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...Monologul a continuat. Am 
plecat cu multe întrebări. în frun
tea lor, una capitală : ce apără 
avocatul?

noi începe toamna 
ei mărunte și reci, 
cerul își zăvorește mi

la fel de bine ca și mine ce se în- 
tîmplase. „E apărător — mi-am 
zis. Dar ce apără el ? Ce obligații 
îi incumbă ?“.

Guineei

CE AP ARA AVOCATUL?
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Academicieni, cercetători din institute, cadre di 
dactice din invățămintul superior, cadre de condu 
cere și specialiști din întreprinderi formulează 
propuneri in cadrul unei largi anchete întreprinse 
de ziarul nostru cu privire la soluțiile și mo 
dalitățile concrete de intensificare a colaborării
dintre reprezentanții

Progresul tehnico-științific și economic în 
(ara noastră cere în mod imperios dezvol
tarea unei colaborări active și sistematice 
între cercetarea științifică și producție, in- 
tensiiicarea cercetărilor legate de nevoile 
actuale și de perspectivă ale economiei na
ționale. Aceasta este o condiție indispen
sabilă a apropierii științei de viață, de 
punctele vitale ale producției materiale, a 
creșterii aportului ei la rezolvarea sarcini
lor desăvîrșirii construcției socialiste, la 
sporirea bogățiilor materiale ale poporu
lui nostru. Subliniind necesitatea îmbună-

La modă

culinară
Prof univ. dr. Ion MAIER

Prezentate într-o 
formă atrăgătoare, di
feritele preparate cu
linare incintă privirea 
stimulînd pofta de 
mîncare, motiv pentru 
care se întîlnește tot 
mai des aprecierea de 
mîncare „frumoasă" 
în loc de mîncare 
„bună". Iată de ce, nu 
mi se pare întîmplă- 
toare organizarea, și 
în acest an, a „lunii 
preparatelor culina
re", în cadrul căreia 
am putut face cunoș
tință cu adevărate ta
lente în această artă. 
Numeroși bucătari 
și-au arătat pricepe
rea și experiența în 
drămuirea diverselor 
„materii prime" _ și 
condimente rezultînd 
cele mai bune, mai 
plăcute și mai „fru
moase" mîncăruri. 
Bunul gust, atît la 
propriu cît și la fi
gurat, a fost prezent 
aproape peste tot.

Vizitînd cîteva ex
poziții din Capitală și 
centre regionale mă 
așteptam la o gamă 
mai variată de mîn
căruri și mai ales la 
prezența unui sorti
ment mai bogat de 
preparate din legume. 
Mă așteptam la aceas-

ta deoarece, în pre
zent, pe plan mondial, 
există o adevărată e- 
mulație în ce privește 
creșterea consumului 
și îmbogățirea sorti
mentului de legume. 
Astăzi, cele mai bune 
și mai frumoase mese 
sînt considerate ace
lea la care abundă 
salatele și diferitele 
preparate din legume. 
Nu este deloc întîm- 
plător; se știe doar 
că legumele reprezin
tă o adevărată „in
dustrie a vitamine
lor". Se cunoaște, de 
asemenea, faptul că 
legumele sînt adevă
rate depozite de să
ruri minerale, care 
neutralizează acidita
tea provocată de con
sumul altor alimente ; 
ele contribuie în ace
lași timp la o osifi- 
care bună, (mai 
conopida, varza, 
lia etc). Uleiurile 
rice și pigmenții 
se găsesc în diferite 
specii stimulează 
ta de mîncare și 
voacă o secreție 
bună a sucurilor 
trice.

(Continuare 
în pag. a U-a)
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Un
manual

Petru VINTILA

Caut în vitrinele librăriilor 
o carte și nu o găsesc nici 
măcar sub un titlu discret șl 
eufemistic. La orele de diri- 
genție, profesorii predau lec
țiile de etică și comportament 
după un îndemn personal al 
inimii, deși un manual simplu 
și frumos le-ar fi de un mare 
ajutor. Să-i spunem acestei 
cărți, care încă ne lipsește, 
„Manual de morală practică' 
sau să i se spună oricum alt
fel, numai s-o vedem. Acest 
titlu ar trebui înscris și în pro
grama analitică, măcar cu un 
ceas pe săptămînă, undeva 
între muzică și desen sau în
tre caligrafie și lucru manual. 
Notele acestei discipline de o

Noi construcții de locuințe în cartierul Drumul Taberei din Capitală Foto : M. Andrew»

CAIRO 24 — Trimișii speciali 
Mircea Moarcăș și C. Oprică trans
mit: joi dimineață, la Palatul Ku- 
beh din Cairo au continuat convor
birile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
și președintele Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser.

Din partea română la convorbiri 
au participat Emil Drăgănescu, mi
nistrul energiei electrice, George

Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mircea Nicola- 
escu, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al României la 
Cairo.

Din partea egipteană au parti
cipat Zakariya Mohieddin, vicepre
ședinte al Republicii Arabe Unite, 
Aii Sabri, vicepreședinte al repu
blicii, secretar general al Uniunii 
Socialiste Arabe, primul ministru

Mohamed Sidky Soliman, Mahmud 
Fawzi, viceprim-ministru pentru 
afacerile externe, Talaat Khairy, 
ministru de stat pentru problemele 
tineretului, Mahmoud Riad, minis
trul afacerilor externe și Mohamed 
Famy Hamad, ambasadorul Re
publicii Arabe Unite la București.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate. .

științei și ai producției

tațirii colaborării intre știința și producție, 
în cuvîntarea rostită Ia prima ședință ple
nară a Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „ESTE NECESAR SĂ SE ÎNTĂREASCĂ 
LEGĂTURA ÎNTRE ȘTIINȚĂ ȘI PRODUCȚIE, 
ASTFEL CA CEEA CE SE DESCOPERĂ PE 
TĂRÎMUL CERCETĂRII SĂ-ȘI GĂSEASCĂ 
APLICAREA ÎN PRODUCȚIE, LA RÎNDUL EI, 
PRODUCȚIA TREBUIE SA ÎMPINGĂ MEREU 
ÎNAINTE CERCETAREA ȘTIINȚIFICA, CE- 
RÎNDU-I, SOLICITÎNDU-I SĂ REZOLVE NOI 
ȘI NOI PROBLEME". Pentru a reliefa cum 
se desfășoară în prezent această condițio
nare reciprocă de importanță esențială și 
ce implică îmbunătățirea legăturii între 
cercetarea științiiică și producție, în vede
rea sporirii eficienței activității de cerce
tare, a utilizării rezultatelor ei în practica 
industrială, ziarul nostru a întreprins an
cheta de față. Redăm punctele de vedere și 
propunerile ce ne-au fost împărtășite în 
legătură cu problema adusă în discuție în 
pagina a III-a.

In urmă cu cîteva săptămini mă 
aflam în sala de ședințe a Tribu
nalului orășenesc B. întîmplarea 
făcuse, înainte cu mai multe luni, 
să văd doi indivizi maltratînd o 
femeie pe care — literalmente — 
o tîrau cu ei. Așteptînd să fiu che
mat pentru a depune mărturie, 
vedeam aevea, în minte, pentru a 
nu știu cîta oară, scena sălbatică 
la . care asistasem. Ca și atunci, in
dignarea a pus stăpînire pe mine.

Mi s-a strigat numele. Am. în
ceput să vorbesc. Povesteam ceea 
ce văzusem. După cîteva minute 
am fost nevoit să mă opresc în 
mijlocul unei fraze. în spatele 
meu cineva strigase : „Martorul nu 
este imparțial!“. (Aici trebuie să 
deschid o paranteză : într-adevăr, 
martorul nu era imparțial ; nu-și 
putea stăpîni sentimentul de silă 
pe care îl avea pentru faptă și 
pentru făptași. Și nimeni nu poate 
cere unui martor într-un proces de 
huliganism să fie „imparțial" în 
înțelesul pe care vocea amintită 
mai sus îl dădea acestui cuvînt). 
Dar martorul relata imparțial fap
tele. M-am întors. Strigase avoca
tul apărării. (Ulterioi- am aflat că 
nu are dreptul să întrerupă o de
poziție). Și a continuat să-mi re
proșeze, mînat de o „sfîntă indig
nare", așa-zisa parțialitate.

Eram tulburat; în mintea mea 
rulase din nou, într-o fracțiune de 
secundă, filmul știut, secvența bar
bariei din noaptea aceea. Și, supra
pus peste el, chipul omului care 
îmi cerea socoteală. Pentru el, eu 
eram vinovatul. Pentru el, care 
citise materialele dosarului, care 
stătuse de vorbă cu „clientul", 
care știa la fel de bine sau aproape

maximă însemnătate educati
vă ar putea ii trecute chiar în 
carnetul de școlar la o anu
mită rubrică. De altfel nu aș 
vedea un singur manual, ci o 
serie, pe vîrste, începînd de 
la grădiniță pînă la pragul u- 
niversității. Sînt un milion de 
împrejurări în viața de toate 
zilele cînd, dintr-un milion de 
atitudini și de ipostaze, tre
buie s-o adopți pe cea mai po
trivită:. Acestor rpguli de etică 
elementară li se spun „legi 
nescrise", dar aceasta nu în
seamnă ca ele să fie într-ade
văr nescrise, netipărite. Adu
nate și rînduite într-o 
sau într-o bibliotecă 
nar, ar constitui una 
mai frumoase și mai 
cărți din preajma 
consultată, invocată 
bată mereu, ca un prieten și 
ca un profesor. Sînt convins 
că dacă ar apare o astfel de 
carte, tirajul ei ar trebui să fie 
de cîteva ori mai mare decît 
al cărții de telefoane și că s-ar 
epuiza din librării în primele 
zile după apariție.

Cum să-ți spună propriul 
tău copil : „tu" sau „dum
neavoastră", „bună ziua" sau 
„sărut mina" ? Există sau nu 
un ceremonial simplu și emo
ționant al clipei romantice 
cînd un adolescent face cu
noștință cu o tînără ? Care e 
punctul unde dragostea pă
rintească devine răsfăț ? Ce-ar

carte 
de buzu- 
din cele 
devotate 
noastră, 
și între-

(Continuare în pag. a V-a)

O convorbire cu tov. C. PAR.AS- 
CHIVESCU-BĂLĂCEANU, preșe
dintele Colegiului de avocați al re
giunii București și Capitalei.

— Aveți în urma dumneavoastră 
decenii de activitate ca avocat ple-

CAIRO 24. Trimișii speciali Mir
cea Moarcăș și Constantin Oprică 
transmit: Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, și soția au 
oferit joi seara un banchet la Pala
tul Abdine din Cairo în cinstea 
președintelui Republicii Arabe Uni
te, Gamal Abdel Nasser, și a soției 
sale.

Au participat Zakariya Mohied
din, vicepreședinte al Republicii 
Arabe Unite, Anwar Sadat, pre
ședintele Adunării Naționale, 
Hussein El-Shafei și Aii Sabri, 
vicepreședinți ai Republicii Arabe 
Unite, Mohamed Sidky Soliman, 
primul ministru al R.A.U., Saroit 
Ouasha, vicepremier pentru pro
blemele culturale și ale orientării 
naționale, Abdel Mohsen Abulnour, 
vicepremier însărcinat cu proble
mele agriculturii, Mahmud Fawzi, 
vicepremier însărcinat cu afacerile 
externe, Mahmud Younis, vicepre
mier însărcinat cu problemele mi
nelor, energiei și petrolului, Mah
moud Riad, ministrul afacerilor ex
terne, miniștri și alte personalități 
din R.A.U., conducători ai unor in
stituții economice și culturale, ge
nerali, personalități ale vieții știin
țifice și culturale, ziariști.

Au luat parte Emil Drăgănescu, 
ministrul energiei electrice, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mircea Nico-

laescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo, și 
celelalte persoane oficiale care în
soțesc pe președintele Consiliului 
de Stat al României în vizita sa 
în Republica Arabă Unită.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Cairo. - ■ •' ■ ■

Au fost intonate, imnurile de stat 
ale celor două țări. îri timpul ban
chetului, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, 
președintele Chivu Stoica și pre
ședintele Gamal Abdel Nasser au 
rostit toasturi.

k
în cursul după-amiezii, oaspeții 

români, împreună cu persoanele 
oficiale egiptene care îi însoțesc 
au vizitat turnul din Cairo. Cu
noscut monument arhitectonic, 
construit într-o formă originală de 
palmier, turnul oferă de la o înăl
țime de peste 80 de metri întreaga 
panoramă a capitalei egiptene și a 
împrejurimilor sale.

A fost vizitat apoi Muzeul agri
culturii, unde numeroase exponate 
reprezintă, în mod sugestiv, între
gul istoric al cultivării pămînturi- 
lor Văii Nilului, din cele mai 
străvechi timpuri pînă în zilele 
noastre, realizările obținute de 
R.A.U. în dezvoltarea agriculturii 
și perspectivele sale viitoare.

i

dant. Sinteți unul dintre iruntașii 
breslei. Sînteți și președintele Co
legiului cu cel mai. mare număr de 
avocați din țară. Ce credeți despre 
profesiunea dumneavoastră ?

— Ceea ce crede aproape fie
care om despre profesiunea 
care a îmbrățișat-o : că este una 
dintre cele mai frumoase din lume. 
Circulă de mult o vorbă printre 
noi: avocatul este pentru suflet 
ceea ce este medicul pentru trup. 
Bineînțeles, ca în orice comparație, 
termenii de comparat nu se supra
pun întrutotul; există însă aici o 
mare doză de adevăr. Așa cum 
trupul are nevoie de îngrijirile lu
minate' ale unui medic atunci cînd 
s-a ivit un accident, sufletul are 
nevoie de sfaturile înțelepte ale u- 
nui om priceput, care cunoaște le
gile și normele vieții sociale. Acesta 
este avocatul. Căci drumul tribuna
lului este un accident în viața unui 
om. Ați întîlnit probabil oameni 
care declară cu mîndrie: „Eu nu 
știu ce înseamnă tribunal!“ In 
viața multora, deci, acest accident 
nu s-a ivit. Dar sînt și alții pe 
care pașii îi poartă, din vina lor 
sau a altora, pe sălile tribunalelor. 
Aceștia: sînt cei care au nevoie de 
grija atentă a unui avocat.

— Care este rolul său ?
— Ați ascultat, bănuiesc, 

doarii ale apărătorilor.
— Desigur.
— Ați observat, cred, 

multe procese avocatul vorbește la 
persoana întîi: „Noi, interesele 
noastre..." și așa mai departe...

ple-

(Continuare în pag. a n-a)
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In secția construcții metalice de la 
Uzinele „23 August"

Foto : Gh. Vlnțilă

Cînd la 
cu ploile 
în Guineea 
liardele-i de robinete. Norii grei se 
îndreaptă spre nordul continentu
lui, lăsînd în urma lor bolta seni
nă. Poate că niciodată în alt ano
timp natura nu-și dezvăluie cu 
atîta dărnicie întreaga-i frumuse
țe. împrejur, cît vezi cu ochii, to
tul pare o imensă grădină. Fiecare 
colțișor este verde, iar din înălți
mea arborilor atîrnă, grele, ze
moasele fructe exotice. Dar nu 
despre ineditul peisajului vreau șă 
scriu, ci despre Guineea de azi așa 
cum am cunoscut-o cu prilejul u- 
nei recente călătorii.

Primul contact cu această fru
moasă țară, așezată în nordul gol
fului ce-i poartă numele, l-am avut 
la Conakry. Capitala guineeză, a- 
vînd aproximativ 200 000 de locui
tori și scăldată din toate părțile de 
valurile Pacificului, pare înfiptă ca 
un pinten în apele oceanului pînă 
în apropierea insulelor Loos. în 
ciuda umidității excesive și a căl
durii de cuptor, orașul este animat 
ca un stup. Spre deosebire de alte 
capitale africane, la Conakry rtu 
mai există cele două zone tradi
ționale — europeană și africană — 
în care erau împărțite orașele din 
țările coloniale. Mii și mii de cetă
țeni guineezi s-au mutat în clădiri
le părăsite de străinii care le lo
cuiau în timpul regimului colonial, 
în cei opt ani care s-au scurs de 
la proclamarea independenței, 
orașul, ca de altfel, așa cum 
aveam să văd mai tîrziu, întreaga 
țară, a suferit profunde transfor
mări. Simbol al poporului descătu
șat, pe fațada Institutului Politehnic 
din capitală un imens mozaic în
fățișează un Icar negru, fără aripi, 
înălțîndu-se într-un zbor avîntat. 
Brațele lui larg desfăcute au zdro
bit lanțurile cu care era încătușat, 
deschizînd o eră nouă în viața țării. 
Străbătînd drumurile capitalei întîl- 
nești numeroase obiective indus
triale, aparținînd statului guineez. 
Centrala termoelectrică a fost con
struită recent. Pînă nu de mult ca
pitala suferea de lipsă de curent, 
în timpul sezonului secetos, cînd 
apele scădeau simțitor, hidrocen
trala ce furniza energie electrică 
orașului funcționa doar cîteva ore 
pe zi. în altă parte însoțitorul îmi 
arată abatoarele a căror capaci
tate satisface nedesarul capitalei 
și împrejurimilor. Nu departe se 
află depozitele frigorifice, atît de 
necesare în condițiile climaterice 
de aici. Gustoasele banane gui- 
neeze nu mai stau acum în aer li
ber, supuse alterării.

Vasile PLOIEȘTEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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Deci: ce

să-i

și a- 
din

neni, din debitul de 
litri pe secundă, scontat în 
prima etapă, se obfin nu
mai 350—360 litri. A fost su
praevaluată capacitatea 
sursei ? Au fost proiectele, 
execufia sau exploatarea ne
corespunzătoare ? Pentru a 
răspunde unor asemenea 
întrebări ar fi necesară o 
expertiză. Faptul în sine a 
avut însă darul de a pune 
în mișcare pe gospodarii 
regiunii Argeș. Devenise 
evident — deocamdată nu-

Lanțul jusfificărilor începe 
chiar de la sfatul popular re
gional. Ar fi fosi neecono- 
mic — ni se spune aici — 
să construim o stație de 
deferizare (s-a dovedit că 
apa uneia din pînzele sub
terane prospectate conținea 
mai mult fier decît ar fi 
permis). în schimb, acum 
se face la Pitești economie 
de apă. La C.S.C.A.S. s-a 
cerut — pentru completa
rea documentației — avizul 
de scoatere din circuituln

Ce apără avocatul?
— ...obținînd uneori, fără voia 

lui, efecte ilare ; am întîlnit un a- 
vocat care a spus într-un proces 
de divorț : „Din luna ianuarie, pi
rita a refuzat să ne mai spele ru
fele..."

— Eu am auzit altele și mai și. 
Dar, să revenim. Ce înseamnă per
soana întîi ? Că avocatul se iden
tifică cu justițiabilul ale cărui in
terese le apără, că înțelege să facă 
corp comun cu el. Aceasta și este 
menirea lui.

— Și el, avocatul, apără orice 
Interese ?

— Da. Atunci cînd învinuitul nu 
are asigurată asistența juridică, 
se numește un avocat din oficiu. Ce 
ne relevă asta ? Că orice învinuit 
are dreptul de a fi apărat. Dreptul 
la apărare este unul din drepturile 
fundamentale ale cetățeanului. Și 
aici venim la întrebarea dum
neavoastră : care este rolul avo
catului ? Pe scurt: să lumineze din 
toate unghiurile împrejurările în 
care s-a întîmplat pricina ce se ju
decă, precum și personalitatea ce
lui pe care îl apără. In perfectă 
cunoștință de cauză, el înfățișează 
curții toate datele adevărului, și, 
în funcție de ele, apără interesele 
„clientului" său.

— în acest sistem : legea, apa
ratul justiției, cetățeanul, unde se 
plasează avocatul?

— El este un fel de Ianus bi- 
frons : stă cu o față spre lege și cu 
o alta spre cetățean. Avocatul este 
și el cetățean, actele sale sînt ma
nifestări cetățenești. El trebuie 
să-și ducă activitatea în spiritul 
deplinei respectări a legilor. El nu 
poate apăra împotriva legii. In sub- 
textul pledoariei sale se află per
manent ideea că legea trebuie res
pectată. El cunoaște temeinic atît 
legile, cît și cazul care se judecă. 
Reiau o vorbă a mea pe care o 
spun din cînd în cînd colegilor mai 
tineri: trebuie să mergi la proces 
cu legea în cap și dosarul la sub
țioară ! Avocatului i se cere un 
studiu permanent; tocmai pentru 
că es.te un om al legii, un cunoscă
tor al ei, el trebuie să posede o 
înaltă etică cetățenească.

— Vă mulțumesc, tovarășe pre
ședinte, pentru portretul avocatu
lui ide,al, așa cum l-ați schițat în 
cursul convorbirii noastre.

să-și piardă timpul prin tri
bunale ? De ce, în loc să le 
spună recurenților „măi, oa
meni buni, n-o să vă dea ni
meni, niciodată, ’o dreptate pe 
care n-o aveți ; legea e lege, 
ați călcat-o, n-o să cîștigați 
procesul 1", a preferat 
mintă ?

„Bani să iasă !...“ și-a spus 
vocatul MIHAI MINGARD 
Brașov. G.E. a fost condamnată la 
doi ani închisoare corecțională 
pentru deținere de valută. „Nici o 
grijă, intentăm recurs și te scap. 
(Pauză). Dar te costă...". G.E. i-a 
dat suma de 3 000 de lei. După re
curs, clienta a plecat la închisoare.

De la Gh. H., implicat într-un 
proces de delapidare, a obținut mai 
mult : 5 000 de lei. Dar de data a- 
ceasta a plecat la închisoare și a- 
vocatul. Legea pedepsește aseme
nea fapte.
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Inevitabilul

Auxiliari indispensabili ai justi
ției, avocații își desfășoară activi
tatea ținînd seama de drepturile 
și datoriile lor așa cum sînt sta- 
tutate, de normele eticii generale și 
ale celei profesionale. Ei își înde
plinesc menirea de „medici ai su
fletului". Intervine însă și aici ine
vitabilul „dar" : dar această meni
re este înțeleasă de toti membrii 
breslei ? Din păcate, ancheta 
noastră arată că, alături de oameni 
pătrunși de probitate profesională, 

există, în rîndul avocaților, și 
unele elemente fără o morală 
solidă, dornice de cîștiguri u- 
șoare, dacă nu de-a dreptul 
ilicite, profesioniști care, re- 
editînd procedee caracteristi
ce vechii societăți, încalcă nu 
numai norme etice generale 
sau profesionale dar, în unele 
cazuri, chiar legea.

In trecut unii avocati aveau 
trista reputație că sînt capabili să 
probeze că albul este negru și ne
grul alb. Alături de mari figuri 
care au făcut onoare baroului ro
mânesc, apărători în procesele co
muniștilor, ale fruntașilor mișcării 
muncitorești, ale unor personali
tăți progresiste din viata noastră 
socială, alături de avocati care 
și-au închinat viata adevărului re- 
fuzînd să apere vreodată o cauză 
murdară, alături de ei a existat, 
din nefericire, și speța traficanți- 
lor de adevăr, a avocaților gata 
să îmbrățișeze orice cauză, să re
curgă la orice procedee și mano
pere, cu un singur scop : cîștigul 
bănesc. Un asemenea avocat era, în 
vechea societate, nici mai mult nici 
mai puțin decît un profesionist al 
minciunii.

Avocatul zilelor noastre trebuie 
să fie un instrument al adevăru
lui ; aceasta este rațiunea sa
a fi. Ce poziție adoptă el față de 
adevăr ? Iată întrebarea-cheie 
tunci cînd este vorba de un 
vocat. In funcție de acest răspuns, 
numai și numai tinînd seama de 
el, definim profilul său moral.

Am întrebat de curînd pe un a- 
vocat: „Ce faci dacă un client nu 
are dreptate?". Răspunsul a fost 
scurt și cuprinzător : „Dreptate, 
nedreptate, bani să iasă

Sînt cazuri, ici-colo, cînd cîte un 
avocat apără în cauze civile justi- 
țiabili care nu au nici urmă de 
dreptate. Iată unul dintre ele : în 
chip huliganic și abuziv, cetățenii 
Păceșilă Mioara și Bogatu Gheor- 
ghe pun stăpînire pe o cameră. 
Tribunalul dispune evacuarea pî- 
rîților și valorificarea ordinului de 
repartiție emis pentru F.N. Păce
șilă Mioara, asistată de avocatul 
NICOLAE BACIU, declară recurs. 
Avocatul, împotriva evidentei, ce
re admiterea recursului, dar — 
normal ! — nu este capabil să pro
ducă nici un element care să pro
beze justețea poziției sale.

Ce l-a determinat pe numi
tul avocat să îmbrățișeze a- 
ceastă cauză, de altfel de la 
bun început pierdută ? In ca
litatea sa de asistent juridic, 
de om care cunoaște legile, de 
ce nu a învederat clienților 
săi că nu are nici un rost

de

a-
a-

Mai există, deci, și cîte un avo
cat amator de cîștiguri ilicite, sub 
forma supraonorariilor. El pretin
de, în afara taxei pe care justitia- 
bilul o depune la Biroul colectiv 
de asistentă juridică, o sumă care, 
de obicei, este în raport cu gravi
tatea infracțiunii sau cu valoarea 
bunurilor materiale aflate în li
tigiu.

Iată și un alt tip de „apărare" : 
la începutul lunii august, cîteva 
scursori ale societății (Constanti
nescu C-tin, radiotelegrafist, Intra
rea Rondă nr. 1, 24 de ani, Marcu 
Aurelian, șofer, str. Mecet 47,, 28 
de ani, frații Mihail și Grigore Vra
bie, str. Matei Voievod 18, stu- 
denți ai Facultății de geologie-geo- 
grafie, 27 și 22 de ani) au violat 
pe cetățeana M.P. Arestarea, anche
tă, proces. Nici unul nu neagă, nici 
în fața organelor de urmărire pe
nală, nici în fața instanței.

Cum apără avocatul IANCU 
MARCEL ? împotriva tuturor pro
belor, în concluzii, pe un ton pa
tetic, pseudo-literar... o acuză pe 
victimă. Iar la recurs cere, nici 
mai mult, nici mai puțin, achi
tarea inculpatului Marcu Aurelian.

Cum îl apără pe Constantinescu 
C-tin, principalul făptaș, avocatul 
GRUIU SAMSON? Tot acuzând-o 
pe victimă.

Avocații MELITESCU TRAIAN 
și DAVID ANDREI, în plus, își în
găduie să ironizeze victima, nu
mesc locul infracțiunii „camera 
nupțială", afirmă că „există un 
dubiu total că faptele s-au săvîr- 
șit cu violență!1.

Menirea avocatului este una 
singură : aceea de a lumina 
mai bine adevărul, de a face 
să triumfe dreptatea. Avoca- 
ții din procesul Constantines
cu și alții și-au înțeles cu 
totul altfel rolul. Armele lor 
au fost altele : negarea evi
dențelor, camuflarea probelor, 
încercarea de a induce în e- 
roare instanța, afirmațiile fal
se, denigrarea, răstălmăcirea 
textelor de lege.

„Pînă unde se întinde dreptul 
apărării ?“ — se întreabă adeseori 
chiar lucrători din aparatul jus
tiției. Răspunsul e unul singur: 
pînă la granițele minciunii. Toate 
„armele" enumerate mai sus nu 
sînt „dreptul apărării", ci o batjo
corire a dreptului apărării.

„Apărătorul" de acest tip 
lovește nu numai interesele 
unui om, el lovește interesele 
societății; lovește însăși 
ideea de dreptate. Avocatul 
este, după părerea noastră, 
un factor al ideii de drep
tate.

Este nedemn pentru un a- 
vocat să se transforme în
tr-un mercenar, adică într-un 
individ care luptă cu orice 
mijloace pentru orice cauză, 
mînat de un bineștiut imbold.

Unde este moralitatea avocatu
lui LEONIDA MARINCIOIU ? 
Iată ce susține el, în fața comple
tului de judecată, apărînd intere
sele cetățenei I.G. în procesul de 
divorț: V.G. (soțul) este alcoolic, 
nu dă bani în casă, întreține legă
turi cu femei străine ș.a.m.d. I. G. ? 
Este un model de soție și de mamă, 
e gospodină, blîndă, iubitoare 
ș.a.m.d. Neputîndu-se dovedi afir
mațiile incriminatorii, instanța res
pinge acțiunea. Peste mai puțin de 
un an, a doua acțiune de divorț, 
de data aceasta intentată de soț, 
de V.G. Avocatul acestuia ? Ace
lași Leonida Marincioiu. Ce citim 
în dosar ? „Reclamantul prin apă
rătorul său arată că pîrîta este le
neșă, dezordonată, incapabilă să 
conducă gospodăria, incapabilă 
să-și îngrijească soțul și să dea 
educația cuvenită copiilor." Mai 
mult, „întreține relații extraconju- 
gale cu diverși bărbați", pe cînd 
V.G. „este un model de soț și de 
tată".

Cînd a mințit și cînd a spus a- 
devărul numitul avocat ? Deci, cînd 
a fost o ființă morală ? Niciodată. 
Avocatul-mercenar 
cauză ; în fapt, el 
nedreptate.

— Este greu de

slujește orice 
apără ideea de

calificat atitu
dinea unui asemenea apărător, ne 
spune tovarășul MIRCEA STAN- 
CULESCU, avocat din București. 
Noi sîntem obligați să avem un 
înalt simț al dreptății. S-ar putea, 
poate, obiecta că avocatul care nu 
apără cu orice preț un justiția- 
bil, de vinovăția căruia s-a con
vins, se erijează în judecător, adică 
se pronunță într-o cauză înainte ca 
justiția să o facă. Fals ! Absolut 
fals I Poate că pur formal așa stau 
lucrurile. Dar să nu uităm că avo
catul nu este o „mașină de apărat", 
cum a spus cineva odată ; el este 
un om și, chiar dacă n-ar vrea, tot 
își face o părere, tot are o opinie.

Admir la colegii mei, întotdeauna, 
înainte de bogăția cunoștințelor lor 
juridice sau de talentul lor retoric, 
nivelul de conștiință.

Să mergem mai departe.
Printr-o sentință a Tribunalului 

Popular al raionului Mediaș, Ion 
Tudoran din acel oraș a fost con
damnat la un an închisoare corec- 
țională pentru o faptă asemănă
toare celei relatate mai sus (cazul 
Constantinescu și alții). Două luni 
mai tîrziu, împotriva concluziilor 
reprezentantului Procuraturii, Tri
bunalul regional Brașov admite re
cursul înaintat de condamnat și îl 
acjiită. Cum de s-a întîmplat 
asta ? Să deschidem un alt dosar, 
cel al acuzatului Bratu Gh., fost lu
crător al tribunalului regional, con
damnat pentru luare de mită. Iată 
un fragment din declarația lui Ag
nes Tudoran, soția învinuitului: 
„După condamnare, (...) împreună cu

©

și

la

soțul meu am fost acasă la avo
catul PETRE BACIU și, după ce 
i-am povestit procesul, acesta a 
spus că ne ajută (remarcați eufe
mismul ! — n.n.), însă va trebui să 
plătim. După cîteva zile, trecînd 
din nou pe la Baciu Petre, acesta 
ne-a spus că trebuie să dăm suma 
de 7 000 de lei pe care i-am dat-o 
în mînă. Recursul s-a admis 
soțul meu a fost achitat".

Ce declară Baciu ? „A venit
mine acasă doctorul Tudoran Ion, 
împreună cu soția sa, rugîndu-mă 
ca în recurs să-1 ajut să scape de 
pedeapsa ce i s-a aplicat. I-am spus 
că îl voi ajuta, dar că pentru asta 
va trebui să dea suma de 7 000 de 
lei. După aceea am mers la Bratu, 
pe atunci vice-președintele Tribu
nalului regional, și i-am spus că 
trebuie să vină dosarul și să-1 aibă 
în vedere pentru că se plătește. 
După admiterea recursului de către 
Tribunalul regional, într-un com
plet prezidat de către Bratu Gh., 
am primit de la Tudoran Ion, prin 
soția sa, suma de 7 000 de lei, din 
care 3 500 de lei i-am dat lui 
Bratu".

Magistratul corupt și complicii 
săi și-au primit binemeritata pe
deapsă. Traficul de influență este 
aspru pedepsit. Putregaiuri ca 
Bratu Gh. au fost înlăturate din 
aparatul justiției.

Care a fost rolul avocatu
lui ? Apărătorul n-a existat. 
A existat numai un traficant 
care a călcat în picioare le
gile, a transformat instituția 
cjpărării într-o tarabă oare
care unde vindea „dreptate", 
într-un cuvînt, și-a autonegat 
menirea.

apără 
avocatul ?

— Ce poate face un avocat care ! 
este convins de vinovăția clientului " 
său, client pe care el este dator să-1 i 
apere ? Nu este el, prin profesie. | 
obligat să mintă ?

— Nu, categoric nu! — ne spu- i 
ne tovarășul DUMITRU POPES- I 
CU, procurorul șef al Capitalei. A 1 
apăra un inculpat nu înseamnă a | 
voi cu orice preț să-l scoți basma | 
curată. Avocatul este un colaborator ' 
important al justiției, rolul său este | 
îțisemnat. Ce face el atunci cînd | 
are de apărat un client de a că- 8 
rui vinovăție s-a convins? Un a- | 
părător poate fi, în linii mari, pus | 
în trei situații:

Prima : clientul său este doar a- i 
parent vinovat. El este atunci da- | 
tor să pună în joc toate cunoștin- “ 
țele sale juridice, să furnizeze con- | 
tra-probe edificatoare, să pledeze i 
cu pasiune, minat de patima ade- _ 
vărului. Punere sub acuzare nu 
înseamnă automat condamnare. In 
acest caz, o achitare este o vic
torie pentru un avocat; o victo
rie profesională și morală.

A doua : în dosarul cauzei s-au 
strecurat inexactități, exagerări, u- 
nele împrejurări au rămas obscu
re. Condus de aceeași patimă a a- 
devărului, avocatul este dator să 
lumineze toate împrejurările în 
care s-au produs faptele, să pro
ducă noi probe.

A treia : avocatul s-a convins că 
acela ale cărui interese le apără 
este realmente vinovat. El este da
tor atunci să ajute instanța la in
dividualizarea pedepsei, prezentînd 
toți factorii sociali, morali și parti
culari care au acționat. El poate 
cere, pe baza unor probe judicios 
alese, circumstanțe atenuante, poa
te cere, motivat, încadrarea infrac
țiunii într-un alt text de lege de
cît este 
cest al 
are un 
tății, 
care 
să-1 
tor.

In 
mulți avocați care m-au făcut să 
mă înclin în fața competenței, in
teligenței și cinstei lor. Deși repre
zentant al acuzării, m-am înclinat 
în fața lor. Ei reprezintă cu ițnoare 
profesiunea nobilă de apărător: 
apărător al cetățeanului, al adevă
rului, al societății.

ea încadrată. Și aici, în a- 
treilea caz, activitatea sa 
singur țel: slujirea socie- 
adevărului și a omului, pe 

societatea noastră urmărește 
recupereze, să-1 facă folosi-

a

practica mea, am înțîlnit

I

iteșfiul dispune 
astăzi de mai pu
țin de jumătate 
din cantitatea de 
apă de care ar 

avea nevoie, iar Rîmnicu 
Vîlcea de numai 15 la sută. 
Dacă în primul oraș în
treruperea consumului n-a 
depășit încă 5—6 ore pe 
zi ■ (cu excepția cartierelor 
de pe terasa superioară a 
așezării și a clădirilor cu 
multe etaje, unde neajun
surile sînt mai mari), în 
al doilea situația este 
de-a dreptul îngrijorătoare. 
Să fie oare vorba de o li
mitare obiectivă a surselor? 
Nicidecum. Vecinătatea 
cursului unor rîuri impor
tante, însoțite de conside
rabile pînze subterane de 
apă, asigură premise deo
sebit de favorabile pentru 
alimentarea prezentă și vii
toare a acestor localități. De 
altfel, lucrările au fost pre
văzute în planul de stat, a- 
locîndu-se fondurile nece
sare. Este evident că ne
ajunsurile nu sînt decît de 
natură organizatorică; vina 
o poartă edilii, împreună 
cu forurile centrale care în
drumă sectorul construcții
lor și sistematizării, al pla
nificării, al gospodăririi a- 
pelor. Am încercat să pă
trundem în meandrele pro
iectării și neproiectării, avi
zării și neavizării, execuției 
și neexecuției lucrărilor de 
alimentare cu apă. Am în
cercat să stabilim o scară a 
răspunderilor. Pare de ne
crezut, dar investigațiile 
noastre dovedesc că toată 
lumea are „acoperire”. Și 
totuși...

Pînă în urmă cu cîțiva 
ani, dezvoltarea oarecum 
liniară a acestor orașe pu
tea fi încă susținută, din 
punctul de vedere al rețe
lelor edilitare, prin comple
tarea și extinderea instala
țiilor existente. Soluțiif radi
cale nu păreau a fi nece
sare și nici efortul de a 
gîndi în perspectivă : ce
rințele noi erau rezolvate 
operativ, „la zi", lată de 
ce creșterea explozivă, sur
venită în ultimul timp, 
surprins nepregătite 
le locale, precum și 
organe centrale de 
S-a ignorat adevărul 
că proiectarea și 
rețelelor edilitare, 
rea apei trebuie să meargă 
cu un pas inaintea dezvol
tării urbane.

în anii 1960—1964 s-au 
executat — din inițiativa 
secției de gospodărie co
munală a Sfatului popular 
al regiunii Argeș — lucrări 
de extindere a captărilor 
din subteran. S-au forat pu
furi, s-au montat stații 
lectrice de pompare, con
ducte noi de aducțiune. E- 
feclul a fost cu mult sub 
așteptări. La Pitești, de 
xemplu, la sursa
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execuția 
asigura-
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mai pentru ei — că lărgirea 
captărilor existente (care își 
avea și ea limitele ei, în 
primul rînd tehnice) nu va 
rezolva problema de per
spectivă. Așa s-a născut co
manda unor proiecte de 
captare a apei din Argeș
— pentru Pitești și din Olt
— pentru Rîmnicu Vîlcea. 
Părea atît de limpede că 
aceasta este singura solu
ție realistă, încît s-a pier
dut din vedere faptul că 
de la comanda unui studiu 
fehnico-economic și pînă 
la darea în folosinfă a lu
crărilor pe care le prevede 
frec, de obicei, trei 
patru ani. Ca urmare, 
teștenii sînt nevoiji să 
descurce și astăzi cu 
360 de litri pe secundă
finufi la început. Secția de 
gospodărie comunală a so
cotit că ar fi neeconomic să 
continue extinderea forări
lor (mai ales că rezultatele 
erau nesigure, după cum 
se adeverise în prima eta
pă) din moment ce fot se 
va recurge la apa rîurilor. 
Nu se îndoia nimeni că a- 
vizarea proiectelor va sur
veni cu mare operativitate, 
dată fiind claritatea situa
ției. Dar n-a fost așa. Au 
trecut doi ani și nici mă
car prima fază de proiecta
re n-a fost avizată.

sau 
pi
se 

cei 
ob-

regional 
fiind...

Capaci- 
existenfe

e-
Mărăci-

Interesează
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(Agerpres)
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automobilisti
5

O veste bună pentru posesorii de 
autoturisme : Întreprinderile de spe
cialitate ale industriei chimice din 
țara noastră au realizat anul acesta 
o serie de noi tipuri de anvelope. 
Cea mai mare parte a acestora sînt 
destinate mărcilor de autoturisme 
care se află în număr mare în circu
lație : „Flat" 600, 1 100, 1 300, I 800 și 
2 100, „Ford Taunus', „Opel Record", 
„Simca", „Trabant* șl „Wartburg". 
Specialiștii pregătesc în prezent fa
bricația anvelopelor pentru autotu
rismele Flat 850, Renault 10 Major, 
Moscvici 408, precum și unele sorti
mente de anvelope speciale antide
rapante, pentru noroi și zăpadă.

agricol a terenurilor nece
sare. Obținerea tuturor 
aprobărilor a durat cinci 
luni. Ea s-a făcut conform 
legilor în vigoare. Dar în 
asemenea cazuri, de mare 
urgență, nu e posibilă oare 
o mai mare operativitate ? 
S-a mai cerut încadrarea 
lucrării în studiul de ame
najare hidroenergetică a 
Argeșului. La acea oră însă 
un astfel de studiu nu fu
sese efectuat de Ministe
rul Energiei Electrice. In
tr-adevăr, nu se putea 
aviza construirea unui ba
raj pînă cînd amplasarea 
lui nu era hofărîtă. Totuși, 
orașul avea nevoie de 
apă I Lovitura de teatru a 
survenit însă abia după un 
an, cînd proiectul, comple
tat cu cele necesare, a fost 
înaintat din nou pentru 
avizare. Cu adresa 014 din 
16 februarie 1966, C.S.C.A.S. 
înapoia sfatului 
documentația, ca 
inoportună (! !J. 
tafea surselor
poate fi extinsă la peste 
800 l/s — se spunea în 
adresă. Chiar admițînd că . 
ar fi așa — deși prima eta
pă de realizare a dovedit 
contrariul — în studiul îna
intat se arăta că un aseme
nea consum ar fi fost ne
cesar încă în anul 1965, 
urmînd ca în 1970 el să 
crească la circa 1330 l/s. 
Un asemenea debit nu 
poate fi asigurat însă decit 
pe baza „inoportunei" do
cumentații respinse la avi
zare. în același timp, în fe
bruarie 1966, C.S.P. a ceruf 
beneficiarului reactualizarea 
documentației, totalizînd 
de la ministere și departa
mente necesarul de apă 
presupus de investițiile 
prevăzute pentru anii cin
cinalului în Pitești ; ca ur
mare, consumul estimativ 
pentru 1970 a săltat la 1748 
litri pe secundă I Conform 
ultimelor aprecieri, orașul 
va atinge atunci cifra de 
100 000 de locuitori, prevă
zută în schița de sistemati
zare pentru 1990. „Imposi
bil să se ajungă la această 
cifră” — ni s-a spus la 
C.S.C.A.S. Ne întrebăm: e- 
xistă sau nu criterii științifi
ce pentru calcule de acest 
fel ? Și dacă există, cum este 
posibil să fie purtate discu
ții în care „nu știu" șl „nu 
cred" sînf folosite ca argu
mente de bază ? Conside
răm că tocmai C.S.C.A.S. ar 
fl trebuit să cunoască mai 
bine cifrele dezvoltării pen
tru fiecare oraș în parte, că 
tocmai el ar fl trebuit să

oblige sfaturile populara să 
comande și să execute din 
timp lucrările fără de care 
o asemenea dezvoltare este 
de neconcepuf, și în primul 
rînd alimentarea cu apă. Se 
constată însă că în realita
te se întîmplă invers.

La Rîmnicu Vîlcea, desfă
șurarea particulară a eveni
mentelor diferă. La începu
tul anului' curent, C.S.P. a 
cerut o variantă suplimen
tară, în care să se prevadă 
reducerea capacităților ini
țiale, întrucîf după aprecie
rile pe care le deținea, dez
voltarea orașului nu urma 
să capete amploarea presu
pusă în proiect. In timp ce 
elaborarea noii variante se 
apropia de sfîrșit, a surve
nit un fapt cu totul neaș
teptat : Inspectoratul sanitar 
de sfat al regiunii a consta
tat că apa Oltului nu are 
calitățile prevăzute în STAS. 
S-a cerut avizul Ministeru
lui Sănătății și Prevederilor 
Sociale, care a refuzat să-l 
dea. Comitetul de Stat al 
Apelor a trimis sfatului 
popular o adresă prin care 
recomanda amînarea lucră
rilor pînă în 1970, cînd un 
plan de măsuri privind îm
bunătățirea calității apei din 
Olt urma să-și arate roade
le. Oare nu se cunoștea de 
la început calitatea apei ? 
Ba da. Mai mult chiar, in
stalațiile prevăzute în 
iect asigurau o tratare 
respunzătoare, astfel
în final apa devenea pota
bilă. Oare locuitorii Călimă- 
neșfiului, la numai cîțiva 
kilometri distanță, nu folo
sesc Oltul ca sursă de apă? 
Ba da. Oare nu este cunos
cută situația extrem de grea 
a orașului Rîmnicu Vîlcea ? 
Ba da. In prezent, după 
conturarea cifrelor și obiec
tivelor cincinalului, aprecie
rile C.S.P., după care capa
citatea prevăzută inițial în 
proiect trebuia mult redusă, 
s-au dovedit a fi neînteme
iate, iar varianta suplimen
tară, pentru care s-a pierdut 
aproape un an, nu-și mai are 
rostul. In privința impurifi-^ 
cării apelor Oltului sînt ne
cesare însă unele precizări. , 
Vinovății principali pentru 
actuala stare de lucruri sînt 
producătorii industriali din 
amonte, care varsă în rîu 
apele uzate, fără o epurare 
corespunzătoare, 
este și Comitetul de Stat al 
Apelor, care nu a sancționat 
cum se cuvine încălcarea 
legilor statului nostru pri
vind protecția cursurilor de 
apă. Există în aceste privin
țe o experiență pe plan 
mondial. Unitățile industria
le sînt obligate să se ali
menteze cu apă într-un 
punct situat mai la vale 
față de locul unde își de
versează canalizarea. în a- 
cest fel, pentru ca propria 
lui sursă de apă să fie co
respunzătoare, fiecare este 
obligat să-și pună la punct 
stafia de epurare.

în esență, cauza principa
lă a situației actuale este a- 
ceeași atît la Pitești cît și 
la Rîmnicu Vîlcea. în pri
mul rînd, sistemul avizării 
s-a dovedit greoi, lipsit de 
operativitate, de supiețe. In 
al doilea rînd este vorba 
de lipsă de inițiativă, de 
fugă de răspundere, de o 
atitudine de especfativă. , 
Fiecare pretinde că a pro- ,i 
cedat conform normelor și 
instrucțiunilor. Există hîrfii, 
semnături, există acoperiri. 
A lipsit însă interesul real 
pentru fondul problemei și 
cetățenii din aceste orașe 
— care-și drămuiesc unul 
din atributele elementare 
ale civilizației, apa — cu 
greu pot accepta asemenea 
justificări pentru anii de în- 
tîrziere.

Sfatul popular al regiunii 
Argeș a elaborat un judi
cios plan operativ pentru 
urgentarea rezolvării situa
ției existente. Este imperios 
necesar ca toți factorii la 
care acest plan face apel să 
acorde sprijinul lor necon
diționat în vederea asigu
rării cît mai grabnice a a- 
pel necesare orașelor PI- . 
tești și Rîmnicu Vîlcea.

Vinovat

Arh. Gh. SASARMAN

(Urmare din pag. I)

Cele arătate nu epui
zează nici pe departe va
riatele însușiri ale legu
melor, care trebuie să 
facă parte integrantă din 
hrana noastră, chiar dacă 
nu reușim să consumăm 
zilnic cele 300—400 gra
me prevăzute în rațiile 
unei alimentații rațio
nale.

Expozițiile organizate 
în această lună și în alte 
ocazii nu au corespuns 
după părerea mea întru 
totul. Ele ar fi putut con
stitui o adevărată școală, 
atît pentru cei care lu
crează în alimentația pu
blică, cît și pentru 
sumatori.
prezenta numeroase mîn- 
căruri, preparate din di
ferite specii legumicole 
necunoscute sau insufi
cient cunoscute la noi în 
țară, cu atît mai mult cu 
cît se prevede extinderea 
lor în cultură. Aș da 
cîteva exemple de legu
me „banale", care se cul
tivă încă pe suprafețe 
mici, dar care sînt bogate 
în hidrați de carbon, vi
tamine și săruri mine
rale. Varza creață, culti
vată în unele regiuni,

con-
S-ar fi putut

La moda în arta culinara...
poate să fie gătită foarte 
plăcut. Introducînd com
poziția pentru sarmale 
(carne tocată și orez) în
tre frunzele gofrate ale 
căpățînii se obține o mîn- 
care foarte gustoasă. A- 
ceasta devine și „frumoa
să" după ce se taie în 
felii, care se aseamănă cu 
cele de tort. Varza de 
Bruxelles (verzișoarele), 
preparată cu unt, nu este 
cu nimic inferioară co
nopidei. In unele țări a- 
ceste verzișoare servesc 
ca garnitură la fripturi, 
alături de varză roșie că
lită, sfeclă roșie și alte 
legume. Este cultivată și 
la noi, dar se vinde uneori 
greu deoarece populația 
nu o cunoaște, iar unități
le de alimentație au „ui
tat" să o mai prepare (în 
trecut era des întîlnită în 
restaurantele din Sibiu, 
Brașov, Cluj etc). O legu
mă de sezon — țelina — cu 
multiple întrebuințări, 
este aproape absentă 
pe lista de bucate.

Tendința actuală 
de a consuma cît 
multe legume în

de

este 
mai 

stare

crudă, care sînt mai bo
gate în vitamine și săruri 
minerale utile, decît le
gumele fierte. Salata ver
de se detașează ca im
portantă, din acest punct 
de vedere, motiv pentru 
care, în foarte numeroase 
tari se cultivă în mod e- 
șalonat și se consumă în 
tot timpul anului. Alături 
de salată se consumă însă 
și alte specii, cu însușiri 
asemănătoare, ca cicoarea 
de grădină și cicoarea de 
Bruxelles.

Mult mai importantă 
este cicoarea de Bruxe
lles — cunoscută la noi 
și sub denumirea de an
dive. „Păpușile" de an
dive, în stare înălbită, 
servesc la prepararea u- 
nor salate foarte gustoa
se — simple (cu otet și 
sare), cu maioneză, cu sos 
alb, cu șuncă și maioneză 
sau cu aspic. Maeștrii ar
tei culinare se pot între
ce in „prezentarea" celor 
mai „frumoase" prepa
rate din această valoroasă 
legumă. Marea importan
tă a cicoarei de Bruxe
lles constă în faptul că

„forțarea" 
de andive 
poate face — „la coman
dă “ — din toamnă și pînă 
primăvara, folosind în 
acest scop rădăcinile păs
trate în șanțuri acoperite 
cu pămînt. De aceea, ci
coarea de Bruxelles înlo
cuiește cu succes 
verde, mai ales în 
oada de iarnă. In țara 
noastră cicoarea de Bru
xelles, deși se bucură de 
aprecierea unui cerc des
tul de larg de consuma
tori, se cultivă pe supra
fețe încă mici.

In rîndul legumelor ca
re se consumă în stare 
crudă, este de remarcat 
valoarea excepțională a 
pătrunjelului verde, atît 
de bogat în vitamine. 
Frunzele acestei legume, 
mai ales soiurilor crețe, 
pe lîngă valoarea alimen- 
tar-terapeutică, servesc la 
decorarea diferitelor pre
parate culinare.

Aș dori să mă refer și 
la cîteva specii care pre
zintă o mare importantă 
economică pentru unele 
țări, ca anghinarea și spa-

ei (obținerea 
înălbite) se

salata 
peri-

ranghelul. Prima- este 
cultivată pe suprafețe 
mari în Italia și în alte 
țări din vestul Europei. 
Cît privește sparanghelul, 
acesta a fost cultivat în 
trecut și în țara noastră 
pe suprafețe mai mari. 
Astăzi îl întîlnim doar 
sporadic, deși este foar
te apreciat, mai ales pri
măvara, sub forma unor 
preparate cu unt, pes
met, sos alb, maioneză 
etc. Deși cultura sparan
ghelului este dificilă, a- 
preciez că această legu
mă trebuie să ocupe su
prafețe mai mari și să fie 
consumată mai mult.

Am insistat asupra u- 
nor specii de legume mai 
puțin cunoscute, care ar 
trebui extinse în cultură. 
Unele lucruri bune în a- 
ceastă direcție au și fost 
făcute — unitățile Depar
tamentului pentru valo
rificarea legumelor și 
fructelor se străduiesc să 
contracteze cu gospodă
riile de stat și cooperati
vele agricole producerea 
legumelor din aceMe sor
timente. Poate fi extins

însă consumul verdețuri
lor care există deja. Mă 
voi referi numai la un 
aspect. Avem o producție 
bună de varză. Dar în 
cîte restaurante se ser
vește o salată de varză 
fie în stare proaspătă sau 
murată ? In București se 
pare că este un singur 
restaurant — Bumbești — 
care oferă consumatorilor 
salate frumoase și apeti
sante. In rest, aceiași cas
traveți acri, care nu sînt 
indicați pentru organism. 
O salată de varză stro
pită cti ulei și garnisită 
cu cîteva felioare de go- 
goșari, cu pătrunjel ver
de etc. este hrănitoare șl 
apetisantă. Cînd vom o- 
feri consumatorilor mai 
multe verdețuri ca salate 

, ori ca - garnituri, alimen- 
’ tația va deveni multila- 
i terală, mai completă.

Despre variația prepa
ratelor culinare si îmbo
gățirea sortimentului de 
legume se poate spune 
foarte mult. Un lucru este 
totuși cert: listele de bu
cate se pot îmbogăți nu
mai în urma lărgirii sor
timentului de legume, iar 
acesta este condiționat — 
la rîndul său — de popu
larizarea largă a diferite
lor întrebuințări pe care 
le au legumele în alimen 
tatie.
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— „Problema principa
lă mi se pare acum — a- 
preciază conf. dr. ing. Mi
hail Paul POPOV, șeful 
laboratorului de acționări 
hidrostatice al Institutului 
de cercetări și proiectări 
pentru mașini-unelte și 
agregate din Capitală — 
perfecționarea legăturilor 
existente în prezent între 
producție și știință, în așa 
fel încît să se asigure o 
DEPLINĂ valorificare în 
procesul de producție a 
rezultatelor investigațiilor 
efectuate în institutele de 
cercetări departamentale 
și ale Academiei, în insti
tutele de învățămînt su
perior și în laboratoarele 
uzinale de cercetări.

Pătrunderea științei în 
producție este o necesita
te economică obiectivă, 
dar este favorizată sau 
încetinită de gradul în 
care în uzine se acționea
ză pentru promovarea 
progresului tehnic. Une
ori, în uzine își fac loc 
atitudini de automulțu- 
mire : „De ce să ne com
plicăm, dacă merge și 
așa ?“ spun unii. Se ajun
ge, de asemenea, uneori 
la apariția unui anumit 
contratimp între cerceta
re și activitatea industria
lă de producție. In ase
menea cazuri producția 
nici nu mai așteaptă re
zultatele cercetării, se 
descurcă cum poate".

— Și care considerați 
că ar fi soluția ?
— „Pe de o parte, uzi

nele trebuie să ridice în 
permanență probleme, să 
acționeze pentru rezolva
rea lor, fără a se speria 
de introducerea noului în 
procesul fabricației. Pe 
de alta, cadrele de cerce
tare să abordeze din pro
prie inițiativă acele pro
bleme de care își dau 
seama, prevăd că se va 
izbi fără îndoială peste 
cîțiva ani producția. 
O condiție esențială pen
tru succesul acțiunii este 
privirea în perspectivă a 
problemelor producției și 
științei. Intrucît sarcinile 
de producție ale uzinelor 
și ale cercetării se cunosc 
într-o perspectivă în ge
neral mai largă de cinci 
ani, este pe deplin posibil 
să se realizeze o mai strîn- 
să alianță între știință și 
producție".

— „Intrucît legătura 
dintre știință și producție 
are ca punct de plecare 
stabilirea tematicii de 
cercetare — ne spune

' acad. Ștefan NĂDĂȘAN, 
directorul Bazei de cerce
tări din Timișoara a Aca
demiei — aș adăuga că 
perfecționarea acestei le
gături trebuie începută șl 
ea din această fază. 
Cum anume ? In ultimul 
timp s-a dovedit că sta
bilirea temelor de cerce
tare cu caracter funda
mental pe baza unor stu
dii tehnico-economice 
prealabile, întocmite în 
comun de către reprezen
tanții științei și ai pro
ducției, dă rezultate foarte 
bune. (In esență, se cu
nosc din capul locului 
perspectivele de aplicare 
a rezultatelor ce se vor 
obține). Atunci de ce să 
nu se extindă această me
todologie 7 Propun ca a- 
cest mod de a elabora te
mele de cercetare să fie 
generalizat prin grija 
Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Aca
demiei și uzinelor, încît 
să devină o practică cu
rentă. După părerea mea, 
ar fi nimerit ca și întoc
mirea acestor studii preli
minare să se facă pe baza 
unor contracte de colabo
rare între uzine și unită
țile de cercetare".

— „Referitor la iniția
tiva institutelor — apre
ciază dr. ing. Iancu DRĂ- 
GAN, director adjunct 
științific al Institutului 
de cercetări metalurgice 
din București — cred că 
ea trebuie să se manifeste 
cu mai multă stăruință 
într-o serie de domenii 
noi. In siderurgie, ca și în 
alte ramuri ale economiej, 
au fost și sînt date în 
exploatare noi unități și 
capacități de producție, a 
căror principală caracte
ristică este înalta tehni
citate. Cel puțin la înce
put, pînă ajung să stă- 
pînească temeinic noile 
utilaje, întreprinderile au 
neapărată nevoie de o a- 
sistență tehnică califica
tă. Cred că, în această 
privință, un rol important 
revine institutelor de

C

cercetări. Iată de ce pro
pun ca în viitor unitățile 
de cercetare să acorde 
mai mult sprijin între
prinderilor în soluționarea 
problemelor, uneori difi
cile, care apar după da

rea în funcțiune a noilor 
agregate sau capacități 
de producție, în asimila
rea a noi produse. 
Chiar dacă prin aceasta 
se depășește cadrul pro- 
priu-zis al cercetării, o 
consider totuși o activi
tate de extremă și ime
diată eficiență econo
mică."

Ing. Paul CORÎRLAN, 
șeful secției de cercetări 
matematice și economice 
în metalurgie a aceluiași 
institut: „Aș releva anu
mite concluzii interesante, 
care se desprind din expe
riența de 2—3 ani a Insti
tutului de cercetări me
talurgice, privind efec
tuarea organizată, într-o 
secție specializată, a unor 
analize matematice și eco
nomice nemijlocit legate 
de tehnică. Experiența a- 
rată că pe parcursul cer
cetărilor propriu-zise, este 
necesar să se cunoască 
aspectele economice ale 
problemelor în studiu. 
Numai astfel cadrele de 
cercetare își pot orienta 
în așa fel eforturile, încît 
să ajungă la soluții de 
maximă eficiență, care să 
asigure, în condițiile con
crete date, realizarea de 
produse cu preț competi
tiv. De aceea, propun ca, 
acolo unde nu se fac ase
menea calcule și analize 
(aparent fără legătură cu 
cercetările propriu-zise) 
ele să fie inițiate și dez
voltate. S-ar putea obiec
ta că, de multe ori ase
menea calcule au un 
pronunțat caracter ipote
tic. De acord. Un auto
control nu strică însă 
niciodată, mai ales că de 
multe ori în acest scop 
se pot utiliza foarte bine 
elemente exacte furnizate 
de analizele eficienței e- 
conomice ale unor cerce
tări anterioare încheiate".

Unii specialiști din in
stitutele Academiei, cu 
care am stat de vorbă, 
ne-au împărtășit o serie 
de opinii privind posibi
litățile de a se fructifica 
mai bine în economie 
strădania lor din labo
rator.
— „Deși la Institutul de 

chimie din Cluj al Acade
miei — ne spune direc
torul său, acad. Raluca 
RIPAN — cercetarea fun
damentală are o pondere 
mare, întreținem nu
meroase legături „de 
lucru" cu diferite mi
nistere și întreprinderi 
interesate în rezolva
rea unor probleme cu 
caracter practic, econo
mic. Trebuie spus că în
ființarea Consiliului Na
țional al Cercetării Știin
țifice a înlesnit stabilirea 
acestor legături, a dus la 
instaurarea unei ordini a 
cărei lipsă se resimțea cu

CEI DOI POLI

MODERNE
nu prea mult timp în 
urmă în acest domeniu.

Cu toate rezultatele 
bune obținute pînă acum, 
sinceră să fiu, colaborarea 
cu întreprinderile s-a re
zumat de regulă Ia ches
tiuni secundare: dozări, 
înlocuirea unor procedee 
vechi cu altele noi, stabi
lirea căilor de înlăturare 
a unor impurități din di
ferite produse etc. Nu zic 
că toate acestea nu-și au 
importanța lor, dar cred 
că ele ar trebui să fie re-
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zolvate cu forțele de cer
cetare existente în uzine. 
După părerea mea, pen
tru ca știința să pătrun
dă tot mai ușor în pro
ducție, este necesar ca u- 
zinele — și mai ales con
ducerile acestora — să 
manifeste mai multă în
credere în propriile forțe 
de cercetare, în propriile 
posibilități de rezolvare a 
unor probleme, să stimu
leze activitatea de creație 
științifică a specialiștilor 
de care dispun.

O ultimă părere. Nu 
exagerez deloc afirmînd 
că „înmormîntarea" în 
dosare a unor rezultate 
care s-ar putea aplica cu 
succes în producție dău
nează muncii de cercetare, 
îi demobilizează pe cerce
tători. Spun aceasta gîn- 
dindu-mă, de pildă, la 
soarta rezolvării date în 
institutul nostru proble
mei concentrării unui mi
nereu de fier ; beneficia
rul a cerut abandonarea 
cercetărilor tocmai cînd 
se încheiase faza experi
mentărilor în laborator".

In aceeași problemă își 
spune părerea și acad. 
Ștefan NĂDĂȘAN : „Cu 
privire la stimularea cer

cetătorilor științifici, pe 
care o socotesc importan
tă, aș propune ca minis
terele, Academia, Consi
liul Național al Cercetării 
Științifice să soluționeze 
— evident, în limite rezo
nabile — problema cointe
resării materiale a cadre
lor de cercetare în dez
voltarea continuă a legă
turilor științei cu produc
ția. Spun aceasta deoare
ce eu consider că, pe lîngă 
satisfacția morală și bucu
ria pe care i-o dă oricărui 

om de știință utilizarea în 
producție a creației sale, 
cointeresarea materială 
poate spori interesul față 
de aspectele utilizării 
practice ale preocupărilor 
sale. Aș propune ca, în a- 
cest scop, să se stabileas
că criterii de evaluare a 
eficienței economice a 
cercetărilor aplicate în 
producție. Cred că regle
mentarea chestiunii retri
buirii colectivelor de cer
cetare care au elaborat 
și aplicat în producție 
soluții tehnice noi s-ar 
putea face pe baza unui 
regulament similar celui 
al inovațiilor".

Prof. dr. ing. Constantin 
APETREI, director ad
junct științific al Institu
tului de energetică al A- 
cademiei: „Deși căutăm 
mereu forme noi de cola
borare cu industria, cu 
întreprinderile productive, 
chiar noi, cercetătorii, 
trecem uneori cu prea 
multă ușurință peste 
cercetările nefinalizate 
în practica industrială. 
Daunele aduse de ne- 
fructificarea unor cer
cetări nu pot fi „com
pensate" prin avantajele 
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celor aplicate în producție. 
Cîtă vreme s-a consumat 
un efort creator, toate 
rezultatele obținute tre
buie să fie aplicate, lup- 
tînd împotriva rutinei, a 
inerției, a comodității. 
Altfel, cercetarea n-are 
nici un sens.

Ani de-a rîndul, în in
stitutul nostru s-au obți
nut rezultate valoroase, 
s-a publicat mult. Ce ur
mări are însă apariția — 
indiscutabil necesară — a 
acestor lucrări ? Ele sînt 
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consultate și slujesc, în 
primul rînd, tot cerce
tărilor. După părerea 
mea, se scapă din ve
dere necesitatea editării 
în paralel a unor lucrări 
care să fie orientate pe 
cerințele practice ale be
neficiarilor, ale producției, 
care să sintetizeze con
cluziile cu caracter apli
cativ obținute în procesul 
de cercetare. Publicarea 
unor asemenea sinteze ar 
constitui, fără îndoială, o 
adevărată „poartă nouă" 
de pătrundere a științei în 
producție; evident, și în 
alte ramuri, nu numai în 
energetică".

Ce cauze frînează 
în prezent transforma
rea laboratoarelor uzi
nale în factori de dina
mizare a promovării 
științei în producție ? 
La această întrebare ne 
răspunde conf. dr. ing. 
Titi DULĂMIȚĂ, con
silier ’în Consiliul Națio
nal al Cercetării Științi
fice :
— „După părerea mea, 

o cauză principală constă 
în modul defectuos în care 
laboratoarele uzinale fac 
legătura nemijlocită între 
știință și producție. In 

actualele condiții, cînd 
științei i se cere să aibă 
o contribuție de prim or
din la înfăptuirea obiecti
velor planului cincinal și 
la dezvoltarea economică 
de mai largă perspectivă, 
felul în care este privită 
cercetarea în unele uzine 
mi se pare anacronic. Nu 
o dată, creația științifică 
este confundată cu alte 
activități; din păcate, în 
concepția multor cadre 
de conducere din uzine, 
ca și a unor proiectanți,
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menirea cercetării știin
țifice uzinale ar fi de a 
furniza cu urgență maxi
mă diferite soluții nece
sare serviciilor de proiec
tare, sau de a le verifica 
pe cele preconizate de că
tre proiectanți. Adevărata 
menire a laboratoarelor 
uzinale este însă cu totul 
alta: rezolvarea felurite
lor probleme legate de a- 
simllarea în fabricație a 
noi materiale și produse, 
de introducerea unor teh
nologii noi. Chiar și 
în cazul asimilării li
cențelor, participarea la
boratoarelor, a cercetă
rii uzinale este abso
lut obligatorie. Ele pre
iau, adaptează la condi
țiile locale și, mai ales, 
trebuie să dezvolte docu
mentațiile de licență pen
tru a permite obținerea 
în cîțiva ani, pe baza lor, 
a unor produse superioa
re celor inițiale. Cerceta
rea uzinală are un cuvînt 
greu de spus și în alte 
probleme : studiul apro
fundat al materialelor u- 
tilizate în fabricație, mai 
ales al particularităților 
lor tehnologice, de prelu- 
crabilitate, experimenta

rea în condiții industriale 
a unor rezultate obținute 
de institutele de cerce
tări".

In aceeași ordine de 
idei, iată și opinia dr. ing. 
Dumitru NEAMȚU, me- 
talurgul șef al uzinei 
„Vulcan“-București: „In
tru totul de acord cu cele 
arătate de tov. Dulămiță. 
Aș adăuga că, după păre
rea mea, normal ar fi ca 
în toate uzinele să se 
desfășoare o muncă știin
țifică febrilă. Propun ca 
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toate uzinele constructoa
re de mașini mai mari, 
inclusiv „Vulcan", prin 
grija conducerilor lor și 
a ministerului tutelar, să 
organizeze servicii labo
rator și nuclee proprii de 
cercetare".

Referindu-se la posi
bilitățile statornicirii li

nei cooperări active, du
rabile, concepute în per
spectivă, a cercetătorilor 
cu specialiștii din pro
ducție, interlocutorii 
noștri au insistat în mod 
deosebit asupra necesi
tății perfecționării for
melor și structurii orga
nizatorice a acestei cola
borări. Redăm cîteva 
dintre opiniile și propu
nerile exprimate în a- 
cest sens.
Dr. ing. Iancu DRĂ- 

GAN : „Noi ne-am con
vins că luînd direct le
gătura cu uzinele pu
tem cunoaște mai bine 
și mai repede „pulsul" 
producției, putem întocmi 
mai operativ tematica de 
cercetare — a noastră și 
a uzinelor — decît dacă 
ne conformăm metodolo
giei în vigoare de întoc
mire a ei. De aceea, pen

tru ca legăturile între 
cercetare și producție să 
devină mai rodnice, pro
pun ca actuala metodolo
gie de întocmire a planu
rilor tematice departa
mentale de cercetări să 
fie simplificată. In loc ca 
propunerile de teme de 
cercetare să se facă se
parat,, de către uzine, in
stitute și ministerele tu
telare, să se centralizeze, 
avizeze și apoi din nou să 
se comunice celor intere
sați, acestea să fie stabi
lite în comun de către 
uzine și institute. Insti
tutele, evident, vor trebui 
să aibă mai multă iniția
tivă, să meargă în întîm- 
pinarea uzinelor, să aibă 
cu acestea un permanent 
contact. Experiența din 
ultimii doi ani a Institu
tului de cercetări meta
lurgice dovedește că a- 
cest lucru este și posibil 
și avantajos.

Ar fi util să se organi
zeze ședințe de consiliu, 
sesiuni de comunicări ști
ințifice, ca și unele ședin
țe de lucru privind situa
ția „la zi" a unor cerce
tări, în uzine și nu în 
institut, cu participarea 
largă a specialiștilor din 
uzine ; de asemenea, se 
pot detașa, temporar, 
în uzine, cercetători ai 
institutului care să-i an
treneze în noi direcții de 
cercetare pe specialiștii 
din producție. Acțiunile 
de acest gen, organizate 
tot mai des de institutul 
nostru, la Uzina metalur
gică din București, com
binatele siderurgice Ga
lați, Reșița și Hunedoara 
și în alte întreprinderi, 
și-au dovedit din plin e- 
ficiența.

In sfîrșit, propun ca di
feritele comisii ale Consi
liului Național al Cerce
tării Științifice, care con
trolează fondul activității 
științifice a institutelor de 
cercetări și orientează, cu 
competență, activitatea a- 
cestora, să se preocupe în 
mai mare măsură de îm
bunătățirea legăturilor 
dintre știință și produc
ție".

Ing. George WEISS, șe
ful biroului plan tehnic și 
măsuri tehnico-organiza- 
torice al uzinei „Vulcan" : 
„Uneori, uzinele nu înde
plinesc prevederile planu
rilor departamentale de 
cercetări, deși acestea sînt 
interesante și valoroase ca 
tematică. Aș adăuga, de 
aceea, că în prezent este 
necesar ca în uzine pla
nului departamental de 
cercetări să 1 se acorde a- 
ceeași atenție ca și pla
nului tehnic. Aș propune 
ca, de acum înainte, res
pectarea prevederilor lui 
să fie absolut obligatorie, 
iar ministerul tutelar să 
nu manifeste îngăduință 
cînd constată nereguli, în- 
tîrzieri nejustificate și 
dezinteres față de tradu
cerea lui întocmai în 
viață".

Dr. ing. Dumitru 
NEAMȚU: „După păre
rea mea, deși doctoranzii 
și doctorii-ingineri sînt 
din ce în ce mai numeroși 
în uzine, totuși prezența 
și activitatea lor nu se 
resimt decît în mică mă
sură în dezvoltarea legă
turilor științei cu produc
ția. In primul rînd, pen
tru că de obicei li se în
credințează munci cu un 
prea accentuat caracter 
administrativ. De aceea, 
consider de datoria con
ducerilor întreprinderilor, 
inclusiv a uzinei „Vul
can", să se ocupe mai 
mult de modul în care 
sînt utilizați inginerii 
doctoranzi sau care au 
titlul de doctor".

Ing. Alexandru HEIN
RICH, directorul general 
al uzinei „Electroputere"- 
Craiova: „Părerea mea 
este că eficiența cercetă
rilor ar putea spori enorm 
prin înlăturarea sistema
tică a paralelismelor exis
tente între uzine și diferi
tele institute de cercetări. 
De ce propun acest lucru 1 
Pentru că, de pildă, uzina 
noastră și Institutul de 
cercetări și proiectări 
pentru industria electro- 
tehnică-București s-au o
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cupat simultan, timp de 
doi ani, de aceleași pro
bleme de cercetare, calcul, 
studiu și proiectare a se
riei unitare de transfor
matoare. O posibilitate 
o văd în publicarea cen
tralizată a tematicii de 
cercetare și a rezultatelor 
obținute atît de către u- 
zine cît și de către institu
te, mai ales a celor de în- 
vățămînt superior. Nu-mi 
pot explica, de altfel, de 
ce numeroasele cercetări 
și experimentări efectua
te în uzine nu sînt publi
cate și generalizate siste
matic, cum ar fi firesc, 
încît pe această cale ele 
să devină un bun al tu
turor uzinelor, să se pre
vină paralelismele în cer
cetarea uzinală. Cred că 
acest lucru trebuie făcut 
neîntîrziat. Ar fi posibil 
ca oamenii de știință să 
devină consilieri ai uzi
nelor, să fie invitați la 
dezbaterile consacrate u- 
nor probleme tehnice di
ficile în consiliile tehnico- 
științifice ale uzinelor. 
Un asemenea cadru or
ganizatoric va favoriza 
conlucrarea activă a oa
menilor de știință și 
a specialiștilor din pro
ducție în vederea promo
vării progresului tehnic".

Iată și părerea unui 
cadru didactic, dr. ing. 
Ionel GAVRILAȘ, con
ferențiar la catedra de 
specialitate a Facultății 
de tehnologie a con
strucției de mașini din 
cadrul Institutului poli
tehnic din București:

— „De acord cu parti
ciparea la ședințele de 
consiliu în care se dezbat 
probleme acute, dar invi
tațiile să se facă de așa 
natură încît noi, cadrele 
didactice, să fim puși din 
timp în temă și să ne pu
tem pregăti temeinic pen
tru discuții. Altfel, parti
ciparea noastră ar fi for
mală. Cred că această 
precizare merită să fie 
reținută de către condu
cerile uzinelor care ne so
licită sprijinul.

Să revenim însă la e- 
sența problemei. Colecti
vele catedrelor din învă
țământul superior repre
zintă un uriaș potențial de 
cercetare, valorificat însă 
în insuficientă măsură. 
Motivul principal: legătu
rile lor cu totul defec
tuoase, neorganizate cu 
producția. Uzinele nu 
știu, în general, ce preo
cupări au catedrele, deci 
nu le cer sprijinul nici 
măcar în probleme gata 
rezolvate sau aflate în 
studiu, iar catedrele sînt 
cu totul parțial informa
te cu privire la cerințele 
producției, așa încît nici 
ele nu pot face primul' 
pas, o serie de comuni
cări științifice valoroase 
rămînînd nefructificate. 
Iată de ce sînt de acord 
cu propunerea privind 
publicarea și mai ales 
difuzarea periodică în 
uzine a planurilor de cer
cetare ale catedrelor din 
învățămîntul superior, ca 
șl a rezultatelor obținute.

Vreau să aduc în dis
cuție și o altă chestiune. 
După părerea mea, este 
inexplicabilă atitudinea 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini 
în privința avizării breve
tării unor procedee noi, 
inedite, elaborate de ca
tedra noastră șl utilizate 
cu succes de cîteva uzine, 
cum ar fi prelucrarea 
prin frezare a angrena
jelor globoidale. In felul 
acesta, nici nu se încu
rajează cercetarea, nici 
nu se oferă perspective 
de generalizare a soluții
lor originale și avanta
joase. De asemenea, este 
nefirească și rezistența pe 
care o opun anumite uzi
ne noutăților. Bună
oară, în loc să vină în 
întîmpinarea rezultatelor 
obținute de un colectiv 
din catedra noastră, care 
a pus la punct un sistem 
original de măsurare a 
rigidității mașinilor-unel- 
te, uzina „Strungul“-Arad 
a respins, o vreme, co
laborarea, ca și cum a- 
cest lucru i-ar fi știrbit, 
chipurile, din prestigiu".
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PRACTICAREA UNEI PROFESIUNI -
Fără a contesta existența unor 

curente și școli literare cu tendin
țe antirealiste sau cel puțin indi
ferente realității, se poate vorbi 
neîndoios de o permanență a rea
lismului în toate formele artei, chiar 
și în cele de tip romantic. S-a ob
servat de mult că înseși manifes
tele romantismului ca, de pildă, 
prefața la „Cromwell' abundă în 
elemente realiste. Ruperea totală 
și abruptă de realitate nu e cu pu
tință nici măcar în operele cele 
mai fantastice ale lui Hoffmann, 
Poe sau în proza imaginației tu
multuoase a lui Eminescu.

Trăsătura realistă devine, prin 
urmare, un aspect fundamental al 
artei. O astfel de concepție despre 
artă militează, firește, pentru un 
contact strîns și obligatoriu cu rea
litatea. De mult se vorbește curent 
de necesitatea documentării și 
chiar de organizarea ei temeinică. 
Zola întreprindea anchete în me
diile sociale pe care le descria șl 
sistemul a fost apoi reluat într-o 
altă atmosferă și cu o nouă optică 
în epoca noastră.

Experiența a arătat însă, au pri
sosință, că „documentările' de 
scurtă durată nu dau nici un fel 
de rezultate sau, cel mult, unele cu 
totul îndoielnice. A început să 
prindă tot mai mult teren ideea că 
numai observarea îndelungă și te
meinică a lealității servește cu a- 
devărat arta ; incursiunile artificia
le șl întîmplătoare în imperiul vie
ții nu folosesc nici creatorilor, nici 
cititorilor.

Realitatea care ne înconjoară, 
natura și, mai cu seamă, viața so
cială la care scriitorul participă în 
modul cel mai direct se dăruiesc 
cunoașterii noastre din plin, datele 
ei impunîndu-nl-se uneori chiar de 
la sine. Cînd i se adaugă obser
varea intenționată cu scopuri ar
tistice, rezultatele nu pot fi decît 
satisfăcătoare.

Una din formele cele mai tipice 
ale cunoașterii și trăirii sociale e 
desigur exercitarea profesiunii 
pe care ne-am ales-o, potrivit 
aptitudinilor noastre și condițiilor 
obiective ale societății. A-ți închina 
întreaga viață unei profesiuni în
seamnă a servi un anume sector 
precis al realității din care faci 
parte în mod organic.

Profesiunea e, prin urmare, una 
din căile cele mai sigure prin care 
putem pătrunde șl adînci cunoaș
terea realității, fără artificii și năs
cociri de tot felul. Sectorul profe
sional rămîne izvorul veșnic viu 
al realismului artistic și istoria li
terară citează numeroase oazuri 
care ilustrează înrîuririle profe
siunii asupra operelor. Legăturile 
lui Chaucer, Walt Whitman, Jack 
London sau O,Neill cu numeroasele 
profesiuni prin care au trecut (di- 
plomați, marinari, ziariști etc.), le
găturile lui Cehov cu medicina — 
sînt îndeobște cunoscute. Nu ne 
putem explica unele aspecte ca
racteristice ale operelor acestora 
fără baza profesională a scriito
rilor.

Intr-adevăr, profesiunea oferă 
material bogat și variat conținutu
lui operei literare și artistice. Te
mele, motivele, ideile și sentimen
tele izvorăsc adesea din diferitele 
sectoare ale vieții profesionale. 
Numeroșii avocați pe care i-a ri
dicat ascensiunea burgheziei din 
Renaștere și clasicism și pînă astăzi, 
de la Corneille și pînă la Voltaire, 
Montesquieu și Balzac, studioși re- 
cunoscuți ai dreptului, au produs 
scrieri care reflectă, cel puțin în 
parte, colțul realității din care 
purced. Să ne gîndim apoi la ac
torii care de la Plaut și pînă la 
Shakespeare și Moliăre au înălțat 
creația dramatică, după ce mai 
întîi au trăit-o efectiv pe scenă.

DESCHIDEREA

CONFERINȚEI

modalitate remarcabilă
de cunoaștere artistică
de prof. univ. dr. docent 

Al. DIMA

O categorie tipică și frecventă 
e aceea a ziariștilor în contact 
permanent cu viața și cu toate me
diile ei, reporteri pătrunzători și 
analiști ai acestora, psihologi so

ciali și sociologi autentici. Numele 
lor a fost recrutat adesea din ta
băra scriitorilor și dintre ei cităm 
doar figurile reprezentative ale lui 
Hemingway, Camus, Mauriac sau 
la noi ale lui Eminescu, I. L. Ca- 
ragiale, Camil Petrescu, Tudor Ar- 
ghezi, Gala Galaction, Zaharia 
Stancu, Geo Bogza.

Dar trebuie adăugat că nu nu
mai materia operei se datorește 
adesea profesiunii, ca de pildă la 
Cehov, ci uneori chiar și formula 
artistică se resimte de influența 
acesteia. Trecerea prin numeroase 
profesiuni a lui Chaucer, Rabelais, 
Whitman, London a alimentat nu 
numai conținutul, ci și, într-o mă
sură, metoda creației, introducînd 
în scrierile lor varietate, vioiciune, 
suplețe, aspecte surprinzătoare, o 
largă paletă a categoriilor sociale. 
Dezbaterile juriștilor se reflectă 
uneori în argumentările tragediei 
lui Corneille, în analizele subtile și 
spirituale ale lui Voltaire, în expu
nerile silogistice ale lui Balzac, iar

la noi, de pildă, în monoloagele 
larg expozitive ale lui Ionel Teo- 
doreanu. Preciziunea științelor po
zitive nu apare uneori în amănun
tele disocierilor lui Cehov ? S-ar 
putea merge chiar mai departe. 
Oare în formula poetică a lui Ion 
Barbu nu se strecoară aspecte ale 
conciziunii, concentrării și lapidari- 
tății expresiilor matematice ?

Iată de ce, din puncte de vedere 
cum sînt cele de mai sus, care ating 
conținutul și, uneori, metoda de 
creație și forma artei literare, 
cultivarea profesiunii reprezintă 
una din modalitățile cele mai 
remarcabile ale cunoașterii artis
tice a realității. Iată de ce a stărui 
în exercitarea unei profesiuni este 
pentru scriitori nu numai un co
mandament etic și social, ci și unul 
artistic.

Pentru că îndepărtarea de o pro
fesiune stabilă, continuă se pare 
că se mai întîlnește uneori în rîn- 
durile creatorilor mai tineri. Or, 
experiența de pînă acum a culturii 
universale și românești, exemplele 
unor scriitori de prestigiu — dintre 
care cîțiva au fost amintiți în rîn- 
durile de mai sus — ne demon
strează că niciodată o profesiune 
nu a fost o stavilă ci, dimpotrivă, 
a propulsat opera scriitorului ade
vărat. Poate de aceea cred că ti
nerii scriitori ar trebui mai mult 
îndrumați și sfătuiți să lucreze în 
domenii de activitate care să le 
poată asigura un contact nemijlocit 
și permanent cu diferite categorii 
sociale. Să mai adăugăm că astfel 
s-ar putea realiza și o disciplină a 
muncii absolut necesară creatoru
lui autentic, că pericolul irosirii 
timpului n-ar mai exista ? Iată de 
ce pledoaria pentru o profesie a 
scriitorului mi se pare actuală, ea 
fiind o componentă indisolubilă a 
unei personalități creatoare.

Sărbătorirea 
acad. George 
Oprescu

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
85 de ani, acad. George Opres
cu a fost sărbătorit, joi la amia
ză, în cadrul unei reuniuni co
legiale care a avut loc ia Casa 
oamenilor de știință.

Cei prezenfi la reuniune, prin
tre care membri ai prezidiului 
Academiei, academicieni și alfi 
oameni de știinfă și cultură, au 
felicitat călduros pe sărbătorit 
și i-au urat sănătate, viajă înde
lungată și noi realizări în acti
vitatea sa, consacrată propășirii 
științei și culturii românești.

(Agerpres)

18,00 — Pentru cei mici : Ala- 
Bala.

— Pentru tineretul școlar : 
„România Pitorească 1966”
— emisiunea a IV-a — 
film realizat de Studioul 
de Televiziune.

18,50 — Publicitate.

19,00 — Telejurnalul de seară.

19,20 — Buletinul meteorologic.

19,23 — Buletinul circulației rutie
re.

19.30 — Atlas folcloric : „Valea
Mureșului”.

20,00 — Săptămlna.

21,00 — Avanpremiera.

21.15 — Teleglob — emisiune de
călătorii geografice.

21,40 — Seară de operă : „Pygma
lion” de Rameau (reluare).

22.15 — Un bilet la alegere —
examen muzical cu Lumi
nița Dobrescu.

22.30 — Telejurnalul de noapte.

La nuntă

File din istoria culturii românești
în curtea bisericii din 

Scheii Brașovului se află 
o casă modestă cu pereți 
groși din piatră, geamuri 
ferecate din fier-forjat 
și acoperiș țuguiat. Pen
tru călătorul neavizat, 
ea trece neobservată. 
Dar de această clădire 
cu o arhitectură simplă, 
cu iz medieval, sînt le
gate numeroase eveni
mente de seamă din tre
cutul poporului nostru. 
Aici s-a desfășurat, de-a 
lungul cîtorva veacuri, 
o activitate culturală in
tensă, care a ținut me
reu vie conștiința națio
nală a românilor din a- 
ceastă parte a țării. 
Zidurile ei adăpostesc 
mărturii grăitoare de o 
rară valoare despre ro
lul pe care l-a jucat a- 
cest important centru de 
cultură românească în- 
cepînd din sec. al XVI- 
lea. despre legăturile pe 
care le-au avut românii 
din Tara Bîrsei cu cei 
din Tara Românească si 
Moldova. Aici a funcțio
nat prima scoală în care 
lecțiile au fost predate 
în limba română ; aici 
a tipărit Coresi primele 
cărți în limba română 
si tot aici au activat nu
meroși cărturari si oa
meni de seamă, care au 
adus o importantă con
tribuție la formarea 
limbii și literaturii ro
mâne.

Cu cîțiva ani în urmă, 
o parte din bogatul ma
terial documentar a fost 
expus cu grijă în cele 
cîteva încăperi de la e- 
tajul clădirii, sub titula
tura simplă: „Muzeul 
Scheii Brașovului".

Primei încăperi a a- 
cestui muzeu i se spune 
sala „Diaconul Coresi". 
în vitrine special ame
najate sînt expuse cîte
va cărți de o rară valoa
re documentară: lucrări 
importante prin care s-a 
fixat limba română li
terară. Un loc de seamă 
printre acestea îl ocupă 
Evanghelia cu învăță
tură sau Cazania a doua, 
ultima lucrare a lui Co-

resi în limba română, 
tipărită la Brasov între 
1580—1581, Evanghelia 
învățătoare cu o predos
lovie a renumitului căr
turar Udriste Năsturel, 
tipărită în 1642 la Go
vora, Cartea româneas
că de învățătură tipărită 
la Iași în 1643 de către 
mitropolitul Varlaam, 
Noul testament de la 
Bălgrad din 1648 al mi
tropolitului Simion Ste
fan, al cărui rol în uni
ficarea limbii române li
terare a fost uriaș. Mai 
menționăm, printre lu-

Ele se referă la danii, 
scutiri de biruri, înles
niri -făcute bisericii din 
Schei și românilor din 
Tara Bîrsei etc. Tot aici 
se găsește cel mai fru
mos Tetraevanghelier 
miniat din cite se află 
în țara noastră, scris pe 
pergament de către Ma
tias Logofătul în vre
mea lui Alexandru Lă- 
pusneanu. Exponate va
loroase sînt și obiectele 
din argint, din care a- 
mintim o ferecătură de 
carte din secolul al 
XVI-lea lucrată de mes-

cunoscut la noi, care a 
trăit un timp la curtea 
lui Constantin Brînco- 
veanu, fiind folosit de 
acesta pentru tratative 
cu Petru cel Mare. în 
războiul ruso-turc el a 
luptat, împreună cu un 
grup de români bîrseni, 
alături de ostile rusești. 
O dovadă este drapelul 
unității din care aceștia 
au făcut parte, expus în 
muzeu. Dintre ceilalți 
dascăli ai scolii amintim 
pe dascălul Costea, care 
a copiat cărțile popu
lare „Floarea Darurilor"

crările valoroase, „în
dreptarea legii", una 
din primele cărți de legi 
de la noi tipărită la Tîr- 
goviste în 1652, ca și mo
numentala Biblie de la 
București, tipărită din 
îndemnul lui Serban 
Cantacuzino în 1688.

Tot în această sală 
sînt expuse peste 80 de 
hrisoave si cărți dom
nești de danii, mărtu
rii grăitoare ale uni
tății care s-a păstrat 
de-a lungul secolelor în
tre locuitorii din cele 
trei provincii româ
nești. Printre documen
tele care atestă această 
legătură se numără hri
sovul lui Ar on Vodă al 
Moldovei din 1594, umil 
din ctitorii bisericii 
Sfîntu Nicolae, un hri
sov al lui Serban Can
tacuzino din 1685, altul 
al lui Gheorghe Stefan 
Vodă, domnul Moldovei.

teri din Tara Româneas
că, obiecte de artă ale 
meșteșugarilor brașo
veni, neîntrecuți în a- 
semenea lucrări în acea 
perioadă.

Celelalte încăperi con
țin obiecte și documente 
care evocă figurile unor 
mari cărturari care au 
jucat un rol însemnat 
în istoria culturii si a 
artei noastre naționale 
si care au avut, într-un 
fel sau altul, legături 
strînse cu acest impor
tant centru de cultură 
din tara noastră. Prin
tre aceștia 
amintim pe 
sile Hoban 
bea, care 
prin școala 
importantă
supra culturii românilor 
din Tara Bîrsei; Teodor 
Corbea, fiul lui Ion Cor- 
bea, autorul primului 
dicționar latin-român

se cade să 
dascălii Va- 
si Ion Cor- 
au exercitat 
din Schei o 
înrîurire a-

„Valori literare
între criticii literari care 

le afirmă, Ion Dodu Bălan 
este unul din cei mai ac
tivi, fiind prezent în revis
te, în presa cotidiană, la ra
diodifuziune. Sub titlul De
limitări critice, cronicarul li
terar a publicat acum doi 
ani o selecjie din paginile 
mai vechi. Un nou volum, 
Valori literare, apărut re
cent, ilustrează lărgirea 
sensibilă a orizontului și 
accentuarea preocupărilor

ION DODU BĂLAN
de sentimente cît e în în
tregul nostru folclor". în ra
porturile cu folclorul, con
tinuă autorul în alt loc, 
poejii români s-au apropiat 
de cîte o latură care se 
potrivea temperamentului 
lor artistic : Anton Pann era 
atras de cîntecul de lume, 
Alecsandri de balada popu
lară, Coșbuc și Goga „re
ceptează folclorul din inte
rior, în cadrul unui complex 
etnografic" ; la Arghezi

is-

NAȚIONALE

DE PSIHOLOGIE
în amfiteatrul „Nicolae Titu- 

lescu" al Universității din Bucu
rești, s-a deschis, joi dimineața, 
Conferința națională de psiholo
gie, organizată de Academie; 
Ministerul învățămîntului și Aso
ciația psihologilor din Republica 
Socialistă România.

înainte de începerea lucrărilor, 
asistența a păstrat un moment de 
reculegere în memoria primului 
președinte al Asociației psihologi
lor din țara noastră, Mihail Ralea.

Luînd cuvîntul, acad. Athanase 
Joja, vicepreședinte al Academiei, 
a evocat tradițiile progresiste ale 
psihologiei românești și a subli
niat, printre altele, locul psiholo
giei în sistemul științelor, dubla 
ei orientare spre științele naturii 
și umane, precum și rolul cercetă
rilor acesteia în condițiile societă
ții sooialiste. în continuare, conf. 
dr. Ion Didilescu, director general 
adjunot în Ministerul învățămîn
tului, a evidențiat contribuția psi
hologiei în rezolvarea problemelor 
ridicate de procesul instructiv-edu- 
cativ din școli și facultăți. Apoi, 
prof. dr. docent Alexandru Roșea, 
membru corespondent al Academi
ei, directorul Institutului de psiho
logie, a susținut prima din cele 
84 de comunicări ce vor fi expuse 

conferință, cu tema „Reali
zări și perspective ale cercetărilor 
psihologice din țara noastră".

de Istorie literară. între 
timp, Ion Dodu Bălan a pu
blicat o temeinică edifie 
critică a poeziei lui Octa
vian Goga, precum și un 
studiu monografic sintetic 
privind opera vibrantului 
scriitor transilvănean. Depă
șind 
prin 
fie, 
decît
ne,

faza cronicii, care, 
dimensiuni șl speci- 
nu permite 

schija în 
cuprinsul

O WARLOCK — cinemascop : Patria (completare 
Năică și barza) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, București 
(completare Invizibilul vizibil) — 8,30 ; 11; 13,30 i
16 i 18,30 i 21, Grivița — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 i 21, Tomis — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 i 18 ; 20,30, 
Modern — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : Repu
blica (completare Putna 500) — 8,15 i 10,15 i 12,30 i
14.45 i 17, Festival — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ;
17 i 19,15 ; 21,30, Feroviar — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,30, Excelsior — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.30 (la ultimele două cinematografe completarea 
George Coșbuc, cîntărețul pămintului românesc), 
Aurora — 8 ; 10,30 , 13 ( 15,30 ; 18 ; 20,30, Melodia
— 9 i 11,30 i 14 i 16,30 i 19 ; 21,30 (la ultimele două 
cinematografe completarea Vox Maris).
• CEL MAI MARE SPECTACOL : Luceafărul —i 
9 î 12 ; 15 i 18 ; 21.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : Capitol (completa
re O noapte de vis) — 8,30 ; 11 ; 13,30 i 16 ; 18,30 ; 
21.
• TORERO — 10 i 12 i 14. OMUL DIN SUD —
16.30 i 18,45 ; 21 — Cinemateca.
• CEI 7 MAGNIFICI — cinemascop : Lumina —
8.45 ; 11,15 I 13,30 I 16 ; 18,30 ; 21.
• TUNELUL — cinemascop : Victoria (completare 
Orizont științific nr. 6) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 î 20,45, Gloria (completare 6 000 de ani) — 
9 I 11,15 ; 13,30 I 15,45 , 18,15 ; 20,30, Floreasca 
(completare Putna 500) — 9 ; 11,15 •, 13,30 i 16 >
18.30 ; 21.
• MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : Central
— 8,45 I 11 I 13,30 I 16 î 18,30 ; 21, înfrățirea între 
popoare — 13 ; 15,30 ; 18 ■, 20,30.
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Union (comple
tare Trei ori trei) — 10,30 ; 15,30 • 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• ZORBA GRECUL: Doina — 11,30 i 15,15 i 18 ; 
20,45.
• CERUL ȘI MOCIRLA — DIN ADÎNCUL SECOLE
LOR — FABULA : Timpuri Noi — 9—21 In conti
nuare.
© WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : 
Giulești — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Flamura (com

pletare Orizont științific nr. 6) — 9,15 i 12 i 15 ;
17.45 i 20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ — 
cinemascop : Dacia — 8,45—14,45 In continuare j
16.45 ; 19 î 21.
• STEAUA FĂRĂ NUME : Buzești (completare 
Invizibilul vizibil) — 15,30 ; 18 , 20,30, Pacea (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Galați) — 15 ; 17,30 ; 20.
• FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — 
cinemascop : Bucegi — 8,45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20.
• VREMEA ZĂPEZILOR : Unirea (completare În 
orașul Iul Pușkin) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© HATARI — cinemascop (ambele serii) : Arta 
(completare Năică și barza) — 9 ; 12,30 ; 16,15 ; 
19,45.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Miorița —
9 î 12 i 15.
O FEMEIA NISIPURILOR : Miorița — 18 ; 20,30.
O TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinemascop : 
Munca (completare Copiii... iar copiii) — 10 i 16 »
18.15 i 20,30, Ferentari (completare Vizita condu
cătorilor <le partid și de stat în regiunea Bacău) —
10 i 15,45 i 18,15 i 20,45.
• FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL I : Popular (comple
tare Năică și barza) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
O OLD SHATTERHAND — cinemascop : Moșilor 
(completare Năică șl barza) — 15,30 i 18 ; 20,30.
• CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : Vol
ga — 9 ; 11,30 i 14,45 i 17,45 ; 20,30.
e CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : Rahova 
— 15,30 ; 19.
0 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinemascop : 
Lira (completare 6 000 de ani) — 10,30; 15,30; 18;
20.30, Viitorul (completare „Eu") — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• MUNCILE LUI HERCULE — cinemascop : Dru
mul Sării (completare Timpul, legende, oameni de 
știință) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O CELE PATRU ZILE ALE ORAȘULUI NEAPOLE : 
Crîngași — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• BĂRBAȚII : Vitan (completare Ziua recoltei) — 
11; 13; 15,30; 18; 20,15.
• ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI : 
Cosmos — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 DILIGENȚA : Colentina (completare Antagonis
me) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
0 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : Cotroceni 
(completare Deschiderea noului an universitar) —
15.15 ; 18 ; 20,45.

adesea 
cărbu- 

Valorllor 
literare învederează tendin
ța adîncirii în dezbateri fe
lurite. Pe lîngă studii mai 
întinse, precum Un moment 
nou în evolufia poeziei ro
mânești (George Coșbuc) 
și mai ales Octavian Goga 
sau plînsul unei mii de ani, 
volumul înglobează eseuri 
ca : Specificul national, con
diție a universalității arfei 
sau Lucian Blaga și devo- 
(lunea cunoașterii; de men
ționat apoi articolele și, în 
special, portretele concise, 
bazate pe valorificarea u- 
nei trăsături dominante. Fi
guri luminoase, la care re
venim cu simpatie (Emines
cu, Creangă, G. Dem. Teo- 
dorescu, losif Vulcan, Di
mitrie Anghel, losif, lorga, 
Blaga, Vianu, Călinescu) 
formează o interesantă ga
lerie de portrete. Diverse 
monografii de scriitori și cî
teva reviste sînt 
înfr-o secțiune 
Distincfil critice.

Pornind de la 
adevărafii artiști reflectă în 
operele lor „realitatea vre
mii, viafa și fizionomia mo
rală a colectivității căreia 
îi aparfin", Ion Dodu Bă
lan reia din unghiuri de 
vedere diverse caracteriza
rea unor clasici precum șl 
a unor scriitori renumifi. E- 
minescu, constată criticul, a 
refinut din lirica folclorică 
speciile grave, doina, 
tecul de jale și dor, 
cînd odată mai mult din 
poezia sa propriul cînfec al 
poporului". în creafia lui E- 
minescu e „tot atîta dor și 
neliniște, fot atîta bogăție

discutate 
aparte :

ideea că

cîn- 
„fă-

sînt de remarcat ecouri din 
descînfece ori din jocurila 
de copii, iar la Blaga sînt 
potentate „miturile stră
vechi și fiorul doinelor". 
Ion Creangă ilustrează prin 
intermediul unei arfe perso
nale „virfu|ile creatoare ale 
colectivităt'i". în perspec
tiva timpului care 
renfiază valorile, 
lui Coșbuc apare 
tîf mai valoroasă cu 
Transilvania 
șir, din pricina unor con
diții istorice vitrege, o poe
zie viguroasă, autentică, de 
factură cultă nu se afirmase 
încă, deși o literatură 
populară sau de esență 
populară se manifestase a- 
bundenf". De subliniat a- 
poi observația că poetul 
baladelor, cu o viziune e- 
chilibrafă, de o admirabilă 
robustefe spirituală, reușeș
te să fie la fel de original 
și în poezia de aspect grav.

Aprecieri nuanțate sînt 
consacrate elementului mo
dern în lirica din trecut. La 
un poet de aspect traditio
nal ca Șt. O. Iosif se poate 
constata 
lui 
mai 
Vom observa că desființa
rea limitelor dintre genuri 
e o cucerire a romantismu
lui, iar romanticul losif mer
ge, în acest caz, pe drumul 
deschis de înaintași. Ro
mantic în fond e și D. An- 
ghel, dar un romantic care 
se apropie de simbolism 
„prin libertatea cu care a- 
sociază metaforele, prin 
rafinamentul senzațiilor sa
le, prin felul vaporos și ex
tatic al sentimentelor". 
Lucian Blaga inovafia con
stă în inteleefualizarea fol
clorului ; atitudinea sa fa(ă 
de folclor dobîndeșfe du
pă al doilea război mondial 
un sens mai realist, tinzînd 
spre sensurile luminoase 
ale existentei.

Ion Dodu Bălan cultivă 
în egală măsură interesul 
pentru idei, pentțîi sinteze,

dife- 
poezia 
cu 
cît 

„veacuri

a- 
în 
în

„liricizarea epicu- 
din baladă", fenomen 
frecvent la moderni.

La

ca șl pentru amănuntul 
forico-literar semnificativ. 
Un capitol publicistic, le. 
gat de evenimente I 
re diverse, relevă I___
sentimentală a criticului ca 
re, evocînd f 
lui Ion Agîrbiceanu sau 
vărsînd o lacrimă la dispa. 
rifia lui Tudor Vianu, i 
lege să lase curs liber sen
sibilității. In esenfa, 
tura distinctivă a ' 
literare este comprehensiu
nea critică, aceasta impli- 
cînd considerații judicioase 
și respect pentru 
Volumul nu ni se 
însă în mod egal 
Alături de studii și 
temeinice, unele . 
mai ales 
dîncife.
poale să știrbească nota e- 
mofională prezentă în mo
mentul publicării în presă. 
Dar se simțea nevoia unor 
aprofundări, unor formu
lări mai elocvente, a elimi
nării unor repefifii și locuri 
comune cît și a unor pasa
je ce nu depășesc interesul 
bibliografic. Prin paginile 
cele mai rezistente, cartea se 
înscrie printre contribuțiile 
critice remarcabile din ulti
ma

c, le- o 
litera- | 
latura a 

criticului ca- g 
personalitatea | 
hironni, S3U ”” 

ispa- 0 
înfe- |

ă, frăsă- 9
Valorilor |

adevăr, 
prezintă 
alcătuit, 
articole 
portrete 

par insuficient a- 
Autorul nu a vrut

vreme.

Prof. univ. dr.
Const. CIOPRAGA

și „Viața lui Esop", Popa 
Vasile si Radu Tempea 
II, autprii primei cronici 
în limba română din 
Transilvania, care cu
prinde evenimentele mai 
de seamă din Transilva
nia dintre 1392—1733.

O pleiadă întreagă de 
cărturari îsi leagă nu
mele de acest important 
centru si în secolele ur
mătoare. Aici, la școala 
din Schei, a activat o 
perioadă Ion Barac, pri
mul traducător al lui 
Shakespeare în limba 
română, Dimitrie Eusta- 
tievici, autorul uneia 
din primele gramatici 
românești. Anton Pann, 
ca și elevul său, compo
zitorul Gheorghe Uce- 
nescu, autorul melodiei 
pentru poezia „Răsune
tul" a lui Andrei Mure- 
san, care a avut, de ase
menea, legături strînse 
cu centrul cultural din 
Schei. Partitura de or
chestră a operetei „Crai 
Nou", expusă într-una 
din vitrine, ne aminteș
te că aici a activat o pe
rioadă și Ciprian Po
rumb eseu. în timp ce 
funcționa ca „profesor 
de cîntări" la gimnaziul 
românesc din Brasov.' 
După această partitură 
tînărul compozitor a di
rijat în 1882 primul 
spectacol cu opereta 
„Crai Nou". Se găsesc 
aici si dovezi despre ac
tivitatea desfășurată de 
intelectualitatea română 
din Brasov pentru lumi
narea poporului si dez
voltarea conștiinței na
ționale. Printre altele, 
muzeul deține si colecția 
primului an de apariție 
a publicației „Gazeta 
Transilvaniei". docu
mente referitoare la ac
tivitatea lui Gheorghe 
Barițiu, una din figurile 
proeminente ale revolu
ției din 1848. Strînse le
gături cu centrul cultu
ral al Scheilor au avut, 
de asemenea, compozi
torii Iacob Muresan, 
Gheorghe Dima si alții.

în afară de muzeu, 
clădirea fostei școli din 
Schei mai găzduiește o 
bogată bibliotecă si o ar
hivă, izvoare inepuiza
bile de documentare 
pentru cercetători, măr
turii grăitoare ale unui 
trecut de luptă pentru 
luminarea poporului și 
dezvoltarea conștiinței 
naționale, pentru unita
tea românilor din Tran
silvania. Tara Româ
nească si Moldova.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'

0 Filarmonica de stat „G. Enescu' (la sala mică a 
Palatului) ; Recital de lieduri și arii MARINA KRI- 
LOVICI — 20.
© Sala Palatului : CASTILIANA (spectacol prezentat 
de Teatrul Național „I. L. Caragiale") — 19,30.
0 Teatrul de operă și balet : CARMEN — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : TÎRGUL DE FETE —»
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) t 
OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Studio) : ÎNTÎLNI- 
RE CU ÎNGERUL — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schi
tu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE —
19.30, (sala din str. Al Sahia nr. 76 A) : CASA BER- 
NARDEI ALBA — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : HENRIC AL 
IV-LEA — 20.
0 Teatrul „Baibu Delavrancea” : TURCARET — 20.
© Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" ; NOTA ZERO LA PURTARE
— 17.
© Studioul Institutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale” : SEARĂ DE TEATRU ROMANESC
— 20.
0 Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : 
ELEFĂNȚELUL CURIOS — 16,30, (sala din str. Aca
demiei) : AMNARUL — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savov) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
© Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindica
telor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
® Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNAȚIO
NAL — 19,30.
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ÎN DRUM SPRE PATRIE

FA P TUL
DIVERS
ABSENȚE

PE TRASEE

PLENARA CONSILIULUI |
0 delegație a Partidului Muncii

din Coreea a făcut
un scurt popas în Capitală

AȘEZĂMINTELOR CULTURALE

Ieri a fost o zi cețoasă. 
Transportul în comun (auto) 
din Capitală a întîmpinat 
greutăți. S-au semnalat aglo
merări în stații. în schimb, la 
ora 11,30, aproape jumătate 
din efectivul unei autobaze, 
cea din Floreasca, se afla în 
garaj.

135 mașini din 275...
Aglomerări și... aglomerații-

Al 10-lea copil

în drum spre patrie, delegația 
Partidului Muncii din Coreea, con
dusă de tovarășul Hă Săk Săn, 
membru al Comitetului Central, 
șeful Secției știință și învățămînt 
a C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, care a participat la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres, al 
P.C. Bulgar a făcut un scurt po
pas în țara noastră. Delegația a 
vizitat Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ-

CUM.VA FI VREMEA

construcții din Capitală, 
de cultură.

nia, noi 
instituții

în timpul șederii în țara noa
stră, delegația a avut întîlniri cu 
tovarășii Ștefan Bîrlea, Ion Teo- 
reanu și Vasile Vlad, șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., Nicolae Io- 
nescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A participat Giăn Du Hoan, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Cronica zilei

în „Scînteia" în 13 noiem
brie a. c. se arăta în cadrul 
anchetei „Există un egoism al 
tinereții ?“ că Andromahia Pe
tre din Bd. Constructorului 
Bl. 9, cartierul Giulești, aș
teaptă cel de-al 10-lea copil. 
Evenimentul a avut loc au
rind la maternitatea Giulești. 
Tovarășa Andromahia Petre a 
născut un băiețel în greutate 
de 3,3 kg. Cuvintele mamei: 
„Al 10-lea (pe care-l doream 
fetiță) a sporit numărul băie
ților. Acum am 6 băieți și 4 
fete".

PE ADRESA ȘANTIERELOR
1

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 noiembrie. In țară : 
Vreme în general umedă, mai ales 
în sudul și estul țării. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea ploi 
temporare. In munți și în regiunile 
din nordul țării va fi lapoviță și 
ninsoare. Temperatura în scădere 
cu deosebire în a doua parte a in
tervalului. Minimele vor fi cuprin
se între minus 4 și 6 grade, iar 
maximele între 2 și 12 grade. In 
București : Vreme în general ume
dă, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi slabe. Vînt potri
vit. Temperatura în scădere către 
sfîrșitul intervalului,

La sediul Reprezentantei comer
ciale a Uniunii Sovietice la Bucu
rești s-a deschis joi o expoziție or
ganizată de întreprinderea unională 
de comerț exterior „Sudoimport" 
din Moscova.

La deschiderea expoziției, în care 
sînt prezentate utilaje electrice și 
de radionavigație. au particinat re
prezentanți ai Ministerului Comer
țului Exterior și ai altor ministere, 
conducători ai unor întreprinderi 
românești de comerț exterior, spe
cialiști ai unor , șantiere navale.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Expoziția rămîne deschisă pînă la 
2 decembrie. (Agerpres)

în sala de marmură a Casei 
Scînteii au avut loc joi lucrările 
plenarei Consiliului așezămintelor 
culturale, în care s-a dezbătut 
stadiul pregătirilor pentru activi
tatea cultural-educativă la sate în 
lunile de iarnă și s-a analizat ac
tivitatea Revistei bibliotecilor și 
îndrumătorului cultural.

La plenară. în afara membrilor 
consiliului, au luat parte, ca invi
tați, secretarii comitetelor regiona
le de cultură și artă, directorii bi
bliotecilor și ai caselor regionale 
de creație populară, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă, oameni 
de știință, artă și cultură.

în cadrul dezbaterilor s-au scos 
în evidență măsurile luate în toa
te regiunile țării pentru asigura
rea unor programe ample de ac
tivitate. cu un bogat conținut de 
idei și cît mai atractive în așe- 
zămintele culturale de la sate în 
lunile de iarnă. Numeroși partici- 
panți, criticînd deficientele existen
te în activitatea unor cămine și 
biblioteci, au subliniat necesitatea 
antrenării unor mase cît mai largi 
la munca cultural-educativă și ar
tistică, a legării strînse a activită
ții educative de cerințele specifice 
și sarcinile economice din viața 
satului. Totodată, s-au făcut pro
puneri concrete în vederea atra
gerii în această muncă a unui nu
măr tot mal mare de intelectuali 
de diferite specialități — cadre 
didactice, ingineri, medici etc. — 
care să asigure manifestărilor un 
caracter cit mai competent, variat 
și interesant.

In legătură cu activitatea celor 
două publicații de specialitate din

domeniul culturii de masă, relie- 
fîndu-se succesele obținute pînă in 
prezent, s-a atras atenția asupra 
rolului important pe care îl au pe 
linia generalizării experienței îna
intate în activitatea culturală 
de masă, subliniindu-se necesitatea 
transformării lor într-o adevărată 
tribună a schimbului de experi
ență.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care a sub
liniat sarcinile ce stau în fața ac
tivității cultural-educative de ma
să în etapa actuală și în mod deo
sebit îndatoririle ce revin activiș
tilor culturali, instituțiilor cultu
rale de la sate în lunile de iarnă 
pentru educarea în spirit socialist 
a oamenilor muncii.

(Agerpres)

A APĂRUT

„Lupta
de clasă"
nr. 11/1966

Institutul „Proiect" Bucu
rești a terminat (și predat) cî- 
teva proiecte importante: 
Grupul școlar poligrafic „D. 
Marinescu", dispensarul și ci
nematograful (900 locuri) din 
Drumul Taberei, 2 blocuri dc 
locuințe proprietate personală 
în zona Titan. în plus, studiul 
tehnico-economic pentru podul 
de peste Colentina, pe șoseaua 
Afumați.

în cinci ore, 35

Un 
manual

(Urmare din pag. D

de accidente!!

Ieri s-a circulat în Capitală 
cu viteza de... 7 tamponări pe 
oră De exemplu, pe Șos. Ștefan 
ce! Mare, pe porțiunea cuprin
să între străzile Lizeanu și Tu
nari au avut loc (pînă la ora 
11) 3 accidente de circulație. 
Un Trabant, un Renault și un 
Moskvici au fost avariate. Și 
acum o situație pe oraș : pînă 
la ora 13,30 s-au produs 35 
accidente de circulație. Bilan
țul : trei persoane rănite, auto
vehiculele deteriorate etc. Șo
feri și pietoni, atenție !

La casa

părintească

Două fetițe, una de 7 luni și 
alta de 5 luni, au părăsit ieri 
Casa Copilului. Ele au fost în
fiate de familiile unui munci
tor petrolist și unui funcțio
nar care n-aveau copii.

„Criza"

piramidoanelor

Din opt farmacii vizitate, în 
șase nu se găsesc piramidoane. 
Cum ne dă comerțul dureri de 
cap !

UN „INVENTAR"

trebui să însemne momentul 
căsătoriei și nu este încă, 
deoarece mai sînt ofițeri de 
stare civilă a căror sobrietate 
vestimentară lasă de dorit, a 
căror grabă de funcționar iri
tat la ghișeu strivește pe ne
simțite una din cele mai dragi 
amintiri din viața unei pe
rechi. Dar, deseori, nu numai 
ofițerul stării civile este vino
vat, ci și mirele care a uitat 
să aducă ilori, care nu știe că 
trebuia să vină îmbrăcat în 
haine negre. Există o artă de 
a face daruri, ea se învață 
sporadic, din sugestia nesi
gură a unor lecții orale, dar 
ea ar putea fi învățată din co
dul manierelor civilizate. Ce 
faci de ziua tatii, a mamei, a 
fratelui ? Știi cum să mergi la 
un spectacol de seară ? Știi 
cum să te porți la o seară de 
dans, la o masă prietenească, 
la o nuntă ? Să mai repetăm 
banalele adevăruri nesocotite 
despre călătoria în tramvai? 
De ce-ți scoți pantofii în com
partimentul de tren nocturn 
între București și Timișoara ? 
De ce vorbești în timpul fil
mului și nu-ți lași vecinii să 
vadă spectacolul în liniște ? 
De ce scuipi pe trotuar ? Poa
te că n-ai citit legile „nescri
se’ ale comportării în socie
tate. Poate că tînjești, fără s-o 
spui, după „manualul de mo
rală practică' pe care eu în
sumi îl invoc în aceste rînduri, 
înflăcărat de speranță și ne
răbdare. N-aș ezita să așez 
acest manual, acest abecedar 
simplu și emoționant, lîngă 
cele mai frumoase cărți de li
teratură. Lîngă Balzac și Emi- 
nescu, lîngă Tolstoi și Byron.

ÎN HALELE OBOR „C.C.E." la

înaintea meciului România — Italia

la Napoli plouă cu găleata
Au mai rămas doar 24 

pînă la mult așteptata 
Italia-România din cadrul 
natului Europei și singurul element 
de incertitudine care mai persistă 
este de natură... meteorologică. 
Căci la Napoli, ca de altfel în în
treaga Italie, plouă neîntrerupt, 
apa transformînd gazonul stadio
nului „San Paolo', cunoscut și sub 
numele de „Fuori Grotta", într-un 
adevărat patinoar. Organizatorii 
speră că măcar cîteva ore va 
ieși soarele, pentru ca, sub ra
zele lui, terenul să se mai zvînte, 
urmînd să fie apoi acoperit cu o 
prelată plastică adusă special de 
la Florența. Cu toată vitregia tim
pului, publicul napolitan, vestit 
pentru exuberanța sa de-a dreptul 
sud-americapă, a luat cu asalt ca
sele de bilete, cu atît mai mult cu 
cît meciul — ce va fi transmis în 
întregime la televiziune — 
putea fi vizionat la Napoli, 
respectivă fiind exclusă.

Cei 18 jucători rămași la 
ziția noului comisar tehnic, Valca- 
reggi, al cărui mandat va expira 
însă imediat după meciul cu Ro
mânia, (locul său urmînd să-1 ia 
Helenio Herrera), și-au încheiat joi 
antrenamentele. Potrivit comentato
rilor sportivi, din rîndul acestora 
cei mai în formă sînt : De Paoli, 
care în meciul de antrenament a 
marcat trei goluri, Mazzola si Ju
liano. Despre Sarti, care deține re
cordul de a nu fi primit nici un gol 
de-a lungul a 511 minute de joc în 
campionat, se menționează că : „a 
rămas să se antreneze special, 
după ce tot lotul a plecat la hotel,

baschet masculin

de ore 
partidă 

campio-

nu va 
zona

dispo-

tocmai pentru a-și mări șansele 
de invulnerabilitate'... Rămîne de 
văzut însă dacă Pîrcălab, Frățilă 
sau Lucescu vor fi de acord cu 
aceasta.

întreaga presă italiană de joi 
consacră ample, spații „naționalei' .. 
noastre, amintind că cele două 
reprezentative se reîntîlne.șc în 
mod oficial după 26 de ani. Ele a- 
preciază faptul că echipa Româ
niei a dobîndit în ultimul timp cîte
va succese de prestigiu, punînd 
accentul mai ales asupra incisivi
tății atacului din partidele cu Elve
ția și Polonia. Corso, omul despre 
care se spune că este strategul a- 
tacului naționalei italiene, a de
clarat că mulți dintre jucătorii ro
mâni pe care i-a întîlnit ou prile
jul meciurilor lui Inter i-au făcut 
o bună impresie Cert este că atît 
specialiștii cît și cronicarii sportivi 
văd în partida de sîmbătă o întîl- 
nire dificilă pentru „squadra azzu- 
ra', care „trebuie să spele rușinea 
de la mondialele de la Londra*. 
Formația pe care Valcareggi o va 
alinia în meciul cu România va fi, 
mai mult ca sigur, aceeași care a 
învins selecționata Uniunii Sovie
tice la Milano

Reprezentativa noastră, sosită la 
Napoli în cursul după-amiezii de 
joi, este găzduită la Hotel Park. 
Ea va face un ușor antrenament 
vineri. Meciul va 
14,25 ora italiană 
ora Bucureștiului) i 
de o brigadă de < 
mani, în frunte cu 
cotat drept unul din cei mal buni 
arbitri internaționali.

Numărul pe luna noiembrie 
1966 al revistei „Lupta de cla
să' cuprinde articolele : O 
nouă expresie a umanismului 
orînduirii noastre de MARINA- 
CHE VASILESCU, Industrializa
rea și procesul de urbanizare 
de EMANOIL FLORESCU, Or
ganizarea superioară a pro
ducției și a muncii în coope
rativele agricole de EUGEN 
ALEXE, Preocupări actuale în 
predarea științelor sociale de 
VASILE NICHITA, Activitatea 
educativă în rindurile pionie
rilor de AURELIAN COSMAȚ- 
CHI, ALEXANDRU GHITERA, 
Gheorghe Șincai — gînditor 
iluminist și mare patriot de 
DUMITRU GH1ȘE, POMPILIU 
TEODOR, Bogdan Amaru, scri
itor militant de MIRCEA HAN- 
DOCA, Tradiție, inovație și 
spirit critic de EUGEN SCHILE- 
RU, Capitalismul monopolist 
de stat de GHEORGHE 
DOLGU.

Revista mai publică mate
rialele : Investigații în satul 
cooperativizat de MIHAI MER- 
FEA — la rubrica „Probleme 
ale cercetării sociologice' ; 
Un program de reînnoire pen
tru Spania de NICU BUJOR, 
Precursori ai ateismului con
temporan de PETRU BERAR — 
la rubrica „Critică și biblio
grafie" ; Cercetarea zootehni
că izvorîtă din necesitățile 
practicii de NICOLAE VERDEȘ, 
precum ,și Opinii privind per
fecționarea continuă a învă- 
țămîntului economic superior 
— la rubrica „Cuvîntul citi
torului". .

A

(Urmare din pag. I)

începe la ora 
(adică 15,25 — 
și va fi condus 
arbitri vest-qer- 
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Convertizor modern 
realizat la Șanhai

Proiectarea, con
struirea Intr-un ter
men scurt și darea in 
folosință a unui mare 
convertizor cu insu- 
flarea de oxigen pur 
prin partea superioară 
reprezintă unul din 
cele mai noi și impor
tante succese ale mun
citorilor din Șanhai. 
La realizarea lui și-au 
adus contribuția peste 
6 000 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, 
oameni de știință.

Pekin sublinia că 
proiectarea, constru
irea și dotarea tehni
că a unui astfel de 
convertizor necesita în 
mod obișnuit clțiva 
ani; dar muncitorii 
chinezi l-au dat in ex
ploatare in ceva mai 
mult de zece luni, in- 
cluzind și cele trei 
luni pentru construi
rea secției și montarea 
utilajului.

Una din problemele- 
cheie ale proiectului

Procesul de pro
ducție — de la încăr
care si pină la elabo
rarea șarjei — este di
rijat dintr-o cameră 
de comandă. Întregul 
utilaj, instalația elec
trică, aparatele de 
măsură și control, e- 
lementele electronice 
și altele sînt produse 
In întreprinderile din 
țară. Sortimentele de 
oțeluri obfinute sînt 
de calitate superioară, 
au un preț de cost 
mult mai scăzut declt 
cel obținut pină a- 
cum.

Relatind despre noua 
realizare, presa din

a lost înlăturarea ex
ploziilor provocate de 
gazele rezultate în 
urma procesului de 
producție. Înainte de 
a se trece la construi
rea convertizorului la 
proporțiile actuale, 
muncitorii și tehnicie
nii au făcut experien
țe cu un convertizor 
in miniatură, avînd o 
capacitate de numai 
40 kg și apoi cu un 
altul — de 3,5 tone. In 
urma experiențelor, ei 
au descoperit cauzele 
exploziei și au stabilit 
măsurile pentru pre
venirea ei. De aseme
nea, colectivul de con

structori a fost preo
cupat de problema 
prevenirii arderii ga
zelor și asigurării unei 
calități superioare a 
gazelor recuperate, tn 
mod obișnuit, tehnica 
folosită pină in pre
zent In acest scop a- 
pela la un strat de ni
trogen. Aceasta ducea 
la un mare consum de 
nitrogen și ridica a- 
preciabil prețul de 
cost al oțelului obți
nut. Muncitorii șl teh
nicienii chinezi au in
ventat un nou proce
deu tehnic, care duce 
la economii de sute de 
mii de yuani in cadrul 
investițiilor prevăzu
te pentru asemenea 
utilaje.

Convertizorul pro- 
priu-zis cintărește pes
te 20 de tone și este 
de înălțimea unei clă
diri cu trei etaje. Uti
lajul și alte mecanis
me instalate ating o 
greutate de 1 000 de 
tone.

Noul convertizor re
prezintă o realizare de 
seamă a oamenilor 
muncii din China 
populară in cadrul 
procesului de indus
trializare a țării.

I. GĂLAȚEANU

Un sondaj în Halele Obor, 
într-o singură zi : 14 000 kg 
carne de vită, 3 000 kq capete 
și picioare de porc, 2 000 kq 
carne de oaie ; păsări : 3 400 
kq pui de găină, qîște si rate. 
Legume și fructe : 8 500 kq 
mere și pere, 9 000 ka cartofi. 
8 000 ka ceapă uscată. 5 000 
kq varză murată, 4 800 kq 
varză albă si roșie, 2 000 kq 
morcovi, 1 000 ka fasole și în 
completare 3 400 kq felină, 
sfeclă roșie usturoi ș.a.

După cum se vede. Halele 
Obor nu se desmint 1 Cantităti 
uriașe de produse, număr 
mare de cumpărători — apro
vizionarea se desfășoară din 
plin.

Belșugul toamnei ia drumul 
cămărilor..

E BINE SĂ ȘTIȚI

Steaua București s-a calificat 
in turul doi al competiției

Aseară, la Viena, s-a disputat 
meciul retur dintre echipele Steaua 
București și Kuenring Energie, 
contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni" la baschet (masculin).

întîlnirea s-a terminat cu scorul 
de 99—69 (40—33) în favoarea bas- 
chetbaliștilor români. învingătoare 
și în primul joc (96—81) echipa 
Steaua s-a calificat în turul doi 
al competiției.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Ion MĂRGINEANU

Actualitatea
la tenis
de masă

Facem un scurt popas la cea 
mai mare tipografie din Africa oc
cidentală — imprimeria „Patrice 
Lumumba". Știam încă de la ple
carea din București că aici lucrea
ză cîțiva specialiști români. Un li
notipist de la „Casa Scînteii' îmi 
arată alături de el un tînăr cu pă
rul cîrlionțăt ce mînuia cu pricepe
re mașina. Și pînă 
iul abia deslușea

Am văzut halele 
plexului textil de 
care sînt înșirate războaie de țe
sut, mașini de imprimat pînză. In
ginerul guineez, care ne prezintă 
întreprinderea, ne spune că de a- 
cum încolo țesăturile ce ies prin 
porțile întreprinderii vor reduce cu 
mult importurile de textile. „Gui
neea importa totul, pînă și chibri
turi. Avem acum și o astfel de fa
brică* — ne spune inginerul. în
treaga industrie guineeză s-a con
struit pe un teren „viran’. înainte 
de eliberare pe teritoriul țării exis
tau doar o fabrică de bere, o alta 
de apă gazoasă și una de săpun.

Intr-adevăr, în Guineea s-au tă
cut pași însemnați pe calea creă
rii unei industrii naționale, con- 
struindu-se numeroase fabrici și 
uzine. Printre obiectivele construite

nu demult tînă- 
buchiile...
mari ale Com- 
la Sonoya, în

Toamna își semnalează pre
zența în fel și chip. Bunăoară, 
o poți recunoaște și după nu
mărul mare de umbrele, mă
nuși și... damigene (unele pli
ne) adunate la Biroul de o- 
biecte găsite în vehiculele 
1 T.B. Teri a fost adus un nou 
lot (în plus, un stingător de 
incendii!). Adresa exactă a bi
roului .• Șos. Ștefan cel Mare, 
Bloc Lizeanu. Orele de resti
tuire 8—16.

• In ultimul meci al turneului pe 
care l-a întreprins în U.R.S.S., echipa 
de fotbal Progresul București a jucat la 
Odesa cu formația „Cernomoreț", din 
categoria A. Meciul a revenit gazdelor 
cu 3—2 (3-2). Au marcat : Moskalenko 
(2), Lobanovski, respectiv Mateianu și 
Peteanu.

O Echipa de hochei pe gheață Cor
tina Rex, campioana Italiei, s-a cali
ficat pentru turul următor al „Cupei 
campionilor europeni", tn ultimul meci 
disputat la Liubliana, Cortina a învins 
cu scorul de 5—0 (1—0, 1—0, 3—0) pe 
Jesenice, campioana Iugoslaviei.

• In sala de sport „Dynamo" din 
Berlin se fac, în prezent, intense pre
gătiri în vederea competiției interna
ționale de volei (masculin și feminin), 
pentru cupa „Dinamoviadei”. La între
ceri participă echipe din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană, 
România, Ungaria,- U.R.S.S. 1 
se vor desfășura între 11 și 1 
brie.

• La Dresda s-a disputat 
ternațional amical feminin de handbal 
dintre echipa locală Lokomotiv și for-

, Polonia, 
întrecerile 
18 deceni-

meciul in-

mația Mureșul Tg. Mureș. Gazdele au 
învins cu 7—6 (3—2).

O Selecționata de rugbi XV a Aus
traliei și-a început turneul în Țara Ga
lilor, jucînd Ia Newport cu puternica 
formație locală R. C. Newport. Intîl- 
nirea s-a încheiat cu un scor egal : 3—3 
(3-3).

O Selecționata de tenis de masă (ti
neret) a R. P. Chineze și-a început tur
neul în Suedia, jucînd la Lulea (nordul 
Suediei) cu echipa reprezentativă a ță
rii. Oaspeții au obținut victoria cu sco
rul de 5—1. Unicul punct al gazdelor a 
fost realizat de Alser, care l-a între
cut cu 21—12, 21—15 pe Lu Ciu-fun.

e Peste 65 000 de spectatori au ur
mărit la Glasgow meciul de fotbal din
tre Glasgow Ranger și Borussia Dort
mund (R.F.G.) din cadrul „Cupei cu
pelor'. Gazdele au cîștigat cu 2—1 
(1-1).

O Intr-un meci contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la handbal (mas
culin), la K61n, echipa vest-germană 

Gummersbach" a dispus cu 
Goeta Haelsingborg (Suedia).

Echipa masculină de tenis 
masă C.S.M. Cluj va debuta 
noua ediție a „Cupei campionilor 
europeni" la 10 decembrie, în com
pania echipei C. S. Union Paris. 
Meciul va avea loc la Cluj.

în aceeași zi la Viena, echipa 
feminină Progresul București (Ma
rfa Alexandru, Carmen Crișan și 
Victoria Jandrescu) va întîlni pe 
„Polizie" Viena în cadrul „Cupei 
campionilor europeni".

★

La 3 decembrie va avea loc la 
Londra un concurs internațional 
de tenis de masă. Țara noastră va 
fi reprezentată de Dorin Giurgiu- 
că, Radu Negulescu și Eleonora 
Mihalca.

„V. F. L.
30—15 de _ .
In primul joc cîștigaseră jucătorii su
edezi cu

★

La 9 decembrie va sosi 
noastră echipa de tineret 
Chineze la tenis de masă, 
susține mai multe întîlniri
cu formații românești de club.

în țara 
a R. P. 
care va 
amicale

20—19.

Intr-o corespondență din Beirut, 
ziarul elvețian „NEUE ZURCHER 
ZEITUNG" se referă la hotărîrea 
ministrului de externe al Libanului 
de a nu da curs presiunilor exercitate 
asupra sa și de a-și menține în con
tinuare portofoliul. Ziarul califică acest 
fapt ca- o afirmare a hotărîrii Liba
nului de a nu face concesii Arabiei 
Saudite și de a nu adera la Pactul 
islamic. După cum se știe, Arabia 
Saudită și Kuweitul au încercat să 
exercite presiuni asupra Libanului 
retrăgîndu-și simultan sumele depuse 
la marea bancă „Intra" clin Beirut și 
împingîndro astfel la faliment.

„Ministrul de externe al Libanu
lui, Philippe Takla — scrie ziarul — 
care pînă de curînd era în același 
timp și guvernator al Băncii centrale 
din Liban, a vrut să-și prezinte de
misia, dar apoi a renunțat. Pînă acum 
domnea impresia că Takla va ceda 
postul de ministru de externe și-l va 
păstra pe cel de guvernator al băncii. 
Hotărîrea de a rămîne ministru de 
externe are importanță politică. Ea

vorbesc 
tînărului

arată că Libanul intenționează să 
mențină politica sa externă pe făga
șul urmat cu mult tact încă de la 
instaurarea președintelui Chehab în 
toamna anului 1958. Această politică 
a constituit în ultima vreme ținta 
unor atacuri din partea regelui Ara
biei Saudite. Nemulțumirea lui Feysal 
izvorăște din faptul că diplomația 
libaneză se pronunță în mod clar îm
potriva politicii sale islamice.

După falimentul băncii „Intra" 
s-au auzit voci care au accentuat 
necesitatea unor bune relații între 
Liban și țările bogate în petrol din 
Peninsula Arabică, în special cu Ara
bia Saudită și Kuweit. Anumite 
ziare burgheze s-au grăbit să 
afirme că politica externă libane
ză va fi „revizuită" în acest 
sens. Rămînerea în continuare a 
lui Takla în postul de ministru de 
externe a pus însă capăt acestor 
speculații. Ea are de asemenea avan
tajul că mai amînă pentru o perioa
dă retragerea întregului cabinet".

făcuți pe calea formării națiunii 
guineeze. Nu se poate spune că 
divizarea tribală a dispărut cu de- 
săvîrșire — acesta fiind un proces 
complex și îndelungat, totuși di
sensiunilor dintre triburi întreți
nute decenii de-a rîndul le-a luat 
locul năzuința comună a poporului 
de a făuri o țară prosperă, de a 
consolida independența cucerită.

In întreprinderile și instituțiile 
pe care le-am vizitat am văzut lu- 
crînd, cot la cot, oameni provenind 
din triburi diferite. Din discuțiile cu 
gazdele am reținut preocuparea 
lor permanentă pentru lichidarea 
cu desăvîrșire a rămășițelor fărî- 
mițării tribale prin stimularea pro
ceselor sociale ce tind spre cimen
tarea rîndurilor națiunii. In acest 
sens, printre primele măsuri intro
duse după cucerirea independen
ței a fost înlăturarea ierarhiei feu
dalilor locali și a șefilor tribali, 
numiți de colonialiști. In prezent, 
toate organele puterii de stat sînt 
eligibile. In multe posturi impor
tante se află astăzi femei, ținute 
în trecut departe de orice ac
tivitate socială și politică. Printre 
măsurile care au stimulat progre
sul social a fost și adoptarea Codu
lui familiei, care prevede o vîrstă 
minimă pentru căsătorie, limitarea 
sumei de răscumpărare a logodni
cei, precum și consimțămîntul ei 
la încheierea căsătoriei, 
prima dată în istoria țării 
guineeză este astăzi egală 
bătui.

In cursul vizitei am auzit 
elogioase la adresa specialiștilor 
români care lucrează umăr la u- 
măr cu guineezii în școli sau dis
pensare. la tipografie. Pe întreg 
parcursul călătoriei prin țara prie
tenă am fost martorul unor puter
nice manifestări de simpatie și pre
țuire de care se bucură țara noas
tră în rîndul poporului guineez. 
întemeiată pe principiile respectă
rii independenței, suveranității, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității și avantajului reciprac, 
principii ce se bucură în Guineea de 
o înaltă apreciere colaborarea 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea se dez
voltă continuu în interesul ambe
lor popoare.

Părăsind meleagurile guineeze, 
am rămas cu amintirea unui po
por prietenos și harnic, preocupat 
să-și dezvolte economia și cultura, 
să trăiască în pace și prietenie cu 
toate popoarele

des- 
stat 
de 
in- 
am 
în

necesare
Cînd

de guineezi în perioada de cînd au 
devenit stăpîni în țara lor se află 
fabrica de cherestea de la N'Zere- 
kore, complexul alimentar de la 
Mamou, fabrica de cărămidă de la 
Kobaya, fabrica de mobilă Sonlo- 
nia, hidrocentrala de la Kinkon. U- 
zina Sanava asamblează camioa
ne și tractoare. Se află în curs de 
construcție o fabrică pentru prelu
crarea uneia din marile bogății 
ale Guineei — aluminiul.

Interlocutorii ne 
pre preocuparea
pentru pregătirea de cadre 
specialiști, atît de 
dustriei în formare, 
vizitat modernele clădiri ale 
stitutului Politehnic, am reținut
că anul viitor de pe băncile lui va 
ieși prima promoție de ingineri 
pregătiți în Guineea. Preocuparea 
pentru formarea de cadre naționa
le, pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului am întîlnit-o pretutindeni, 
înainte de independență, în regiu
nea Labă, de exemplu, iuncționau 
13 școli. Numărul lor este astăzi 
mai mare cu 100. Mi s-a relatat că 
ritmul de creștere este aproxima
tiv același în fiecare regiune a 
țării.

Dar dintre toate realizările obți
nute de poporul acestei țări, cea 
mai de seamă o constituie pașii

Vedere parțială a portului Conakry, capitala Republicii Guineea

Pentru 
femeia 

cu băi-

cuvinte



HOTĂRÎRE FERMĂ
ÎNVINGE

PE AGRESORI
Mitingul de la Hanoi

HANOI 24 (Agerpres). — La 
23 noiembrie, la Hanoi a avut loc 
un miting solemn cu prilejul îm
plinirii a 26 de ani de la insurecția 
de la Nam Ky, care a dat o pu
ternică lovitură administrației co
loniale franceze. în cuvîntarea ros
tită cu acest prilej, Tran Huu 
Duyet, secretar general al C.C. al 
Frontului Patriei, a subliniat vic
toriile repurtate de forțele Arma
tei de Eliberare și de populația din 
Vietnamul de sud în lupta împo
triva agresiunii S.U.A. „Situația 
reală de pe frontul sud-vietnamez

a dovedit și dovedește clar — a 
spus vorbitorul — că debarcarea 
masivă a trupelor expediționare 
americane și satelite nu va putea 
scoate inamicul din situația sa 
disperată ; cu cît va ■ fi mai mare 
efectivul său, cu atît vor fi mai 
grele pierderile sale".

în continuare, vorbitorul a rele
vat, de asemenea, victoriile repur
tate de populația nord-vietnameză 
în lupta pentru respingerea atacu
rilor aeriene ale agresorilor. Au fost 
citate următoarele cifre :

|N SUD (pe primele 9 luni ale anului)
Trupe saigoneze scoase din luptă
Trupe americane și satelite scoase din luptă 
Avioane distruse
Batalioane de infanterie nimicite
Escadroane de mașini nimicite

110 000
90 000

1 651
27

9

IN NORD
Avioane americane doborîte (de la începerea bom

bardamentelor) 1 559

Participanții la miting au adop
tat o rezoluție, în care își exprimă 
-hotărîrea fermă de a lupta pentru

înfrîngerea agresorilor, pentru cu
cerirea independenței, libertății și 
pentru reunificarea țării.

Siria a rupt tratativele |
cu Iraq Petroleum Company i

i
i
8
§
I

Conflictul dintre Siria și Compa
nia petrolieră Iraq Petroleum 
(I.P.C.) s-a agravat. Agenția arabă 
siriană de informații a anunțat 
miercuri, citind un purtător de cu- 
vînt oficial, că tratativele dintre 
guvernul sirian și companie au 
fost rupte datorită faptului că 
I.P.C. „n-a oferit nici o soluție po
zitivă care să garanteze drepturi
le poporului sirian".

După cum se știe, în baza acordu- 
, Iui încheiat în 1955, Siria trebuia să 
primească din partea companiei rede- 
vențe proporționale cu cantitățile de 
petrol scurse prin conductele ce tra
versează teritoriul țării de la granița 
cu Irakul la Marea Mediterană. Re- 
curgînd, însă, la anumite artificii de 
calcul, compania (cu capital în special 
englez) n-a vărsat decît o parte din re- 
devențele cuvenite, provocînd Siriei 
pierderi în sumă de peste 300 milioane 
dolari. Guvernul sirian a cerut majo-

rarea redevențelor și a avertizat com
pania că, dacă nu-și revizuiește pozi
ția, e gata să procedeze la măsuri uni
laterale.

După ruperea tratativelor, Siria 
și-a reafirmat poziția. „Guvernul 
Siriei — a declarat un purtător 
de cuvînt oficial — este hotărît să 
adopte măsuri de natură să repună 
în drepturile sale poporul sirian".

Concomitent, rețin atenția ne
gocierile care au loc în prezent la 
Damasc între conducătorii Siriei și 
o delegație guvernamentală irakia
nă, condusă de vicepremierul Ab
del Majid. Guvernul irakian, re
levă agenția Associated Press, a 
trimis această delegație spre a 
realiza o unitate de acțiune cu Si
ria împotriva companiei care ex
ploatează resursele de petrol ale 
Irakului.
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Cu ochii unor ziariști americani

MĂRTURII ACUZATOARE Lupte
Corespondenții de presă americani, care

sau activează permanent acolo, au ocazia să 
cului diferite aspecte caracteristice privind 
războiului de agresiune dus de S.U.A. în Vietnam. Iată cîteva relatări 
semnificative:

vizitează Vietnamul 
consemneze la fața lo- 
ororile și absurditatea

DAVID DELLINGER : „Asigurările
date sînt false".

„Am adus probe convingătoare 
supra bombardamentelor efeciuafe 
bună știință de aviația americană 
supra orașelor și satelor, zonelor 
locuințe și spitalelor care poartă 
acoperișul lor însemnele Crucii Roșii. 
Ceea ce am văzut arată că asigură
rile date de președintele Johnson 
cum că America nu atacă obiective 
civile, ci numai construcții de beton, 
sînt false. De pildă, orașul Phy-Ly, la 
50 de kilometri sud de Hanoi a fost 
complet distrus de bombardamente. 
N-a rămas nici o casă întreagă. Am 
fotografii ca s-o dovedesc. Nu pot 
să cred că dacă poporul american va 
fi la curent cu pierderile de vieți o- 
menești cauzate de atacurile aviației 
S.U.A. asupra Vietnamului de nord va 
lăsa ca această situație să se prelun
gească".

Declarațiile de mai sus, făcute zi
lele acestea la o conferință de presă, 
aparțin ziaristului american David 
DELLINGER, redactor la publicația 
„LIBERATION", care s-a înapoiat la 
New York după ce timp de cinci săp- 
fămîni, după spusele sale, a colindat 
în lung și lat Republica Democrată 
Vietnam pentru a efectua o anchetă 
privind pagubele pricinuite de agre
siunea S.U.A. Dellinger este membru 
al „Tribunalului internațional asupra 
crimelor de război", constituit din 
inițiativa savantului englez Bertrand 
Russell.

a- 
cu 
a- 
de 
pe

civili nevinovați — „friendlies" (amici) 
cum li se spune spre a-i deosebi de 
partizani — ar deveni victime ale fo
cului american. Acțiunile de sabotaj 
din partea Vietcongului (forjele pa
triotice — n.r.) constituie aci ceva 
cotidian și pur și simplu nu există 
nici o metodă sigură pentru a recu
noaște pe „amici" de inamici. Un 
ofițer american, după o operație lin
gă My Tho, recunoștea candid : „Voi 
fi sincer și vă voi spune că forjele 
guvernamentale omoară 
semnat de oameni care

tiv 40 la sută din asistența america
nă în bani și în natură se irosește pur 
și simplu. La importurile economice și 
la furniturile pentru magazinele ar
matei pierderile sînt evaluate la 20 la 
sută, ceea ce ar reprezenta circa o 
jumătate de milion de dolari pe zi. I 
O mare parte din alimentele, lemnul 
de construcție, medicamentele furni
zate de S.U.A. ajung să îmbogățească 
pe funcționarii regionali și provin
ciali și nu arareori ajung în mîinile 
Vietcongului". (Relatare din 14 no
iembrie).

muncitorești

I
I
I
1

un număr in- 
sînt amici".

NEW YORK TIMES : Preocupări 
marionetelor saigoneze

ale

și-au 
unei

ASSOCIATED PRESS : 
pe gîrlă

Bani aruncați

„O anchetă întreprinsă timp de 
două luni a stabilit că sute de mili
oane de dolari americani se duc pur 
și simplu pe gîrlă. Esfimafiile varia
ză : 500 milioane, 750 milioane, 1 mi
liard. Observatori care cunosc lucru
rile de aproape cred că aproxima-

„Peste 600 de vietnamezi 
consacrat ieri la Saigon trei ore 
discuții asupra prostituției. Reuniunea 
a fost convocată pentru a protesta 
contra unui plan guvernamental pre- 
văzînd centralizarea prostituției sub 
controlul sfatului, practică pînă acum 
limitată la casele semi-oficiale pentru 
trupele american- la Ankh6 și Pleiku. 
Reuniunea s-a terminat fără să se vo
teze vreo rezoluție". (Știre apărută la 
14 noiembrie).

NEW YORK HERALD TRIBUNE : 
Populația civilă, fără alegere, sub 
focul pușcașilor marini

Confirmind informațiile care vor
beau despre o apropiată angajare a 
trupelor americane în Delia fluviului 
Mekong, ziarul, în numărul său din 15 
noiembrie, arată că aceasta va avea 
consecințe grave pentru civili. „Cu o 
populație care reprezintă 60 la sută 
din întreaga populație a Vietnamu
lui, delta era considerată ca ulti
mul loc unde trupele americane 
să fie expuse riscurilor unor lupte 
duse în șafe și cătune, unde inevitabil

» FRANȚA. în cadrul „Zilei re
vendicărilor", miercuri au avut loc 
în Franța adunări și demonstrații 
muncitorești în sprijinul revendi
cărilor economice, organizate de 
C.G.T. (Confederația Generală a 
Muncii) și C.F.D.T. (Centrala Fran
ceză Democratică a Muncitorilor), 
în clișeu : Aspect de la manifes
tația care a avut loc la Paris în 
fața sediului „Bursei muncii".

• ITALIA. începînd de joi di
mineața, un miliori de muncitori 
din industria metalurgică italiană 
se află în grevă. Greva afectează 
întreaga țară, cu excepția regiuni
lor care au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor.

In bombarda
mentul a cărui 
țintă a fost școa
la din Thai Binh 
(R. D. Vietnam), 
au murit 30 copii. 
In fotografie : Un 
elev caută 
salveze de 
dărîmături 
colegul său.

Sub acest titlu „Le 
Monde" analizează 
într-un editorial scru
tinul din Bavaria :

„Intrarea a cinci
sprezece deputați ai 
Partidului national
democrat, (P.N.D.),
calificați de toată lu
mea, în afară de ei 
înșiși, drept neo-na- 
ziști, în landtagul din 
Munchen, confirmă 
revirimentul extremei 
drepte înregistrat la 
Hessen. Partidul 
țional-democrat
lărgit sensibil influen
ta tot atît de bine în
tr-un land industria
lizat, cu o majoritate . 
social-democrată, ca 
și în Bavaria agrară 
și conservatoare. Pro
centul relativ ridicat 
(6,99), dovedește că 
voturile obținute cu 
prilejul alegerilor ge
nerale din anul trecut, 
la Bayreuth s-a ex-

na- 
și-a

I

i
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Miercuri s-au reluat la 
Teheran negocierile între 
guvernul iranian și Con
sorțiul internațional al pe
trolului.

Tratativele se poartă în 
jurul cererii formulate de 
guvernul Iranului, de a 
spori producția anuală de 
petrol cu 17,5 la sută și 
de a obține o participare 
mai largă la beneficiile 
realizate de consorțiu. 
Pentru Iran, țară al cărei 
popor năzuiește fierbinte 
să lichideze rămînerea 
în urmă în domeniul eco
nomiei, satisfacerea aces
tor revendicări are o în
semnătate covîrșitoare.

Dar, ca de atîtea ori în 
istoria frămîntată a țări
lor bogate în petrol, mo
nopolurile străine se opun 
cu înverșunare năzuințe
lor legitime ale popoare
lor lor. Poporul ira
nian are în această pri
vință o îndelungată și 
tristă experiență. încă 
de la începutul ce
lui de-al doilea deceniu 
al secolului nostru, petro
lul iranian a ajuns pe mî- 
na societății A.I.O.C. (An
glo-Iranian Oil Co.), ale 
cărei acțiuni aparțineau 
statului și amiralității bri
tanice. Din 1912, cînd a fost 
înființată, și pînă în 1951, 
A.I.O.C. a încasat, la 
un capital investit de 
22 000 000 de lire sterline, 
beneficii de 7—800 000 000 
lire sterline. A.I.O.C. folo
sea pozițiile sale econo
mice nu numai pentru a 
avea beneficii fabuloase, 
dar și pentru a exercita 
presiuni asupra politicii 
interne și externe a țării.

In 1950, cercuri largi ale 
populației iraniene au 
pornit o luptă susținută 
pentru naționalizarea in
dustriei petroliere. în pri
măvara anului 1951, med- 
jilisul iranian a adoptat 
legea cu privire la națio
nalizare, ceea ce a re
prezentat un important 
succes al forțelor naționa
le din Iran. Această lege, 
care corespundea aspira
țiilor poporului iranian, 
statornicea principiul că 
„industria petrolieră ira
niană aparține și trebuie 
să fie administrată de ira
nieni".

Dar monopolurile străi
ne nu s-au împăcat cu a- 
ceastă perspectivă, acțio- 
nînd pe toate căile pentru 
a determina Iranul să a- 
broge legea de naționali
zare. La ce nu s-a recurs 
în acest scop? Amenin
țări diplomatice, șan
taj economic, blocadă, 
demonstrații de forță la 
granițe, organizarea de 
lovituri de stat. Au fost 
zile extrem de grele pentru 
poporul iranian, 
doi ani sondele 
oprite. Portul și 
din Abadan —
cele mai mari din lume — 
au fost închise.

In acel moment, mono
polurile americane au in
tervenit în chip de „me-

diatori*. în fapt, ele au 
căutat să profite de difi
cultățile în care se aflau 
partenerii lor pentru a 
acapara importante po
ziții în industria petro
lieră iraniană. în baza 
acordului impus Iranu
lui, locul A. I. O. C.- 
ului a fost luat de un așa- 
numit Consorțiu interna-

fie sporirea producției cu 
17,5 la sută, fie acoperirea 
de către consorțiu a 
veniturilor ce ar fi rezultat 
din acest spor de produc
ție. Lucrul este firesc : 
în cazul cînd consor
țiul este interesat în men
ținerea la un anumit ni
vel a extracției, tot el tre
buie să fie acela care so

Iranul fata a
Consorțiul
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petrolier

Timp de 
au fost 
rafinăria 
una din

țional al petrolului, la 
care participă cu o cotă 
de 40 la sută din acțiuni 
societatea British Petro
leum Co. șl cu alte 40 la 
sută iau parte firmele 
americane Standard Oii, 
Standard Oii of Califor
nia, Texas Oil, Gulf Oil 
Corporation, Socony-Va- 
cuum.

Acest consorțiu inter
național este direct legat 
de Cartelul internațional 
al petrolului din care fac 
parte aceleași firme, 
precum și altele, în total 
opt — faimoasele „opt 
surori*. Prin toate pîrghii- 
le, ele afectează interese
le țărilor în curs de dez
voltare, frînînd în unele 
țări producția în scopul 
mențineriii prețurilor de 
monopol, fixînd plățile 
pentru concesiuni pe care 
le vor. Cu toate acestea, 
fenomenul cel mai carac
teristic din ultima vreme 
în acest domeniu este că 
uneltirile „celor opt su
rori" se lovesc de ten
dința tpt mai accentua
tă a țărilor producătoare 
de a-și apăra resursele 
petroliere și interesele.

In acest context se în
scrie și înfruntarea actua
lă dintre Iran și consor
țiu. Partea iraniană arată 
că Iranul are dreptul să 
obțină din avuțiile sale 
naturale un venit propor
tional cu populația sa de 
25 milioane de locuitori. 
Dar consorțiul nu vrea să 
țină seama de acest lu
cru și, în funcție exclusiv 
de profiturile sale, extra
ge petrol într-o proporție 
mult mai mare în țări cu 
populație mult mai mică, 
fixînd Iranului o cotă de 
producție scăzută.

In negocierile purtate 
pînă acum, Iranul a pre
zentat două alternative :

acopere pierderile suferi
te de țara producătoare 
din cauza limitării pro
ducției. Dar consorțiul nu 
a manifestat pînă în pre
zent intenția de a veni în 
întîmpinarea acestor re
vendicări. Reprezentanții 
Iranului au atras aten
ția însă că situația nu

mai este aceeași din tre
cut. „Nimeni nu ne poate 
împiedica să exploatăm 
direct resursele noastre 
naturale — a declarat 
șahinșahul Iranului. Dacă 
consorțiul va adopta mă
suri unilaterale, va trebui 
să se aștepte la același 
lucru din partea noastră. 
Ar fi o gravă greșeală să 
se creadă că situația din 
1951, cînd sondele au ră
mas închise timp de doi 
ani, se va mai repeta. 
Condițiile sînt azi profund 
schimbate. Avem nume
roși cumpărători în Euro
pa răsăriteană și occiden
tală. Cauza noastră este 
justă întrucît resursele 
noastre trebuie să fie des
tinate dezvoltării noastre 
economice". La rîndul 
său, primul ministru 
Amir Abbas Hoveida a 
adresat de la tribuna 
parlamentului un sever 
avertisment companiilor 
petroliere : „Dezvoltarea 
Iranului nu poate fi afec
tată — a spus domnia-sa 
— de hotărîri unilaterale 
luate cu ușile închise de 
directorii companiilor 
străine care exploatează 
bogățiile petroliere ale 
țării".

Desfășurarea tratative
lor va arăta dacă consor
țiul va ține în sfîrșit 
seama de revendicările 
juste ale Iranului. f

E. SABIN

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

Jocul de-a
„ultima șansă'*

în versiune oficială, rasiștilor sud-rhodesieni li se 
oferă „o ultimă șansă". Aceasta pare a fi sensul 
călătoriei lui Herbert Bowden, ministrul Common- 
wealthului, la Salisbury.

în Camera Comunelor, unde premierul britanic a 
anunțat vizita, vestea a produs surpriză. Reconfor
tantă — pentru conservatori care au aprobat ideea 
și au văzut în ea un nou prilej de a veni în spri
jinul regimului de la Salisbury ; deconcertantă — 
pentru mulți deputați labur.ști, care o consideră ca 
o inutilă tergiversare. înfr-adevăr, întrebarea care 
circulă cu insistență acum este dacă aceste convor
biri de ultimă

Tenacitate...

într-o capitală 
puțin accesibilă 

lozincilor lui Thielen. 
.Și-a recrutat oare 

extrema dreaptă par
tizanii ? Fără îndoia
lă; foștii alegători ai 
liber-democraților, de
zamăgiți de atitudinea

chemați pentru prima 
oară în fața urnelor 
și-au dat votul 
tidului național 
mocrat. Aici se
elementul cel mai ne
liniștitor al situației. 
Cu o rapiditate ne
maipomenită, lozinci-

Par- 
de- 
află

Desen de 
Eugen TARU

care

Presa internațională despre 
evenimente la ordinea zilei

este 
bu- 
cu

oră mai pot determina modifică**5

pozifii ale regimului ilegal

partidului lor și de 
incapacitatea lui de 
a îndeplini un rol po
zitiv la Bonn, și-au 
dat voturile P.N.D.- 
ului. La fel, „refugia- 
ții". i-au asigurat spri
jin. Se pare însă că, 
așa cum au semna
lat mulți oameni po
litici din Republica 
Federală, vreo cinci 
sute de mii de tineri

le simpliste ale extre
mei drepte, bazate pe 
resentimente, pe a- 
gresivitate naționa
listă, au găsit ecou 
în rîndurile tineretu
lui, veșnic în căutare 
de soluții.

Apariția la extrema 
dreaptă a unei forte 
politice nu este sur
prinzătoare. Adevă
ratul pericol nu rezi

dă în menținerea u- 
nei inevitabile con
stante electorale, ci 
în absenta unei poli
tici clar definite. 
Preocupați de combi
națiile lor, oamenii 
politici de la Bonn se 
întreabă:
formula cea mai 
nă ; mica coaliție 
revenirea liber-demo- 
craților, alianța par
ticulară între socia
liști și liber-democrați 
sau mai degrabă sa
cra uniune între cele 
două mari partide ?

Nici una din soluți
ile prevăzute nu pare 
să fie suficientă. Dacă 
partidele de la Bonn 
nu pot să se schimbe 
în profunzime, vor 
putea ușor constata, 
ca și altădată cele de 
la Weimar, că jocu
rile cele mai exaltan- 
te își găsesc un sfir- 
șit amar".

esențiale în cunoscutele 
al lui lan Smith.

Schimbări subite nu sînt de așteptat, se spune în 
cercurile politice, mai ales dacă se ține seama de 
faptul că nu guvernul Smith esfe în postura de so
licitant al compromisului. In plus, el se bucură de 
generoasa solidaritate a colegilor rasiști din Africa 
de sud și Portugalia. Recent, ministrul sud-african 
al transporturilor a amenințat chiar că, dacă Londra 
va recurge la O.N.U. în vederea adoptării’unor sanc- ’ 
țiuni anti-rhodesiene, „Marea Britanie va fi lovită 
fatal". Se insinuează astfel un fel de șantaj asupra 
relațiilor economice dintre cele două țări. în această 
lumină, apare limpede ce a obținut Londra cu me
todă. „sancțiunilor economice" ; a ajuns să fie ea 
amenințată de rasiști cu „sancțiuni". Cu toate aces
tea, s-a decis să facă încă un gest demonstrativ de 
bunăvoință față de lan Smith, deși mulți se așteaptă 
ca Bowden să se întoarcă de la Salisbury cu mîinile 
goale ca și emisarii anteriori.

L RODESCU

■ NEW YORK. Intr-o rezoluție adoptată de Co
mitetul politic al Adunării Generale a O.N.U. 

se cere Comitetului celor 18 de la Geneva să-și reia 
lucrările și să depună noi eforturi pentru a înregis
tra progrese substanțiale în ce privește încheierea 
unui acord asupra dezarmării.

B BRUXELLES. Joi au început lucrările Consiliu
lui ministerial al C.E.E. Se relatează că delega

ția olandeză a propus Consiliului ministerial să fi
xeze o dezbatere de politică generală în caie să fie 
incluse, printre altele, problema eventualei aderări 
a Angliei la Piața comună și aplicarea Tratatului 
vizînd fuziunea executivelor celor trei organisme 
economice vest-europene : Piața comună, Comunita
tea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Euratom.

H ISTANBUL. Ziarul „Tercumam", care apare la 
Istanbul, relatează că guvernul american a ho

tărît reducerea treptată a personalului militar ame
rican aflat în Turcia. Această hotărîre, menționează 
ziarul, a fost adoptată ca urmare a acțiunilor anti- 
americane care au avut loc recent în Turcia.

■ BELGRAD. S-au încheiat convorbirile dintre 
delegația parlamentară a R.S.F. Iugoslavia, con

dusă de Edvard Kardeli, președintele Skupștinei Fe

derale, și membrii delegației din Republica Mall, in 
frunte cu Mahamane Alassane Haidara, președintele 
Adunării Naționale, care au făcut o vizită în această 
țară. Miercuri, președintele Adunării Naționale din 
Republica Mali a fost primit de președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, căruia acesta l-a înmî- 
nat un mesaj din partea președintelui Modibo Keita.

■ BERLIN. Walter Ulbricht, președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane, l-a primit 

miercuri pe Leon Maka, președintele Adunării Na
ționale, secretar permanent, membru al Biroului 
Politic al Partidului Democrat din Guineea. Au fost 
discutate probleme ale situației internaționale, pre
cum și ale relațiilor bilaterale dintre R.D.G. și Gui
neea.

B PEKIN. Miercuri a fost semnat Ia Pekin un 
acord referitor la schimbul de mărfuri și plăți 

pe anul 1967 între R. P. Chineză și R. D. Vietnam.

■ HELSINKI. In editura „Otava* din Helsinki a 
apărut volumul „Cîntec despre cîntec* cu sub

titlul „Septembrie 1966 în România". Volumul con
ține versuri ale cunoscutului poet finlandez Pentti 
Saarikoski în care sînt evocate frumusețile țării 
noastre.

BH PARIS. Luînd cuvîntul la ședința din 23 nolem- 
™ brie a Consiliului de Miniștri Francez, președin
tele de Gaulle, referindu-se la perspectivele vizitei 
pe care urmează să o facă în Franța.A, N. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a declarat că aceasta „va permite o mai bună pre
cizare a situației și dezvoltarea relațiilor conform 
acordurilor semnate*.

BS PRAGA. Răspunzînd invitației guvernului R. S. 
Cehoslovace, joi a sosit la Praga într-o vizită 

oficială Youssef Zeayen, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe Siria.

H BAGDAD. Antonin Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace, venind de la Delhi, s-a oprit pen

tru cîteva ore la Bagdad, capitala Irakului, unde a 
avut o convorbire cu președintele irakian, Aref.

EH BAMAKO. Președintele Republicii Mali, Mo- 
™ dibo Keita, a primit miercuri pe membrii mi
siunii guvernamentale pentru asistență economică a 
R. P. Chineze condusă de Van Tao-han, vicepre
ședinte al Comitetului pentru relații economice cu 
străinătatea, care se află în vizită in această țară.

ISO zi neagră 

in Elveția"

...astfel a denumit ministrul 
de externe elvețian, Willy 
Spuehler, ziua de luni cînd în 
cantonul Zurich a fost organi
zat un referendum în legătură 
cu acordarea dreptului de vot 
femeilor. Propunerea a fost 
respinsă cu 107 773 voturi con
tra 93 372. Este pentru a cincea 
oară în 46 de ani cînd con
ducerea cantonului încearcă să 
modifice constituția în sensul 
stabilirii egalității politice a fe
meilor și tot pentru a cincea 
oară cînd această încercare a 
eșuat. Din cele. 22 de cantoane 
ale Elveției, femeile au drept 
de vot numai în 4.

In fotografia alăturată : ta 
Zfirich, în ziua .votării.
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