la circiumă ceea ce cîștig într-o zi. Vreau 
să-mi respect munca.

Marin Dumitru — șofer

• M-am nimerit de minune cu ne- 
yastă-mea. Eu galanton, ea cam zgîrcită. 
împreună realizăm media. Nici prea- 
prea, nici foarte-foarte.

Dumitru Vasilache — lăcătuș

• Am impresia că noi,femeile,sîntem 
mai chibzuite cu banii.

Maria Alexandru — dactilografi

• Nu sînt dispus să fac eforturi în 
această direcție. Sînt tînăr și vreau să mă 
distrez.

Adrian Porumbacu —funcționar

(Continuare ia pag. 16)



• Culmea e că acum, cînd am doi copii 
iar soția este casnică, am realizat mult 
mai mult decît în zece ani înainte de a 
mă căsători. Va să zică, atunci salariul 
îmi revenea în întregime mie și nu eram 
nici mai îmbrăcat, nici mai hrănit ca 
acum.

Andrei Timaru — factor poștal

■ Am făcut o dată o socoteală sumară 
a banilor care mi-au trecut prin mînă 
în cei șase ani de cînd sînt salariat. M-a 
durut capul. Nu știu pe ce s-au dus. E 
probabil ceva defect la mine.

Virgil Danciu — tehnician radio

• Nu m-am gîndit niciodată la asta.
Vasile Apetrei — zidar

• Din primul meu salariu am pus 
deoparte o sumă și de atunci fac aceasta 
mereu. Am vrut să-mi impun acest lu
cru chiar de la început. Mai tîrziu mi-ar 
fi fost mai greu. Obișnuința. Cred că e 
ceva învățat de-acasă.

Simion Manea — tinichigiu

• Cînd ajungi să te gîndești la așa 
ceva înseamnă că s-a terminat cu dis
tracțiile. Deocamdată refuz.

Aurel Domșa — desenator tehnic

• Depun la C.E.C. o sumă relativ 
mică dar cu regularitate. La fiecare chen
zină. S-a strîns pe nesimțite o sumă fru
mușică. Nu știu exact ce-am să fac cu ea.

Ion Sandu — brutar

• Nu m-am lăudat niciodată cu spiritul 
meu de economie. M-am considerat tot
deauna o mînă spartă. Cel puțin pînă 
m-am însurat. Dar de la o vreme am 
dobîndit deprinderea de a depune la 
C.E.C. sumele care rămîneau necheltuite 
în familie. Acum, eu și soția mea, ne con
struim o locuință nouă, beneficiind și de 
creditul care se acordă conform legii.

Aurel Toma — electrician

• Sînt un zgîrcit dacă îmi impun o 
ordine strictă în cheltuieli?

Tudor Zegrea — funcționar

• Sînt tînără și îmi place să mă dis
trez. Cred că mă distrez bine fără să 
cheltuiesc mult. Am impresia că mulți 
tineri apreciază distracția după prețul 
ei.

Adriana Grigoriu—funcționară

• Cînd am cîștigat primul salariu 
m-am trezit deodată cu niște bani pe 
care nu știam cum să-i cheltuiesc, l-am 
cheltuit repede pe tot ce mi-a ieșit în 
cale. Mai trag si acum ponoase de pe 
urma lipsei mele de chibzuință.

Radu Purcărea — turnător

• Am și eu planurile mele de perspec
tivă. Investiții serioase. Fără o disciplină 
în cheltuieli, nu se poate.

Petre Stoica — strungar

• Trebuie să-ți impui, să ai puțină 
voință. Nu sînt niciodată destui bani 
pentru toate cîte ți se oferă. E nevoie 
să discerni în diferitele cheltuieli posibile. 
Dar nici să ajungi să-ți înfrîngi orice 
plăcere.

Ana Gheorghiu—filatoare

■ Mai am timp să mă gîndesc.
Florea Ceaușu — bobinator

• Ceea ce n-am reușit să știu eu, încerc 
să fac cu copiii mei. Le dau săptămînal

/G

CEC Construit între anii 1895 și 1900, Palatul Casei de economii 
și consemnațiuni a rămas pînă în zilele noastre una dintre 
cele mai valoroase edificii ale Capitalei.

o mică sumă și îi las să se descurce sin
guri. La început își cheltuiau banii în- 
tr-o zi, două, iar în restul săptămînii nu 
mai aveau nimic. Acum știu în bună 
măsură să și-i planifice pe o stăptămînă 
întreagă.

Zaharia Goran — maistru electrician

• Am locuit o vreme într-o casă de
venită necorespunzătoare prin mărirea 
familiei mele cu doi gemeni. Nu mi-am 
dat seama că am posibilitatea să solu
ționez această problemă, mi se părea 
că a construi un apartament proprietate 
personală cu sprijinul statului ar fi greu 
pentru bugetul familiei mele. Dar bunul 
obicei?al soției mele și al meu>de a de
pune la C.E.C. anumite sume de bani, 
obicei care datează la noi de aproape 
zece ani, ne-a fost de mare ajutor. Soldul 
depunerilor noastre pe toate instru
mentele de economisire pe care le aveam 
s-a dovedit, la un calcul pe care l-am 
făcut, destul de ridicat. De curînd ne-am 
mutat într-o locuință nouă. Aș spune 
că acest eveniment fericit îl datorăm, 
într-o bună măsură și C.E.C.-ului.

I. Păcuraru —funcționar

Oameni de seamă
DESPRE ECONOMIE

• Economia este un mare venit.
• Socotesc că în familie,ca și în stat, cel mai bun izvor de ve

nituri este economia.

CICERO

• Sînt multe mijloace de îmbogățire dar puține sînt cinstite. 
Economia este unul din cele mai sigure.

Francis BACON

o Dacă vreți să fiți bogați, nu învățați numai cum se cîștigă 
banul, ci și cum se păstrează.

Benjamin FRANKLIN

• înainte de toate învață pe copii să economisească, căci 
economia este baza tuturor virtuților.

Victor HUGO

• Orice risipitor este un vrăjmaș al societății; orice om eco
nom este un binefăcător public.

Adam SMITH

o întrebuințează bine banul, cum îți întrebuințezi și timpul.

WELLINGTON

• Pentru a putea păstra, omul trebuie să-și poată mărgini 
trebuințele și să se ferească cît va putea de acelea care sînt factice 
și provin numai din năravuri rele și dintr-o educațiune neîngrijită.

Ion GHICA

o Agoniseala se deosebește prin elementul unei stăruințe 
îndelungate. Poate să cîștige cineva din întîmplare, poate să 
dobîndească prin îndrăzneală, poate să capete prin dăruială; 
însă nu se agonisește decît prin trudă, prin muncă, prin răb
darea de a strînge picătură cu picătură.

B. P. HAȘDEU

o Economia, adică dreapta cumpănire între foloasele aduse 
de cutare cheltuială și sacrificiile făcute pentru ea; aceasta atît 
în economia generală a statului, cît și în cea individuală.

Mihail EMINESCU

• Economia este ordinea pe care trebuie s-o ai în toate zilele... 
Economia este ferirea de orice risipă.

Mihail SADOVEANU

o Punerea deoparte nu-i avariție. Omul înțelept nu strînge 
ca să strîngă, ci ca să cheltuiască în mod superior.

George CĂLINESCU

INTERVIU
CU DR. MIRCEA POPOVICI

PREȘEDINTELE 
CASEI DE ECONOMII 
SI CONSEMNAȚIUNI 

A REPUBLICII 
SOCIALISTE 
ROMÂNIA

— Economia presupune, desigur, pre
vedere, și s-a spus și se spune pe bună 
dreptate că prevederea e mama înțelep
ciunii...

— Ideea economisirii este tot atît de 
veche ca și lumea. S-au referit la ea mari 
personalități ale lumii care au apreciat-o 
ca pe una dintre virtuțile omenești. 0 atestă 
numeroasele proverbe și zicători ale po
porului nostru și ale altor popoare. Cînd 
se spune,de pildă, «cîștigă cu două mîini 
și cheltuiește cu una» avem în față expe
riența îndelungată a omenirii.

— După părerea dv., spiritul de econo
mie există în oameni sau se cultivă?

— Se cultivă.
— Spiritul de economie este deci o 

chestiune de educație?...
— Absolut!
— Deci școala și familia sînt chemate 

să joace un rol important.
— Evident! «Trebuie să creăm deprin

derea de economisire încă din copilărie, 
și în acest sens școala are de îndeplinit un 
rol important». Cuvintele acestea le spunea 
în secolul trecut marele cărturar ardelean 
G. Barițiu.

— V-ați gîndit la forme mai atractive, 
mai simple și mai operative pentru micii 
depunători ?

— Ne gîndim să punem la dispoziția 
micilor depunători un mijloc de economisi
re, specific vîrstei și preocupărilor lor, 
care sperăm că va stimula spiritul de eco
nomie și va ajuta în același timp la răspîn- 
direa unor cunoștințe de cultură generală 
necesare procesului instructiv-educativ al 
elevilor. Este vorba de «cecul ilustrat», 
care se va putea procura cu ușurință de la



orice unitate C.E.C., școală etc. și se va 
tipări în seturi, fiecare set ilustrînd o temă 
din domeniul literaturii, istoriei, științelor 
naturii etc.

— Este, după părerea dv., spiritul de 
economie și o chestiune ae autoeducație?

— Cred că da. Ceea ce nu reușește 
uneori școala sau familia poate reuși expe
riența personală a fiecăruia. Economia 
presupune voință și un oarecare efort.

— Dezvăluiți un secret dacă ne spuneți 
cîți depunători are actualmente C.E.C.?

— Acesta nu e un secret. Secrete sînt 
sumele depuse și numele depunătorilor. 
Numărul libretelor care s-au emis popu
lației s-a ridicat în toamna aceasta la 
5 000 000. Astăzi un libret de economii 
revine la mai puțin de patru locuitori. In 
1960 proporția era de 1/9. Aș mai putea 
să vă spun o cifră.

— Puteți să ne prezentați o dinamică a 
soldului general al depunerilor la C.E.C.?

— Dacă luăm anul 1964 ca element de 
comparație, soldul general al depunerilor 
populației în anul 1965 a fost mai mare 
de 1,4 ori, în 1966 de 1,9 ori, iar la 30 
septembrie 1967 de 2,3 ori.

— Poate ar fi interesant de știut care 
este durata medie de păstrare a depuneri
lor la C.E.C.

— Aceasta a crescut de la 406 zile în 
1966 la 442 în anul acesta.

din 
înțelepciunea 
poporului

Banul în mîna risi
pitorului, ca un bur
duf de brînză în sea
ma cîinelui.

Banul e făcut ro
tund: lesne se rosto
golește.

în trimestrul III a.c. ghișeele unităților C.E.C. din întreaga țară au deservit 
zilnic, în medie, 73 800 depunători.
în fotografie: sala ghișeelor uneia dintre cele mai mari unități C.E.C. din 
Capitală.

Mîna risipitorului, 
ca un ciur plin cu 
găuri.

Ținerea la zi aevidenței operațiuni- k 
lor la cele peste 5 000 000 fișe per- * 
sonate de cont ale depunătorilor la * 
C.E.C. implică aproximativ 
600 000 000 calcule și înregistrări 
în fiecare an. Mașini moderne de 
contabilizat permit efectuarea ra
pidă și corectă a acestor lucrări, 
lată un aspect al sălii mașinilor de 
contabilizat de la Stația de evi
dență mecanizată a Direcției oră
șenești C.E.C.-București.

Risipitorul numai la 
pofte se închină.

Ca feciorul lui ban 
gata, risipește cu lo
pata.

Banii nu se fac așa, 
stînd în circiumă si a 
bea. (Dintr-un vechi cîn- 
tec popular)

Să cauți fișa unui depună
tor pentru a face o nouă 
înregistrare sau a verifica 
ultimul sold al depuneri
lor nu e lucru ușor. Cu o 
bună organizare însă veri
ficarea se face în cîteva 
secunde, lată un aspect al 
sălii fișierelor și telefoane
lor la care se cer și se dau 
confirmările de sold laSta- 
ția de evidență mecaniza
tă a Direcției orășenești 
C.E.C.-București.
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FLACĂRA
VARI ETATI

tn piața Trafalgar din 
Londra, citeva din frumu
sețile feminine ale lumii, 
concurente la titlul de 
«Miss World, 1967» decer
nat în capitala Marii 
Britanii (a nu se confunda 
cu titlul de «Miss Univers» 
ce se conferă la Miami, 
California). Cîștigătoare: 
«Miss Peru».

• PUNCT

• Șl DE LA CAPĂT

• O senzațională realizate in laborator,și anume co 
pierea perfectă a celulei vii, anunță Universitatea McGill 
din Montreal (Canada). E vorba de o microcapsulă 
compusă dintr-o membrană semipermeabilă de nailon, 
care poate fi umplută cu proteine, enzime etc. Compot 
tîndu-se exact ca celulele naturale, aceasta poate fur 
niza organismului substanțe dințate și — ceea ce e mai 
interesant — nu provoacă nici o reacție de imunizare.

• Cercetători britanici au reușit să combine alu
mina pură cu porțelanul și să obțină un material de 
7 ori mai rezistent decît cele folosite pînă acum în tehnica 
dentară.

• Pentru căptușeala hainelor de iarnă o fabrică de 
textile din Lancashire a realizat un material care are 
încorporat în țesătură un fir de nailon impregnat cu 
carbon-silicon. Pus în contact cu o baterie de buzunar, 
acest material menține, în timp de iarnă, căldura ne
cesară corpului.

• Valurile stîmite de erupția vulcanului Krakatau 
în 1883 au ajuns pînă în Marea Mînecii dar de abia 
acum doi savanți de la Institutul tehnologic din Massa
chusetts au descoperit cauza acestui ciudat fenomen. 
Erupția, foarte puternică, a dat naștere în atmosferă 
unei presiuni care a provocat perturbări în apele ocea
nelor.

• în S.U.A. va apărea în curînd o carte extrem de 
originală. Este vorba de «Dicționarul îngerilor». Cule
gerea este selectivă căci din cei 301 655 722 «îngeri», 
identificați în diverse religii, dicționarul nu mențio
nează decît 3 404. în schimb dă ample date biografice 
și fel de fel de amănunte, inclusiv «specialitatea» fie
căruia.

• în Arabia Saudită va fi instalat un telescop uriaș 
a cărui oglindă, cu diametrul de 508 cm, va egala pe 
cea a observatorului de la Palomares. Specialiștii con
sideră că deșertul constituie un climat ideal pentru 
cercetările astronomilor.

• La Accra, în Ghana, se lucrează la editarea «Enci
clopediei africane». Lucrarea, de proporții impunătoa
re, va cuprinde circa 10000000 cuvinte și peste 
2 000 de biografii ale principalelor personalități ale 
Africii, de la regina din Saba pînă la contemporani.

• Tehnicienii canadieni au realizat un sistem de 
supraveghere a pădurilor și detectare a incendiilor. 
Printre arbori se montează receptori de raze infraroșii, 
atît de sensibili încît percep existența unui foc înainte 
ca fumul să depășească înălțimea arborilor. Alarma se 
dă automat, incendiul putînd să fie localizat înainte de 
a produce pagube mari.

• Și zodiile au miros. Cel puțin așa susține un cos
metician parizian care a lansat pe piață o gamă de 
douăsprezece parfumuri, fiecare corespunzînd unei 
zodii. Produsul apare cu avizul celor mai cunoscuți... 
astrologi.



ULTIMUL 
RĂCNET
Noul tip de mo- 

tocidetă prevăzut 
1 cu o carcasă din ma

terial plastic de ma
re rezistență re
prezintă maximum 
de securitate pen
tru acest gen de ve
hicul pe două roți. 
Ața cel puțin pre
tinde directorul fi
lialei din Anglia a 
societății «Suzuki», 
care a prezentat 
modelul în cadrul 
unei expoziții. Și 
pentru ca impresia 
să fie cît mai puter
nică, demonstrația 
calităților noii mo
tociclete a fost fă
cută de aceste două 
tinere ți frumoase 
«misses» echipate 
în costume «antica- 
lor» din fire de ar
gint asemănătoare 
celor pe care le 
poartă cosmonau- 
ții-

ORIZONTAL: 1) Stațiune bal
neoclimaterică din Ardeal, renu
mită pentru apele sale curative 
— O regiune de frunte a țării noas
tre. 2) Singura localitate balneară 
din Bărăgan — Centru cu tradiții 
de luptă al clasei muncitoare de 
pe Valea Jiului. 3) Făcut sul (pl.) 
— Centru raional în regiunea Cluj, 
renumit în prelucrarea lemnului 
și industria alimentară. 4) Articol 
— Umblă călare. 5) Șef de dinastie 
româno-bulgară — Luat din mijloc! 
— Denumirea prescurtată a unei 
metode contemporane de creație 
in arta plastică. 6) Pasăre ce vine 
o dată cu primăvara (pl.) — Uni
tate de măsură. 7) Localitate bă
nățeană, nod de cale ferată — Un 
rîu ce curge domol prin cimpia 
dunăreană. 8) Pentru cei ce pleacă 
la drum — Coadă de săgeată! — 
Extremitățile unui curs! 9) Șosea 
principală — Din itinerar! 10) Se 
rupe unde-i mai subțire — început 
de demarare! — Căminul de la 
Bușteni. 11) Călătorie aeriană — 
Mașini puse pe drumuri. 12) Foști 
«fabricanți» de aur — Firicelul de 
pe hărțile geografice.

VERTICAL: 1) Un lac nu prea 

dulce, des vizitat de vilegiaturist! 
— Principalul curs de apă al țării 
noastre (neart.). 2) Virf de munte 
cu mare trecere printre turiști 
— O cale metalurgică... 3) Dacă e 
cea călugărească, merită să faceți 
un drum de 7 km de la Ploiești pînă 
acolo pentru renumitele sale vi
nuri — O plaje a Constanței. 4) Un 
papagal Ce. îl găsiți tocmai prin 
continentul american — Șapte..., 
punct turistic în masivul Piatra 
Mare — începe să duduie! 5) Munți 
ce fac trecerea între văile Bicazului 
și Trotușului — Element important 
în componența unor băi curative. 
6) Localitate nu departe de Buzău 
— Un rîu ce curge în părțile de 
vest ale țării noastre. 7) întreprin
derea cu drumurile terestre — în
ceput de urcuș! 8) Oraș în plină 
dezvoltare industrială — Și încă 
un oraș, important centru indus
trial. 9) Pot fi și de zbor — Nume 
răspîndit în Turcia. 10) Ioana alin
tată — Din neamul oscilor — Pe. 
11)0 plantă ce o găsești prin țările 
calde — Vești. 12) Sat în raionul 
Filiași — Trecătoare — Vîrf în 
Carpați.

Marcel RANTZER

Toamna, etern motiv de inspirație... _ F * . r ! Fotografie de<4 Fotografie de Heoy LOFH.ER E. lAROVICI

SEAMĂNĂ, NU?
Gemenii, fenomen biologic studiat cu interes de medici, psihologi, k 

educatori,» află ți În atenția statisticienilor, lată cîteva date furnizate w 
de aceștia: la o mie de nou-născuți, 11,7 sînt perechi, cîte trei gemeni ~ 
se numără la opt mii de nașteri, patru sau mai mulți gemeni intră în 
domeniul rarităților.

In stațiunea balneară Pie&any din Cehoslovacia s-a organizat de 
curînd, mai mult ca o glumă, un congres al gemenilor din această țară. 
Au participat o sută de perechi de gemeni de vîrste diferite. Pe adresa 
congresului au sosit mesaje de la gemeni din multe țări ale lumii; printre 
acestea, un mesaj al surorilor gemene Maria ți Helena Holer din Polonia, 
•n vîrstă de 77 de ani.

în fotografie, clțiva delegați la congres.



itinerar
DALMAT

Partea de sud a orașului Dubrovnik, cu vechiul port ragusan, cu pito- 
reștile sale cheiuri pescărești.

L
umina albă a sudu
lui ne întîmpină vio
lentă, fascinantă, de 
o tărie care înțeapă 
retina. Avionul plu
tește într-o baie de 
beteală. Dedesubt, sălbatice masi

ve muntoase, cu înălțimi indicate 
pe hartă la peste 2 (XX) de metri. 
Șiragurile de hidrocentrale așezate 
pe rîuri și lacuri montane par sin
gurele semne ale intervenției omu
lui. în legătură cu rețeaua de cen- 
trale,pe care le admirăm deocam
dată doar pentru pitorescul lor, 
se pot cita cifre impresionante: o 
putere totală de 2 000 megawați, 
o producție actuală de aproape 
10 miliarde kilowați/oră, cifră care 
—- mi «s-a spus — urmează să se 
dubleze în viitorii doi-trei ani.

DUBROVNIK — 
INIMA DE PIATRĂ

A APELOR
Dubrovnik — orașul în care am 

ajuns pe calea aerului — este o 
alcătuire de construcții medievale 
și renascentiste, de vile și hoteluri 
somptuoase, de golfuri și terase 
copleșite de vegetația meditera
neană. Așezarea este un miracol 
al naturii; gustul pentru frumos, și 
ingeniozitatea omului n-au făcut, 
cu toate extraordinarele lor perfor
manțe, decîtsă co mplimenteze fru
musețea locului. Cetatea pare o 
inimă de piatră a apelor, încreme
nită pentru vecie. închisă de ziduri 
groase ce se înalță cu zeci de 
metri deasupra mării, așezarea a 
îngrămădit într-un soațiu destul de 

restrîns frumuseți arhitectonice pe 
care — spun ghidurile turistice — 
numai Veneția le mai întrece.

Cea mai impresionantă dintre ele 
este, fără îndoială, piața Stradun, 
construită de marele arhitect Cam
pus în secolul al XlV-lea. Jur îm
prejurul acestei piețe pavate cu o 
piatră galbenă, lustruită de pașii 
trecătorilor, se înșiruie clădiri de
spre care s-ar putea spune că sînt, 
fiecare în parte, adevărate capodo
pere arhitectonice. Palatul recto
rilor (secolul XIII), catedrala păs
trătoare a unor tablouri semnate de 
Palma Vecchio, Andrea del Sarto 
și Tizian, Turnul orologiului (seco
lul XV), Fîntîna lui Onofrio, apoi 
Palatul arhivelor, cu bogatele sale 
colecții de coduri și hărți din seco
lele XI-XV.

INTRE PORTUL SPLITULUI 
Șl GALERIA MESTROVICI

De la Dubrovnik la Split vaporul 
alunecă aproape o jumătate de zi 
pe luciul unei oglinzi albastre, ne
tulburate, printre cîteva sute de 
insule cu nume de legendă, fiecare 
apărată de ziduri străvechi, îndă
rătul cărora se zăresc mulțimi de 
turnuri și cupole.

Splitul ne întîmpină cu vasele 
sale de mare tonaj, cu macarale și 
docuri imense. Din rada portului 
panorama este grandioasă. Marea 
a tăiat țărmul în contururi capri
cioase, astfel că orașul se întinde 
în bună parte pe un istm și, adesea, 
hoinărind pe un bulevard, îi afli 
capătul pe un chei, într-un golf. 
Clădiri vechi, masive, a căror exis

tență este legată de activitatea 
portului, s-au ridicat de-a lungul 
ultimelor secole în jurul Palatului 
lui Dioclețian, construcție bine con
servată, pe sub bolțile căreia am 
trecut admirînd nu numai măreția 
ei dar și calitatea materialelor fo
losite, măiestria meșteșugarilor ca
re au ridicat-o cu aproape două 
milenii în urmă.

O puternică industrie navală (în 
prezent se construiesc aici vase 
cu un deplasament de peste 40 000 
tone), fabrici de ciment și conserve, 
mari depozite și întreprinderi co
merciale de export-import, insti
tute de cercetări științifice, școli 
de diverse grade și muzee fac ca 
orașul de astăzi să ocupe un loc 
de frunte în viața economică, cul
turală și turistică a Iugoslaviei so
cialiste.

Turiști din lumea întreagă vin la 
Split și ca să aducă un omagiu 
sculptorului defaimă mondială Ivan 
Mestrovici. în afară de numeroase 
monumente aflate în locuri publice, 
interesul vizitatorilor se îndreaptă 
către galeria instalată în clădirea 
pe care a locuit-o marele artist, un 
adevărat palat așezat printre chi
paroși, portocali și trandafiri, în
tr-un golf tainic din partea de vest 
a orașului. Am regăsit aici, păstra
te cu grijă, peste 150 de lucrări ale 
sculptorului, precum și ambianța 
în care el a creat, obiectele sale fa
miliare care au rămas așa cum le-a 
rînduit în timpul vieții. Am fost 
adînc impresionat cînd, așezat în
tr-un fotoliu în fața «Cariatidelor» 
aflate în camera sa de studiu, am 
ascultat un Divertisment de Mozart 
— așa cum el însuși obișnuia să 
facă — în timp ce soarele în asfințit 
schimba în fiecare clipă culorile 
interiorului.

SALBA DE PERLE 
A ISTRIEI

Ultima etapă a itinerarului dal- 
mat (litoralul iugoslav depășește 
1 000 de kilometri) o facem într-un 
elegant autobuz, pe șoseaua ce 
leagă Splitul de portul cel mai 
nordic al țării — Rijeka. Noaptea 
peisajul este magnific: stelele mari 
și clare se oglindesc parcă în bol
țile adinei ale văilor. în realitate 
puzderia de lumini indică așezări 
turistice grupate, asemenea con
stelațiilor, în jurul golfurilor.

•Rijeka, Opatija, Poia — tot atîtea 
perle ale litoralului istriot — ne 
oferă imagini noi. Frumusețea fie
cărei localități vine de la obiecti- 
vele-cheie puse cu multă pricepere 
în valoare de industria turistică.

E impresionant felul în care anii 
socialismului au dat o nouă stră
lucire așezărilor adriatice: pretu
tindeni s-a construit, s-a amenajat, 
s-a modernizat. Turismul iugoslav 
a luat o amploare deosebită și se 
prevede ca în anii ce vin numărul 
vizitatorilor litoralului adriatic al 
Iugoslaviei să crească de la patru 
milioane la o cifră aproape dublă. 
Este răsplata grijii edililor și a 
organizatorilor turismului iugoslav 
pentru valorificarea frumuseților pa
triei lor.

Mircea SIMIONESCU

reclama este
sufletul comerțului

Deși știm prea bine că nu vom deveni nici campioni 
de automobilism, nici «voci celebre» adresîndu-ne 
Telepublicității, invitația este irezistibilă. Bravo celui 
care a inventat papagalul! Bruscîndu-ne deprinderile 
adormite de pe vremea cînd comerțul, tratat ca o 
operațiune birocratică de distribuție, se putea lipsi 
de informația publicitară, papagalul cîrîie pentru a ne 
impune o credință absurdă. înviorați, amuzați, cu 
bunăvoința captată, așteptăm ceea ce va urma.

Repertoriul Telepublicității este încă destul de 
sărăcuț, dar cel puțin un punct a fost cîștigat: s-a 
renunțat la practica fotografierii unui anunț insipid, 
însoțită de citirea lui cu voce tare. Au fost puși la 
treabă regizori, operatori, actori, compozitori. Rezul
tatele? Amestecate, pentru că unii au intuit just ceea 
ce trebuiau să facă, alții nu. Este evidentă lipsa unor 
meseriași experimentați ai acestui minor dar preten
țios gen publicistic. Televiziunea nu are ce să-și re
proșeze. A luat-o poate chiar înaintea altor mijloace 
de comunicare în masă în ceea ce privește diversificarea 
reclamelor. Probabil că învățînd să facem comerț vom 
învăța să facem și reclamă. Vor apărea specialiști în 
sociopsihologia publicității, autori de «idei» și poante, 
și,-—de ce nu? — chiar și manuaie.

în lipsa utilajului uman și material anume profilat, 
unii nimeresc foarte bine la țintă (autorii reclamei 
pentru Pepsi cola), alții semnează cu o mulțime de 
nume un film de publicitate total nereușit ca cel con
sacrat pastei de dinți Super cristal. Cusururile acestui 
film: genericul este superfluu, tratarea dezlînată, con
flictul lipsit de logică internă. Ce știe medicul despre 
condiția fizică a sportivului dacă nu i-a văzut nici 
măcar dinții? O îngrămădire de elemente inutile con
tribuie la ratarea efectului pe care l-ar fi obținut, fără 
ele, excelenta parte muzicală. Și iată cum pasta Super 
cristal, considerată pe drept cuvînt de brașoveni ca 
unul dintre cele mai izbutite produs» noi ale industriei 
lor locale, are parte de o reclamă care nu corespunde 
nici pe departe nivelului ei calitativ.

Publicitatea își atinge țelul — de a te determina să 
cumperi un anumit produs sau un anumit serviciu — 
numai dacă are o adresă precisă și îți stîrnește curiozi
tatea, dorința, interesul. Ea trebuie să-ți comunice 
un adevăr atît de evident îneît să te miri cum de nu 
ți-a dat prin minte și fără ajutorul ei și, bineînțeles, 
să-ți taie orice posibilitate de replica. Degeaba e atît 
de spiritual și de sugestiv desenul plătit de P.T.T. dacă 
textul începe cu o inexactitate: aceea că ai putea vorbi 
gratuit la telefon folosind convorbirile cu taxă inversă. 
Tot ceea ce vine după această aserțiune falsă își pierde, 
din cauza ei, orice forță de convingere. Logica absurdă 
a papagalului telepublicitar este un gag. Incorectitu
dinea informației publicitare este o greșeală de ne
iertat.

Concursul de împrejurări care i-a determinat pe 
responsabilii comerțului să uite (sau să nu învețe) 
cum se face reclama a creat și o anumită nereceptivitate 
din partea publicului. Cîți dintre telespectatori înțeleg 
pe deplin faptul evident că televiziunea nu este decît 
un intermediar plătit între producător sau vînzător 
și noi, că nu ea poartă răspunderea în ceea ce privește 
calitatea artistică a reclamei sau calitatea produsului 
lăudat? Toate redacțiile au experiența unei ample și 
inutile corespondențe prin care cititori neavizați își 
exprimă nedumerirea față de nepotrivirea dintre con
ținutul unor anunțuri publicitare și profilul ziarului 
sau revistei respective. Ei privesc reclama ca pe o parte 
componentă a conținutului publicației, ca pe una 
dintre temele alese pentru tratare de către redac
torii ei.

în aceste condiții este foarte important să existe 
o delimitare extrem de clară între publicitate și restul. 
Noua emisiune «Agenda dv.» are, din acest punct de 
vedere, un caracter cam ambiguu. Ea poate fi formată 
fie din reclame plătite, fie din informații proprii ale 
televiziunii, în nici un caz dintr-o îmbinare a celor 
două categorii de materiale. Altminteri se produc 
nedorite confuzii. Televiziunea are o atitudine eficient 
critică față de toate anomaliile comerțului și deservirii. 
Informațiile cantitative cu care începe «Agenda» sînt 
însă lipsite de accente critice. S-au adus în piețe atîtea 
tone de varză și cartofi..., hala a fost aprovizionată 
cu carne de porc..., la «Vulturul de mare» au sosit 
paltoane pentru femei, bărbați și copii... Foarte bine. 
Dar de ce calitate sînt cartofii? Cetățeanul care se 
duce mai tîrziu la piață va găsi toate sortimentele de 
carne fotografiate în zori? Și paltoanele? Cum sînt 
paltoanele? Întîmplarea a făcut ca, în aceeași zi în care 
«Agenda» a început cu ele, «Scînteia» să publice un 
amplu articol despre lipsa de eleganță a paltoanelor 
pentru copii, iar seara, la emisiunea «Față-n față», 
chiar televiziunea să dezbată chestiunea paltoanelor 
bărbătești demodate.

Așadar, ce credit să acordăm «Agendei»? Utilă este 
în orice caz, dar ar fi preferabil să știm dacă ceea ce 
afirmă are girul televiziunii sau trebuie privit cu îngă
duința și relativa încredere pe care le acordăm Tele
publicității.

Felicia ANTIP
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CEA MAI AMPLA SUPERPRODUCȚIE A ANULUI 9 
împreună: 43 de mari actori!

Kirk Douglas alături de Brigitte Bardot, Liz Taylor lîngă Ion Dichiseanu, Marga Barbu și Marcello 
Mastroianni, Claudia Cardinale împreună cu Anthony Quinn, Gina Lollobrigida și Silviu Stănculescu, 
Silvia Popovici și Alain Delon...

UNDE? CÎND?

Nou! Bogat! Pasionant!

ALMANAHUL 
REVISTEI 

„FLACĂRA" 
pe 1968

Patru volume, în formate 
și cu tematici diverse, în 
același plic-almanah. De 
toate pentru toți, pentru în
treaga familie. Nu contați pe «Almanahul Flacăra» ca să puteți adormi, riscați să 

aveți o noapte albă. desen de MATTY

20 de scriitori într-un singur volum
Colecție inedită. Tiraj redus. Rețineți din timp la librarul sau debitantul dv.

Semnează: G. Apollinaire, N. Velea, F. Munteanu, R. Lemoine, T. Mazilu, L. Pirandello, Marwin 
Karp, L. Zatti, K. Frigyes, T. Capote, llf și Petrov, E. Lipinski, G. Greene, Șt. Luca, I. Thurber, I. Băieșu, 
M. Druon, D. Buzatti, C. Einstein., E. Mehmedbașici.

Din cuprinsul celor patru volume:
I) O plimbare prin Bucureștiul anilor ’70... Al optulea continent: Oceanul...Jurnalul lui Ciano... Din «minunile» ciber

neticii: gospodina automată, medicul-administrator, aparatul care citește... Operațiunea «Carne pentru plăcintă» — una din 
cele mai faimoase acțiuni de spionaj din cel de-al doilea război mondial... Cum ne vom îmbrăca în ’68... Un documentar bogat 
ilustrat despre pirați, corsari și legendele lor...

II) Parada vedetelor.
III) 20 de careuri de cuvinte încrucișate... Jocuri de societate,distractive... Mic lexicon al marilor sportivi ai lumii...
IV) 20 de scriitori semnează schițe pe gustul tuturor.
La realizarea grafică și-au adus contribuția: Val Munteanu, Benedict Gănescu, Cik Damadian, Eugen Taru, Matty, Magda 

Ardeleanu, Tia Peltz etc.
Și... o surpriză. Plicul îi puteți «purta» în noaptea de revelion în chip de mască! Trei variante de măști!



cadran 
international
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marginalii
Spectatorii televiziunii britanice urmă

reau cu pasiune un antrenant film polițist 
cînd pe imagine s-a suprapus un anunț: 
«Lira sterlină a fost devalorizată cu 1-4,3 
la sută». Ar fi interesant de făcut un son
daj, un studiu psihologic, pentru a afla cum 
a reacționat telespectatorul: a început să 
calculeze consecințele interne ale măsurii 
sau cu imperturbabilul calm englezesc a 
urmărit cu interes filmul mai departe? 
Reținem consecințele interne pentru că 
cele externe i se puteau părea oricum mai 
puțin tangibile și nu puteaufi de natură să 
strice plăcerea telespectatorilor.

Estimațiunile specialiștilor arată că se va 
înregistra o creștere a costului vieții de 4 
pînă la 5 la sută, va crește numărul șomerilor 
pînă la 1 milion, vor fi reduse vînzările pe 
credit etc.jgtc. Un ziar francez, «L’Aurore», 
inspirat probabil de acest episod, exclama 
după apariția relatărilor: «Dramatica săp- 
tămînă a sterlinei nu a, cunoscut deci 
«happy-end»-ul sperat». în schimb, tele
spectatorii, l-au putut avea în filmul poli
țist, a cărui existență va fi de acum înainte 
legată de istorica devalorizare. Ce-i drept, 
un happy-end scump dar, ce să-i faci, în 
viață, mai ales în cea financiară engleză, 
nu toți pot fi... sfinți ca Roger Moore.

*
Săptămîna aceasta, la 22 noiembrie, s-au 

împlinit patru ani de la asasinarea preșe
dintelui S.U.A., John Kennedy, prilej pen
tru diverși observatori de a sublinia că 
împrejurările crimei sînt departe de a fi 
fost elucidate. Mai mult, au apărut în ulti
mele zile noi mărturii care contestă con
cluziile Raportului Warren potrivit cărora 
fostul președinte ar fi căzut victimă actului 
izolat al unui dement și nu unui complot 
cu mai mulți autori și cu ramificații ample 
în viața politică americană. Profesorul Thomp 
son de la Universitatea americană Haver- 
ford a făcut publică o amplă demonstrație 
potrivit căreia au fost trase patru gloanțe 
din trei arme. Deci au fost trei asasini.

In cartea «Detalii post factum» scrisă 
de Sylvia Meagher (250 000 cuvinte), re- 
prezentînd după săptămînaiul «Sunday 
Times» «cel mai documentat și mai puternic 
atac împotriva Raportului Warren» se afir
mă că, pe baza probelor prezentate, Oswald 
ar fi fost «95 la sută nevinovat. Probele 
prezentate de comisie creează cele mai 
grave îndoieli în privința complicității lui 
Oswald la vreuna din crimele de care era 
acuzat». Meagher dezvăluie că dovezi care 
ar fi demonstrat nevinovăția lui Oswald au 
fost suprimate de comisie: «Numai în pro
blema autopsiei lui Kennedy — scrie autoa
rea — s-au găsit 27 de erori».

La Paris a apărut o carte al cărei autor, 
Tournoux, consemnează mărturia de greu
tate a generalului De Gaulle; precum arată 
autorul, De Gaulle i-ar fi declarat că, po
trivit părerii sale, «treaba a fost făcută de 
poliție. Fie că ea a ordonat-o, fie că a lăsat 
să fie făcută». Oswald a fost doar destinat 
să fie «fațada», să acopere urmele reale. 
Numai că lucrurile s-au încurcat pentru că 
Oswald n-a putut fi ucis în momentul ares
tării, existînd martori oculari. Așa că el a 
trebuit pus sub acuzare întîi și apoi ucis.

Raportul Warren, destinat să închidă ca
zul, are 26 volume. Se pare că volumele care 
contestă concluziile raportului vor atinge 
curînd o cifră superioară. Cazul e greu de 
închis.

*
Feldmareșalul englez Montgomery, cu

noscut drept foarte zgîrcit în laude, și-a 
exprimat recent părerea despre semnata
rul unei scrisori primite cu ocazia celei de-a 
80-a aniversări: «Va ajunge departe!» Este 
vorba de un băiat de nouă ani care i-a 
scris:

«Dragă domnule, credeam că ați murit. 
Tatăl meu spune că trăiți încă dar că veți 
muri curînd. Trimiteți-mi vă rog urgent 
autograful dumneavoastră».

Numai să nu fie vorba de un băiat pus 
de unul din înverșunații adversari ai lui 
Monty. Cinjsmul e mult prea mare pentru 
a fi opera unui copil de nouă ani. Poate că 
de aceea a ținut Montgomery să sublinieze 
că autorul, cel real, va ajunge departe. Fără 
să precizeze unde.

Nicolae URECHE

Sfîrșitul săptămînii trecute s-a înscris ca unul din cele mai agitate weeketid-urt 
ale lumii economice șf politice occidentale ca urmare a «celei mai grave crize din 
istoria finanțelor*britanice», cum calificau comentatorii din Londra criza lirei 
sterline, soldată cu devalorizarea acesteia cu 14,3 la sută^în ciuda dezmințirilor 
că ar exista o ăsWienea intenție. «Cutremurul» lirei sterline a fost resimțit nu 
numai de «seismografele» burselor și băncilor din capitalele occidentale și în 
cabinetele guvernamentale, ci și de populația insulelor britanice, devalorizării 
lirei urmîndu-i o serie întreagă de măsuri de austeritate. Ceea ce a avut drept 
consecință imediată scăderea popularității laburiste în rîndul opiniei publice. 
Fapt oglindit cu promptitudine și de presa engleză, lată, de pildă, ce scria «Fi
nancial Times»: «Menținerea cursului de schimb al lirei sterline a fost țelul 
major al politicii economice a guvernului laburist de cînd a venit la putere în 
1964. Devalorizarea este admiterea deschisă și umilitoare că această politică 
a eșuat».

în fotografie: ziarele anunțînd devalorizarea sînt cercetate cu febrilitate.

în timp ce la Washington aveau loc consultări la Casa Albă cu generalul West
moreland, comandantul suprem al forțelor americane din Vietnamul de sud, 
care cerea, între altele^rimiterea de efective suplimentare de 55 000 oameni — 
urmînd ca astfel trupele S.U.A. din Vietnamul de sud să numere 525 000 oameni 
— în numeroase orașe americane populația își exprima protestul, sub forme 
din cele mai variate, împotriva continuării războiului din Vietnam. în fotografie: 
în fața unui centru de recrutare din New York, pichete de tineri adună ordinele 
de chemare pe care, ulterior^le depun la... coșurile de gunoi, în semn de protest 
împotriva acestui război.

Recentul congres de la Hanovra al Partidului Național Democrat, partid de 
extremă dreaptă din R.F. a Germaniei,a stîrnit îngrijorarea și protestul unor 
largi cercuri ale opiniei publice din această țară. Cu prilejul demonstrațiilor de 
protest care au avut loc la Hanovra (în fotografierea și în alte localități^s-a cerut 
interzicerea organizațiilor neonaziste din R.F.G.

cînd „papa doc“ 
are musafiri...

Oaspeți cu funcții de seamă în Organi
zația Statelor Americane au fost anunțați 
la Port-au-Prince. «Papa Doc», dorn ic să-și 
mai aranjeze prestigiul șifonat de ziarele 
care l-au tratat fără blîndețe, și-a convocat 
colaboratorii cei mai apropiați. Dictatorul 
dorea ca vizitatorii să capete convingerea 
că haitienii sînt «oameni fericiți și satisfă-y 
cuți». Dar cum poate fi făcut fericit un 
popor în numai cîteva ore? Exista o posi
bilitate: să se anunțe înlăturarea lui Du
valier. Nimeni din cei prezenți la urgenta 
întrunire din palatul cu ziduri ce amintesc 
— tulburător contrast! — culoarea puri
tății n-a îndrăznit să facă o asemenea pro
punere. De altfel, toți știau că cel mai 
mărunt semn de neîncredere îi poate duce 
în fața plutonului de execuție. Duvalier 
n-a ezitat să-și alunge din țară pro? ia 
nevastă, fiica și ginerele, a trimis în închi
soare rude și și-a împușcat prieteni apro
piați. 1 223 persoane se găsesc în temnița 
de la Port-Dimanche.

Oamenii lui «Papa Doc» intraseră în 
panică. Două zile — cît dura vizita — 
Port-au-Prince, tristă capitală a unei țări în 
paragină, trebuia să-și înlăture ridurile 
mizeriei și să capete un aspect sărbăto
resc, sărăcia din cartierele periferice să 
dispară iar necăjiții locuitori ai orașului 
să devină zîmbăreți, bine îmbrăcați și gata 
să jure că nicăieri pe planetă nu se găsesc 
ființe mai fericite decît supușii «președin
telui pe viață» Duvalier (imaginați-vă: 89% 
din ei sînt analfabeți, la peste 4 000 000 de 
haitieni există 300 de medici iar venitul 
anual pe cap de locuitor abia atinge 75 
dolari).

Dictatorul, despre care un ziarist ame
rican scria că are «un aer vag de gangster 
la pensie», a găsit el singur soluția.

O jumătate de oră mai tîrziu faimoșii 
«tontons macoutes» au început vînătoarea 
pe străzile orașului. Cei care purtau haine 
jerpelite sau n-aveau pantofi în picioare 
au fost arestați. Dubele poliției așteptau 
la colțuri de stradă. Nefericiții protestau 
zadarnic că sărăcia nu este un delict con
damnat de legile haitiene. După unele 
informații parvenite la Santo Domingo, 
600 persoane — care n-au prins de veste 
și nu s-au ascuns la vreme — au ajuns, astfel, 
în pușcărie. în realitate cifra arestaților 
este mai mare pentru că nu numai cei 
prost îmbrăcați au fost socotiți infractori 
ci și toți vînzătorii ambulanți. «Dacă nu pot 
să-și închirieze o prăvălie ca lumea, să se 
lase de meserie» — a decretat Duvalier.

Străzile s-au golit. Oamenii s-au refugiat 
în casele lor. Au rămas doar celebrii 
«tontons macoutes». Ei erau și fericiți, 
și satisfăcuți, și — pe bază de ordin — gata 
să creeze o atmosferă sărbătorească. Pres
tigiul furiosului lor stăpîn trebuia apărat...

M. RAMURĂ

carul de luptă 
de acum 25 secole
- corespondență specială din roma 

*
în ciuda celor două sute de ani de explo

rări științifice și de săpături clandestine, 
subsolul Italiei centrale, unde au trăit 
veacuri întregi etruscii, ne mai rezervă 
cîte o surpriză plăcută. Profesorul belgian 
Jean Poupe, de la Universitatea din Louvain, 
a dezgropat în anticamera unui mormînt 
etrusc, la Ischia di Castro, în provincia 
Viterlo, la o sută de kilometri de Roma, 
un car de luptă din bronz. Este unul din 
foarte puținele exemplare cunoscute: unul 
a fost descoperit la Adria, portul etrusc de 
la Marea Adriatică, la 60 kilometri de Ve
neția, și este păstrat la Muzeul Vaticanului. 
Un alt car etrusc se găsește la Metropolitan 
Museum din New York

Carul de la Ischia di Castro este lung 
de patru metri, are roțile din fier, cu dia
metrul de 60 cm, iar oiștea, recuperată 
numai în parte, din lemn de stejar. Pe 
flancuri, un meșteșugar iscusit a sculptat 
în basorelief două nuduri de bărbat, cu 
părul lung, pe umeri. La prima examinare 
se vede că echipajul era înarmat cu două 
săbii arcuite care, în luptă, îi culcau la 
pămînt pe adversari. Prof. Poupe a mai 
găsit o camee în care este gravată o ciută 
care alăptează un ied, fragmente de amfore, 
bronzuri etc. Dedesubtul coridorului care 
duce la mormînt au fost descoperite sche
letele celor doi cai care trăgeau carul.
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EXTERNE J
0 NOUĂ FAȚADĂ A N.A.T.0. ?

de Silviu BRUCAN

Eforturile oamenilor muncii din Republica Populară Albania pentru transpunerea 
în viață a sarcinilor trasate de cel de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din 
Albania, pentru înfăptuirea prevederilor celui de-al IV-lea cincinaljSÎnt pregnant 
reliefate de importantele succese obținute în cele mai variate domenii ale con
strucției socialiste. Nu demult a fost dat publicității Comunicatul Direcției de 
statistică a R.P. Albania cu privire la realizarea Planului de stat pe primul se
mestru al anului în curs. Potrivit datelor cuprinse în comunicat, planul producției 
globale industriale în primul semestru al celui de-al doilea an al cincinalului a 
fost realizat în proporție de 103% producția industrială crescînd cu 13% față 
de aceeași perioadă a anului trecut. De altfel, pentru dezvoltarea economică a 
Albaniei în cei 23 de ani care au trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist, 
este grăitor faptul că la sfîrșitui anului 1966 cele 400 de combinate, fabrici și alte 
obiective industriale au dat o producție de 39 de ori mai mare decît cea dinainte 
de 1944.
Ziua de 29 noiembrie, aniversarea eliberării, a prilejuit un nou avînt pe șan
tierele marilor obiective în construcție.* hidrocentrala Vau Dejes de pe rîul 
Drin, a cărei putere instalată va fi de 250 000 kilowați, rafinăria de petrol din 
Fier , fabrica de ciment din Elbasan, calea ferată Rogozhine-Fier etc. Fotografia 
înfățișează un aspect de la întreprinderea din Rubik ce prelucrează una din bogă
țiile subsolului Albaniei — arama.

sacrificați după moartea stăpînului. Unul 
avea încă frîul între maxilare. Aceasta 
face să se presupună că echipajul aparținea 
unui principe războinic sau unui atlet de 
mare faimă.

Carul datează din a doua jumătate a 
secolului al șaselea înaintea erei noastre 
(cu aproximativ 25 secole în urmă), cea 
mai înfloritoare epocă a imperiului etrusc, 
care a durat pînă la sfîrșitui secolului al 
cincilea. Timp de cîteva secole etruscii 
au fost cel mai puternic popor din Occident. 
Aproape tot ce se știe astăzi despre civi
lizația lor provine din mormintele foarte 
numeroase din partea septentrională a 
provinciei Latium. Acest popor a lăsat 
foarte multe produse artistice și un mare 
număr de inscripții încă nedescifrate. De 
altfel^ misterul limbii etrusce îi fascinează 
de secole pe arheologi.

Gianfranco BIANCHI

Astfel a apărut arheologilor carul de 
luptă.

jertfele mărilor
Companiile de asigurări maritime inter

naționale dau semne de îngrijorare. Nu
mărul navelor comerciale pierdute în anul 
1966 ca urmare a naufragiilor, ciocnirilor, 
exploziilor și din alte cauze se ridică la 
312, cu un tonaj total de 882 538 tdw, cea 
mai mare cifră înregistrată vreodată în 
timp de pace. Potrivit datelor publicate 
de societatea «Lloyd»,cele mai mari pier
deri le-au înregistrat flotele comerciale 
care arborează pavilioanele liberian și grec. 
Pierderi mari au suferit, de asemenea, 
S.U.A., Panama, Norvegia, R.F.G., Marea 
Britanie.

După cum se vede, rezultatele anului 
1966 din acest punct de vedere nu sînt 
de loc îmbucurătoare. Cît privește anul 
în curs — deși bilanțul nu e încă încheiat — 
numărul accidentelor înregistrate, îndeo
sebi de petroliere, este de asemenea im
portant.

După părerea societăților de asigurări 
navale, citată de revista «Economist», per
spectivele viitorului sînt și mai sumbre. 
S-a stabilit astfel ca pierderile mondiale 
în 1966 au fost de trei ori mai mari decît 
în urmă cu 10 ani (822 5381 față de 254 6591) 
iar daca actuala tendință se va menține 
ele vor ajunge probabil la 1,2 milioane 
tone în 1972. Cel mai îngrijorător element 
al actualei situații este că numărul acciden
telor pe mare crește într-un ritm mai 
rapid decît acela al navelor lansate.

Care sînt cauzele? încercările specia
liștilor de a găsi un răspuns nu au putut 
să ducă la concluzii definitive. Ele men
ționează însă ca un fapt nou acela că 
introducerea unor aparate ultramoderne 
de navigație pe bordul navelor a determinat 
o scădere a atenției membrilor echipajelor 
atît pe puntea de comandă cît și în sala 
mașinilor. De asemenea,reducerea echipa
jelor, deseori din motive de «economie» 
invocate de armatori, duce la accidente 
cu urmări dintre cele mai tragice. Oricum, 
după cum se vede, intensificarea circula
ției pe rutele maritime are rezultate ase
mănătoare cu cele de pe șoselele terestre: 
creșterea numărului accidentelor.

I. RETEGAN

Săptămîna aceasta a avut loc Io Bruxelles 
ședința grupului special care pregătește 
pentru sesiunea ministerială a N.A.T.0. 
din decembrie un studiu cu privire Io 
reforma pactului nord-atlantic.

Viitorul acestui pact militar stîrnește o 
îngrijorare crescîndă la Washington și în 
alte capitale occidentale. în presă se ex
primă într-un ton adesea alarmant ideea 
că «trebuie făcut ceva» înainte de aprilie 
1969, cînd expiră valabilitatea pactului 
încheiat pe termen de 20 de ani. Unii 
preconizează o «reformă», alții o «restruc
turare» sau o «nouă tactică»

De fapt asemenea formule au început 
să fie puse în circulație din momentul în 
care retragerea Franței din structura mili
tară integrată a N.A.T.O. a declanșat în 
mod public criza pactului nord-atlantic. 
Maniera hotărîtă în care Franța a impus 
mutarea instalațiilor militare și a coman
damentului pactului de pe teritoriul ei a 
însemnat sfîrșitui unei etape — etapa do
minației necontestate a S.U.A. în alianța 
atlantică.

De atunci au apărut tot felul de planuri 
și scheme salvatoare de reînnoire și re
formare a pactului nord-atlantic. Tipic 
în această privință este planul elaborat de 
grupul special. Ceea ce-l face suspect de 
la bun început este că a fost blagoslovit 
de Washington — precum afirmă gurile 
rele din presă — chiar înainte de a fi 
fost dat publicității. Scopul său este pre
zentat de «New York Times» într-o formă 
menită a-i asigura desfacerea pe piață: 
«modificarea accentului primordial de pe 
descurajarea războiului pe promovarea 
destinderii». Nici că se putea imagina un 
ambalaj mai atrăgător pentru consuma
torii din Occident! Imediat însă ce oamenii 
dau la o parte poleiala strălucitoare pentru 
a privi marfa dinăuntru, ei descoperă un 
produs vechi, chiar alterat: organizarea 
militară integrată. Căreia i s-a adăugat 
ceea ce «La Tribune des Nations» nu
mește pe bună dreptate o «nouă obligație» 
— «coordonarea politicii țărilor membre 
față de țările răsăritene». Descifrînd sensul 
entuziasmului provocat de amintitul plan 
la Washington, ziarul francez arată că 
S.U.A. vad într-o asemenea «coordonare» 
posibilitatea de a controla inițiativele poli
tice ale membrilor alianței care adeseori 
în ultimii ani au fost luate peste capul 
S.U.A. și au dobîndit chiar în anumite 
ocazii un ascuțiș antiamerican. Dacă in
tegrarea militară rămîne mijlocul principal 
prin care Washingtonul urmărește să-și 
asigure hegemonia atlantică, nu este mai 
puțin adevărat că intensificarea dialogului 
intereuropean și tendințele de apropiere 
Est-Vest care s-au dezvoltat în Europa, 
fără participarea S.U.A., creează neliniște 
în rîndul diplomației americane. în capitala 
vest-germană se manifestă «speranța as
cunsă» că printr-o asemenea coordonare 
dezvoltarea relațiilor cu țările din Răsărit 
va fi subordonată intereselor politice sau 
chiar strategice ale Republicii Federale. 
«Die Zeit» a găsit o expresie destul de 
plastică a acestei concepții cînd a ase- 
mănat-o cu un «oficiu de clearing» în care 
Bonnul vede o combinație de concesii și 
contraconcesii care să-i fie convenabile 
Aici apare teama unor cercuri din Bonn 
ca nu cumva destinderea europeană să 
dea o lovitură de grație pozițiilor imobi- 
liste în chestiunea frontierelor și a re
cunoașterii Republicii Democrate Germane, 
în ce privește Franța, ea continuă să parti
cipe la consultările politice din cadrul 
pactului nord-atlantic cu gîndul că vor fi 
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supuse discuției și inițiativele politice ale 
Statelor Unite dar, așa cum precizează 
«Le Monde», nu va admite «nici un fel de 
directive pentru o politică comună obli
gatorie a membrilor alianței». Despre po
ziția Angliei în această problemă se vor
bește foarte puțin, deoarece Londra este în 
prezent ocupata pînă peste cap să facă 
față crizei lirei sterline. In orice caz, 
vechea lege nescrisă a relațiilor inter- 
imperialiste, potrivit căreia fiecare trage 
spuza pe turta lur,se manifestă din plin și 
nimic nu lasă să se întrevadă că, pe planul 
coordonării politicii, lucrurile vor sta mai 
bine decît pe cel al coordonării militare.

Criza în care a intrat pactul nord- 
atlantic se datorește nu numai ascuțimii 
contradicțiilor dintre principalii săi parte
neri, ci și faptului că premisele pe care a 
fost construit acest bloc militar agresiv cu 
18 ani în urmă au devenit perimate, depă
șite. Cine în țările din occidentul Europei 
mai poate astăzi lua în serios imaginarul 
pericol al «agresiunii din Răsărit» invocat 
ca temei fundamental la organizarea 
N.A.T.O.? Același caracter anacronic l-a 
căpătat în era tehnicii racheto-nucleare o 
structură militară care se bizuia în 1949 
pe bombele și bombardierele americane. 
Desigur, nu pot fi subapreciate interesele 
comune ale țărilor imperialiste care ală
turi de divergențele ascuțite dintre ele 
formează acea unitate dialectică atît de 
pregnant exprimată în manifestările con
tradictorii ale politicii și strategiei lor pe 
arena internațională.

în plus, aaepții pactului nord-atlantic 
mizează pe un fenomen caracteristic evo
luției politice a maselor și anume pe faptul 
că nu tot ceea ce devine evident pentru 
logica militară și politică se reflectă ime
diat în opinia publică. Sociologul Maurice 
Duverger explica recent semnificația unor 
sondaje de opinie privind N.A.T.O. prin 
ceea ce el numește «teama de vid». 
Duverger arată că atîta timp cît se pre
conizează renunțarea la pactul nord-atlan
tic fără ca să existe o alternativă certă 
pentru aceasta, șovăielnicii, nehotărîții, 
prudenții merg alături de adepții alianței. 
In ochii alegătorului mijlociu — scrie el — 
retragerea din alianță dobîndește astfel 
alura unui salt în necunoscut.

In realitate alternativa există,și anume 
înlocuirea celor două grupări militare — 
N.A.T.O. și Varșovia — printr-un sistem 
de securitate europeană. Ea a cîștigat 
repede teren în opinia publică din întreaga 
Europă dar, ca și orice soluție de viitor, 
ea capătă forme mai precise pe măsură 
ce se realizează un consens european pe 
acest plan — direcțiș în care țara noastră, 
ca și alte țări europene, acționează cu 
energie neobosită.

Nici cei ce se cramponează cu disperare 
de ideologia otrăvită a «războiului rece» 
nu stau cu mîinile în sin. în dosul diferi
telor formule de renovare a fațadei pac
tului nord-atlantic cercurile militariste 
pun la cale noi măsuri de transformare a 
Mediteranei într-o «mare sigură», prin 
crearea unei «forțe navale de intervenție» 
și a unei «forțe N.A.T.O. submarine», pla
nuri de «minare atomică a frontierelor», 
de creare a «noului comandament ibero- 
atlantic» etc. Pentru sesiunea din decem
brie a fost pregătit de asemeni un «pro
gram cincinal de înarmare»; alături de 
corporațiile americane de armament care-și 
rezervă partea leului se prevăd comenzi 
îmbietoare și pentru consorțiile vest-euro- 
pene de armament.

lată esența diferitelor formule de «re
formă» a pactului nord-atlantic.
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