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FACTORI CARE FAC SĂ TRENEZE
FINALIZAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

PAREA DIRECTA LA

(Continuare în pag. a III-a)fertiliza

PE ȘANTIERUL
HIDROCENTRALEI

DE PE LOTRU

(Agerpres)

(Continuare în pag. a IV-a)

și alte 
bine în-

a avut-o un proces pe 
elaborat pentru pulberi 
utilizabile în selectarea 
de trifoliene în agri-

agricole 
cunoască 
viu. Prin- 

depinde

la 
adincime, 
auto, 
față de 
execuție

Lotru au 
realizeze 

lucrărilor

prof. univ.
Alexandru DOMȘA 

rectorul Institutului politehnic 
din Cluj

Nicolae IONESCU 
vicepreședinte ol Consiliului Superior 

al Agriculturii

încheierea convorbirilor 
între delegația Partidului

Comunist Român și delegația 
Partidului Comunist din Crecia

PREMISĂ A RĂMÎNERII ÎN URMĂ
PARTICI-

OPERATIVITATEA - SURSĂ DE BENEFICII ■ TERGIVERSAREA 
FAȚĂ DE STRĂINĂTATE ■ NU COMUNICĂRILE SÎNT ETALONUL EFICIENȚEI, CI

PROGRESUL SOCIETĂȚII ■ IMPEDIMENTE BIROCRATICE S3 DE CE SE OPUNE 
MINISTERUL UNOR SOLUȚII MAI RENTABILE ?

în toamna anului trecut, repre
zentanții unei mari firme specia
lizate din Suedia au făcut o vizită 
la Cluj. La catedra de tehnologia 
metalelor a Institutului politehnic 
ei și-au exprimat interesul față de 
una din cercetările colectivului, 
anume problema reducerii oxizi- 
lor de fier direct cu gaz metan, 
aflată în curs de finalizare la uzi
nele „Industria sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii. Oaspeții au fost sur
prinși cînd, la întrebarea de cît 
timp durează transpunerea acestei 
cetcetări în practica industrială, 
uu.primit răspunsul: „de peste trei 
ani".

— Pentru a asimila în industrie 
o astfel de cercetare, noi, în Sue
dia, nu ne-am putea permite — din

puncte de 
vedere

cauza concurenței și a rapidei uzuri 
morale — un interval care să depă
șească 6—8 luni, au comentat ei. 
Iată, dacă doriți, și un exemplu: 
O metodă nouă de sudare a plă
cilor groase în construcția de nave, 
elaborată în 1966, primăvara, la 
un centru de cercetare suedez, și-a 
găsit aplicarea industrială în toam
na aceluiași an. Mai mult chiar, 
ea a fost oferită sub formă de li- 
'țnță altor țări, printre care și 
ilomâniei.

Amintesc acest exemplu pentru 
a ilustra că ritmul de concretizare 
în' industrie a unor cercetări im
portante pentru economia națio
nală este la noi mult prea lent 
față de cel din alte țări. Operati
vitatea în transpunerea noilor cer
cetări ale științei și tehnicii în in
dustrie reprezintă o sursă de be
neficii materiale importante.

în condițiile create de revoluția 
științifică și tehnică actuală, rit
mul de realizare a ciclului „idee- 
aplicare industrială" a căpătat o 
importanță hotărîtoare, a devenit 
o problemă-cheie a cercetării. în 
unele țări, scurtarea acestui ciclu a 
ajuns la adevărate recorduri (cî- 
teva luni), în timp ce la noi este 
încă de ordinul anilor. Un astfel 
de ritm, pe lingă că întîrzie apli
carea unor soluții care s-ar solda 
cu avantaje economice, duce și la 
învechirea rezultatelor cercetării, 
la depășirea noastră cu ușurință de 
către alte țări — chiar atunci cînd 
în faza inițială am avut un avans 
în timp.

în urmă cu cîțiva ani, colectivul 
nostru a izbutit să stabilească o 
nouă tehnologie de elaborare a 
contactelor pentru circuitele elec
trice în unele sisteme de automa
tizare, care reducea substanțial 
costul fabricației acestor elemente. 
Dar încă în perioada de obținere 
a brevetului respectiv — care s-a 
prelungit cinci ani ! — principiile 
științifice ale lucrării au fost pu
blicate în reviste de specialitate 
din străinătate. Spre regretul nos
tru, după numai doi ani am putut 
constata că o mare firmă de peste 
hotare a reușit să treacă la reali
zarea industrială a respectivului 
procedeu tehnologic. O soartă ase
mănătoare 
care l-am 
magnetice 
semințelor 
cultură.

Este știut că, în ritmul de dezvol
tare actual, ideile noi în știință și, 
în special, cele cu directă aplica
bilitate industrială, au devenit bu
nul cel mai prețuit pe piața mon
dială. Țara noastră dispune în a- 
ceastă privință de un remarcabil 
potențial, de oameni de știință apți 
să întreprindă cercetări de valoare 
și să elaboreze idei interesante și 
utile pentru dezvoltarea produc
ției, a bazei materiale a societății. 
Din păcate însă aceste idei se con
cretizează mai mult sub formă de 
comunicări, care își găsesc loc în 
publicații științifice și cu care noi, 
oamenii de știință, uneori ne mîn- 
drim și ne autoliniștim, conside- 
rîndu-le drept etalon al eficienței
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în încheierea vizitei pe care a 
făcut-o în țara noastră, delegația 
Partidului Comunist din Grecia a 
continuat în cursul zilei de vineri 
discuțiile cu delegația Partidului 
Comunist Român.

Din partea C.C. al P.C.R. 
au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. , al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R. Din 
partea C.C. al P.C. din Grecia au 
participat tovarășii Kostas Kolian
nis, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Grecia, Leonidas Stringos și 
Panos Dimitriu, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Grecia.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă ■ cordială, tovără
șească.

în legătură cu schimbul de pă
reri, care a avut loc, cele două de
legații au hotărît să dea publici
tății un comunicat comun.

★
în cinstea delegației Partidului

Comunist din Grecia, vineri la a- 
miâză, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
a. oferit o masă tovărășească.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, 
Mihai Gere, Manea Mănescu, Mihai 
Dalea și Ghizela Vass.

Din partea Partidului Comunist 
din Grecia au luat parte tovarășii 
Apostolos Grozos, președintele Co
mitetului Central, Kostas Koliannis, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral, Leonidas Stringos și Panos 
Dimitriu, membri ai Biroului Po
litic al Comitetului Central, precum 
și alți tovarăși.

În pagina a Vl-a

Ancheta interna
țională a „Scîn- 
teii“ — Savanții 
ne încurajează : 
Vom avea, to
tuși, o meteoro
logie infailibilă!

Lucrările agricole de primăvară Peisaj industrial reșifean

Foto : Gh. Vințilă

să se bazeze pe
AGROTEHNICA
DIFERENȚIATĂ

în această primăvară trebuie să 
se însămînțeze 1 400 000 ha cu ma
zăre, orz, ovăz, sfeclă și circa 4,5 
milioane ha cu porumb, floarea 
soarelui și alte culturi. De aseme
nea, tot în această perioadă se fac 
lucrările de îngrijire a semănătu
rilor de toamnă, plantatul pomilor 
și al viței de vie, asigurarea răsa
durilor de legume și plantarea lor 
în cîmp.

In regiunile din sudul țării a în
ceput pregătirea terenului și semă
natul culturilor din prima etapă. 
Pe măsura zvîntării terenului și în
călzirii timpului, lucrările 
de primăvară trebuie să 
un ritm din ce în ce mai 
cipala condiție de care 
obținerea unor recolte mari, pe mă
sura dezvoltării bazei materiale de 
care dispune agricultura țării noas
tre, este aplicarea diferențiată a mă
surilor agrotehnice. Această impor
tantă cerință pune în fața specia
liștilor din unitățile agricole și de 
la consiliile agricole sarcina de a 
cunoaște temeinic particularitățile 
în care se desfășoară lucrările în 
primăvara acestui an, determinate 
de condițiile climatice, de starea 
solului și de situația mijloacelor de 
lucru și în funcție de acestea să 
stabilească modul de aplicare a 
măsurilor agrotehnice.

întrucît primăvara începe în con
dițiile unei bune aprovizionări cu 
apă a solului, acest avantaj tre
buie menținut. Prin grăpatul timpu
riu al ogoarelor se va împiedica 
pierderea apel din sol și totodată 
se va asigura buna dezvoltare a 
plantelor. Se vor putea folosi mai 
bine și materiale fertilizante care 
vor trebui asigurate în cantități co
respunzătoare. Se recomandă ca 
îngrășămintele chimice să fie apli
cate tuturor culturilor, dar ținîn- 
du-se seama de situațiile concrete 
din fiecare unitate, din fiecare loc 
în parte. La grîu este bine să se 
dea doze moderate de îngrășămin
te azotoase pentru a se putea ferti
liza aproape întreaga suprafață 
cultivată. Ele trebuie aplicate di
ferențiat, pe fiecare tarla, ținîndu-se 
seama de vigoarea plantelor la ie-

șirea din iarnă și de densitate. Ca 
regulă generală, se recomandă a- 
plicarea, cit mai devreme, a 100 kg 
azotat de amoniu sau uree la hec
tar. Pentru culturile care se însă- 
mînțează în primăvară, îngrășă- 
mintele chimice se vor folosi cu 
prioritate la cele irigate, stabilin- 
du-se de către specialiști dozele 
optime. Pe terenurile neirigate cele 
mai bune rezultate se obțin cînd 
se dau doze moderate, deoarece 
astfel se pot fertiliza suprafețe mai 
mari. Trebuie avute în vedere în
deosebi culturile de cartofi, sfeclă 
de zahăr, legume, porumb 
culturi care valorifică mai 
grășămintele chimice.

Unitățile agricole pot

marl suprafețe cu gunoi de grajd. 
Din toamnă și iarnă, în regiunile 
Brașov, Cluj, Suceava, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Maramureș au 
fost transportate la cîmp mari can
tități de îngrășăminte naturale, iar 
acțiunea de fertilizare continuă și 
în aceste zile. în alte regiuni însă 
— Iași, Ploiești, Argeș — acestei 
probleme de maximă importanță 
pentru sporirea recoltelor nu i se 
acordă atenția cuvenită, fertilizîn- 
du-se suprafețe Teduse.

în vederea sporirii eficienței în
grășămintelor naturale și chimice, 
se impune să fie intensificate acti
vitatea laboratoarelor de agrochi
mie și colaborarea dintre unitățile 
agricole de producție și stațiunile 
experimentale în vederea stabilirii 
pe baze științifice a criteriilor de 
fertilizare pe microzone și unități. 
Acest lucru trebuie făcut cît mai re
pede pentru a se putea trece din 
plin la acțiunea de fertilizare.

Pe șantierul hidro
centralei de pe Lotru 
au început lucrările 
de bază la majorita
tea obiectivelor. La 
barajul „Vidra" se 
lucrează pe două 
fronturi la excavația 
galeriei de deviere a 
apelor Lotrului. După 
terminarea acestui o- 
biectiv (in luna au-

gust) se va începe din 
plin construcția bara
jului. La uzina subte
rană de la Ciunget, 
este în curs de fini
sare tunelul secundar 
pe o lungime de 250 
metri. Tot aici se lu
crează intens la gale
ria accesului princi
pal care va avea o 
lungime de 1 500 me-

tri: Pe această galerie, 
hidroagregatele și ce
lelalte instalații vor 
fi transportate în cen
trala subterană, 
150 metri 
cu mijloace

In avans 
graficul de 
sînt și constructorii 
de pe galeria de fugă 
a hidrocentralei. Pînă 
acum, ei au înaintat 
în stincă peste 500 de 
metri. In cele două 
luni care au trecut 
din acest an, con
structorii hidrocentra
lei de pe 
reușit să 
volumul 
prevăzut.

Care e profilul specific al „marilor restaurante” ? Ce rost au 
aceste unități în ansamblul rețelei de alimentație publică ? în genere, 
răspunsurile primite au coincis, ele puțind fi sistematizate astfel: 1. Ma
rile restaurante sînt unități „etalon", modele pentru toate localurile 
alimentației publice; 2. Odată cu dezvoltarea turismului, aceste unități 
trebuie să facă și oficiul de „gazde", ceea ce Justifică de altfel Înca
drarea lor la Oficiul Național de Turism. Faima bună a unor localuri, 
cum ar fi „Athenâe Palace", „Cerbul Carpatin", s-a răspindlt atit în 
țară cit și in străinătate.

Dar uneori atributul „etalon" este un titlu de complezență, care 
Justifică doar încasarea unei remize mai ridicate. Să ne referim mai 
concret la „probleme deschise", la anomalii și deficiențe pe care 
le-am semnalat sau ne-au fost semnalate în cursul vizitelor noastre.

Fațada și
culisele „marilor
restaurante"

a

anchetă de Vasi|e nicorovici

Șl PETELE MICI... PĂ 
TEAZĂ BLAZONUL

Să începem prin a remarca mal 
Intîi, așa cum face orice consu
mator, aspectele legate de ambian
ța localului, ținuta ospătarilor, acu
ratețea deservirii. E drept că mai 
peste tot am văzut fețe de mese 
curate, pahare strălucitoare, flori 
în vaze sau în ghivece. Dar cu atîta 
ne putem declara mulțumiți ? O 
asemenea ambianță constituie un
lucru elementar pentru orice res
taurant. Unui local „etalon" i se 
pretinde mult mai mult. La restau
rantul „Sport" din Poiana Brașov 
unii ospătari au hainele pătate. La 
„Lido“ nu ți se servește odată cu 
meniul „pipernița" și „oliviera". 
Trebuie să ceri de cîte ori ai ne-

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul

Republicii Turcia la București
La 3 martie, președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, a pri
mit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii

Turcia, Kamiiran Gîirun, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare. 
(Cuvîntările rostite, în pag. a 
VII-a).

voie și să aștepți pînă ajutorul de 
ospătar le aduce, după ce a făcut 
o întreagă expediție prin sală, în- 
trebîndu-și colegii: 
unde e piperul ?“), deranjînd alți 
clienți („Permiteți 
rul?“). Și, în fine, 
obiectul pe masă, 
perul nu curge prin căpăcelul gău
rit fiindcă a fost măcinat prea 
mare.

Sînt amănunte? Desigur. Dar 
știrbesc nivelul deservirii. Ele nu 
scapă ochiului critic al consuma
torului, chiar dacă acesta din a- 
mabilitate nu-și scrie observațiile 
în condica de reclamații. Ce să 
mai spunem despre acele situații 
în care nu se respectă indicațiile 
elementare ale etichetei profesio
nale ? La restaurantul „Sport", 
abia ne-am așezat la masă, și os
pătarul ne-a avertizat că „aici se 
servesc numai grupuri". Cîțiva inși 
în haine negre (erau șefi de sală) 
trec printre mese și te ignoră. în 
fine, solicitat, unul aduce o listă... 
Este acesta un serviciu pe măsura 
unei unități „etalon" ?

— Intîmpinăm dificultăți la re
crutarea și calificarea personalului, 
ne explică șeful restaurantului, 
GH. BABEȘ, atit în ce-i privește 
pe ospătari, cît și pe șefii de sala..

| — Un rol cheie la marile restau
rante îi revine șefului de sală, ne 
spune tov. IULIAN VINTILĂ, di
rector coordonator al întreprinderii 

; „Athenee Palace". El trebuie să-l 
întîmpine pe client de îndată ce 
acesta a intrat pe ușă, să-l con
ducă la masă, să-i ofere lista de 
bucate. Șeful de sală, împreună cu 
șeful unității, răspund de ținuta

(„N-ai văzut

să iau pipe- 
cînd ți-a adus 

constați că pi-

(Continuare în pag. a II-a)

Laburiștii despre angajarea
militară britanică

de Frank ALLAUN
membru al Parlamentului britanic acest 

fie re- 
cu un

La capătul unor dezbateri furtunoase, Camera 
Comunelor a aprobat zilele trecute cu o majo
ritate de numai 39 de voturi, bugetul militar al 
Marii Britanii. Deși aprobată, politica guvernului 
în materie de apărare a fost aspru criticată în- 
trucît ea, concretizată în proiectul de buget, nu 
prevede măsuri eficiente de reducere a angaja
mentelor militare, care constituie o povară grea 
pentru economia britanică. Numeroși vorbitori au 
combătut perseverența cu care se urmărește în
făptuirea programului de dotare a armatei cu 
submarine cu rachete „Polaris“. Intr-o serie de 
amendamente s-a cerut revizuirea politicii mi
litare în Europa, precum și cea la est de Suez.

O controversă de mare 
însemnătate se des
fășoară cu înverșunare 
în prezent în mișcarea 
laburistă britanică. în o- 
poziție cu unele teze gu
vernamentale, se mani-

festă o presiune crescîn- 
dă din partea acelor 
cercuri din partid care 
consideră că drumul de 
viitor al Angliei trebuie 
să treacă neapărat prin 
reducerea angajamente-

lor sale militare peste 
hotare și a cheltuielilor 
pentru înarmare.

în legătură cu 
curent, merită să 
amintit că, exact
an în urmă, Christopher 
Mayhew, membru labu
rist al parlamentului, a 
provocat senzație prin 
demisia din importan
tul — și bine plătitul — 
său post de ministru al 
marinei britanice, din 
motive politice pe care 
am să Ie evoc mai jos.

Următorul eveniment 
a fost rezoluția prezenta
tă la conferința anuală 
a partidului laburist, 
care s-a ținut toamna 
trecută la Brighton de 
către Frank Cousins, se
cretar general al puter
nicului sindicat al mun
citorilor din transporturi 
și afiliați, și susținută de 
către Christopher May
hew. în această rezolu
ție se sublinia că nu sînt 
de conceput realizarea 
proiectelor economice ale 
guvernului și evitarea

crizelor balanței de plăți 
fără reducerea substan
țială a cheltuielilor mili
tare și se chema guver
nul să procedeze la re
ducerea trupelor engleze 
aflate în Germania occi
dentală și la o micșorare 
substanțială a angaja
mentelor militare la est 
de Suez, inclusiv retra
gerea din Malayezia, Sin
gapore și Golful Persic, 
pînă în 1969—1970, pu- 
nîndu-se astfel capăt e- 
fortului excesiv în pri
vința înarmării și de
pendenței de Statele 
Unite în această pri
vință. Contrar reco
mandărilor conducerii 
naționale executive a 
partidului, delegații au 
adoptat această 
ție cu 3 470 000 
contra 2 932 000 
ce a reprezentat 
ces important al adepți- 
lor ideii de reducere a

rezolu- 
voturi, 

— ceea 
un suc-

lor ideii de reducere 
înarmărilor.

(Continuare 
în pag. a VII-a)
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FAPTUL j
divers!
A venit?

Ieri la ora 15,10, in Bucu
rești a căzut prima ploaie 
de primăvară. Așadar, a venit 
primăvara I • In fulgarin. De 
unde- l-t> fi luai, nu știm. Că 
in magazine nu prea sini. Pri
viți in vitrine și veți vedea cea 
mai largă „paletă" de... pal
toane. După toate semnele, co
merțul este in contratimp. Aș
teaptă „babele". Și ultima — 
Baba Dochia — se zice că ar 
avea 9 cojoace. Blănurile, me- 
sadele etc., se aduc acum 7 Di- 
seară se schimbă vitrinele ?

Rătăcire
Opriți-1 ! Poartă nr. 431 629. 

E pe patru, osii. încărcat cu 
stîlpi de beton. Aleargă pe 
șine, ilegal. Fără autorizație. 
Se agață de la un tren la altul 
cu ajutorul tovarășilor de la 
C.F.R. Alte semne particulare: 
vagonul a sosit pe 4 decem
brie în stația Bîrsești, expe
diat,de la. Titan.-București (pe 
adresa , I.C.M. .6 ..Craiova, șan
tierul .601, construcții Tg.Ji.u). 
în gară a fost .manevrat gre
șit în convoiul fabricii de ci
ment. Așa și-a luat lumea-n 
cap. Dacă-1 vedeți, trimiteți-1 
la Tg. Jiu. Va scăpa de încăr
cătură. A pătimit destul de 
pe urma neglijenței celor din 
gara Bîrsești.

Deranja
mente

Oamenii satelor noastre 
s-au caracterizat dintot- 
deauna printr-un temeinic 
simț gospodăresc, printr-® 
statornică năzuință de a-șf, 
plămădi un trai cît mai o- ■ 
menesc, în armonie cu 
natura înconjurătoare, eu 
frumusețile • și bogățiile 
pămîntului natal. Dar' nu" 
întotdeauna energiile lor 
creatoare și-au putut croi 
făgaș spre împliniri. Le-au 
stat în cale-vitregiile vre
murilor, nedreptățile și 
silniciile vechilor orîn- 
duiri.

.Noile rînduieli, statorni
cite în satul românesc prin 
izbînda 
socialiste, 
inițiativa, 
resc al 
lăuzite și 
muniști, sprijinite 
rial și moral de statul so
cialist.

O mărturie este campa
nia electorală pentru ale
gerile in sfaturile popu
lare comunale, in cadrul 
căreia se lac zeci de mii 
de propuneri gospodă
rești, dintre car» o bună 
parte au ți fost pornit» pe 
făgașul realizării.

cooperativizării, 
au desferecat 

simțul gospodă- 
țărănimii — că- 
stimulate de co- 

mate-

Șl DINCOLO DE
BĂTĂTURA CA
SEI...

— In această hartă gă
siți o imagine concentrată 
a ceea ce reprezintă spiri
tul de inițiativă al săteni
lor din raionul Huși.

Tovarășul ION BALTA, 
președintele sfatului popu
lar raional, conectă harta 
la o priză : se aprinseră o

Notații în campania electorală
mulțime de becușoare ro- 
Șji. Satele electrificate ale 
raionului.

— Pînă acum avem 104. 
In trei se lucrează încă. 

.Rutem considera electrifi- 
tearea raionului terminată. 
Țăranii cooperatori și-au 
vot.at cota-parte din con
tribuția bănească la acea
stă acțiune, au participat 
cu muncă patriotică la să
patul gropilor, la transpor
tul stîlpilor și celorlalte 
materiale.

Președintele înșirui și al
te realizări ale anului 1966 : 
repararea și întreținerea a 
păste 260 kilometri dru
muri, 180() mi poduri și 
podețe, 59000 mp șanțuri, 
1 900 fîntîhî și cișmele, a- 
menajarea și întreținerea 
a 76 500 mp parcuri și 
162 00Q mp. spații verzi, a 

.17 500 mp frdtuare din pă- 
. mîht, piatră și nisip etc.' 
Cifre <are depășesc ari
dele coordonate bilanțiere, 
înscriindu-se într-o semni
ficație mai amplă : valo
rificarea marilor potența 
creatoare ale satului prin 
formarea unei noi menta
lități.

— Exista altădată tipul 
„moromețian". Un tip pe 
care-l întilneai nu numai 
in satele Bărăganului dar 
și prin părțile noastre ■— 
este de părere tov. EM1- 
LIAN GAVRA, directorul 
școlii din satul Bălaia, ra
ionul Aleșd. înzestrat cu 
rare calități de gospodar, 
țăranul acesta iși irosea 
întreaga energie intr-o în
cleștare crincenă, adesea

fără sorți de izbindă, cu 
vicisitudinile vremurilor. 
Cunosc bine viața satului 
și nu intenționez să fac 
idilism dulceag ; știu că 
mai există și azi manifes
tări de individualism acut, 
care nu se pot înlătura ăe 
la o zi la alta, cit ai bate 
din palme, ci numai prin- 
tr-o muncă răbdătoare și 
atentă de educare a oame
nilor. Dar fenomenul ă- 
sențial este altul: figura 
marcantă devine pe zi ce 
trece aceea a țăranului 
care gindește și acționea
ză avind necontenit in 
fața privirilor satul întreg, 
raionul, regiunea chiar.

Directorul școlii din Bă
laia ni l-a dat apoi drept 
exemplu, în argumentarea 
celor afirmate, pe Pavel 
Cioca, membru al coope
rativei agricole de pro
ducție din comună. Pavăl 
Cioca nu e investit cu nici 
o răspundere oficială în 
viața obștească a comunei, 
dar aceasta nu-1 împiedică 
să vină mereu cu propu
neri, cu idei, cu sugestii 
la consiliul de conducere 
al cooperativei, la deputa
tul circumscripției sale 
electorale, la comitetul 
executiv al sfatului popu
lar.

Uneori — fenomen de
stul de frecvent — ini
țiativele au un caracter 
colectiv, slnletlzînd ex
periența șl glndirea crea
toare a unui număr 
mare de săteni, 
ar

mai 
de săteni. Cine 

mai putea spune gu

FORȚA INIȚIATIVEI 
ÎN VIAȚA SATELOR

certitudine, în coopera
tiva agricolă din Balaciu, 
raionul Urziceni, în capul 
cui s-a născut ideea de a 
se cultiva cu ricin terenul 
plin altădată de mărăciniș 
și gunoaie de pe costișa 
Piteșteanului ? Dacă-i în
trebi, oamenii îți răspund: 
„Ne-am gîndit cu toții". 
Cert e un singur lucru : 
de pe cele 35 de hectare 
astfel valorificate s-a do- 
bîndit un venit de peste 
un sfert de milion.

— Transformarea 
mai semnificativă în 
hologia țăranului —
spunea tovarășul ALE
XANDRU DOBOȘ, inginer 
agronom la Sîntioana de 
Mureș—constă în creșterea 
continuă a receptivității 
față de nbu. Imaginea pe 
care încercau cîndva unii 
s-o acrediteze despre sat, 
ca despre o colectivitate 
prin excelență conserva
toare, refractară oricărui 
suflu de înnoire, se dove
dește anacronică. Țăranul 
este in realitate însetat de 
nou, cu condiția sâ-1 tie

cea
psi-

ne

de folos, să-1 ajute in efor
turile lui spre un trai mai 
bun.

PlINE, TRANDA-
FIRI, ClNTECE

spune tovarășul VASILE 
MICU, vicepreședinte al 
Sfatului popular raional 
Tîrgu Mureș— dar și fru
mos, iar frumosul să-1 gă
sească nu numai intre cei 
patru pereți ai casei, ci și 
pe ulița satului, in locurile 
publice, pretutindeni un- 
de-și poartă pașii...

Este sugestivă, în acest 
sens, așa-numita „acțiune 
a trotuarelor" care se des
fășoară în prezent în a- 
cest raion. Aproape nu în- 
tîlnești comună unde ce
tățenii să nu fi propus și 
să nu fi luat parte, cu con
tribuție bănească și cu 
muncă patriotică, la reali
zarea a mii și mii de me
tri pătrați de trotuare.

Ca să bucure ochiul și 
" .inima consătenilor lor, Ion 

■și Nițp Starț din comuna

Creșterea avutului obș
tesc, întărirea cooperativei 
agricole de producție — 
aici se îmbină tradițio
nalul simț practic, rea
lismul funciar al oameni
lor de la sate cu elanul 
generat de noile realități 
Istorice — ne spune tova
rășul inginer DUMITRU 
TRUȚA din cooperativa 
de producție Tîrnova, ra
ionul Ineu. Cu o chibzuin-,' 
ță de adevărat matematirțr_ _
cian și, in același timp, cu - Ălexerii, raiQnuj Urziceni, 
o uimitoare ' ’ ” 
de concepție, țăranul 
Gheorghe Cociuba, mem- ___ ____ __ ,
b>u al cooperativei din co- /. pinieră de trandafiri. Din 
mună, ne-a propus un plan 
minuțios gîndit pentru sal
varea de pericolul inunda
țiilor a unui teren de cir
ca 90 hectare.

Oamenii vor, în chip fi
resc, să trăiască mai bine.

îndrăzneală ■> s-au zbătut și au înființat
anul trecut, pe locurile 
virane dintre case, o pe-

cei vreo 5 50(5 puieți de 
măceși strînși din păduri, 
300 au și fost altoiți pentru 
a împodobi satul. Mireaz- 
ma lor ne va desfăta la 
vară, dacă vom trece pe 
ulițele Alexenilor.

Avea îocm Hoffer, din comu
na Giulești, raionul Sighet, o I 
mefodâ dibace de a se intro- • 
duce în locuințele oamenilor 
din Sighetul Marmației 1 Gătea 
la ușâ și se prezenta drept I 
electrician. Venea sâ contre- I 
leze rețeaua. Deranjamente 
găsea el, nu era o problemă. • 
Dar ochii îi erau în altă parte. 
O mică neatenție a gazdei și 
orice obiect de preț dispărea. ■ 
Cu deosebire ceasurile. Trebu- I 
rile mergeau. Alternativ. Cînd 
mai bine, cînd mai râu. Pînd • 
într-o zi cînd a călcat pe bec. ■ 
Și „s-a ars’. Atunci au fost 
luate măsuri. De izolare.

D-le doctor!
Ne adresăm dv., Paul C. Ni- 

culescu, doctor la Mediaș. 
Există, cum știți, o boală nu
mită amnezie. Boala uitării. •
Uită omul pină și propria-i 
conștiință, ca dumneavoastră. 
Știți cu ce sacrificii ați ieșit 
medic, de cite ori s-au culcat 
părinții seara, înainte de 
masă. Au ținut cu dinții ca 
băiatul lor cel mare să învețe. 
Chiar dacă ar fi știut -că-i veți 
uita, tot ar fi procedat astfel. 
Inimă și datorie de părinte. 
Iar acum, cînd cei doi frați ai 
dumneavoastră, domnule doc
tor, sînt la școală și familia 
(din Tulcea) are nevoie de un 
ajutor, v-ați îmbolnăvit subit 
de amnezie. De doi ani. E 
trist. Dar, la urma urmelor, I 
sînteți medic: n-ați putea să 
vă tratați singur 7 Fără asis
tenți. Și fără rețete.

Panouri
întreprinderea „Progresul* 

produce panouri de prefabri- . 
cate pentru locuințe. Mari și 
mici. Nu l Numai mari. Panouri | 
mici execută-doar cîteva. Scad 
productivitatea. Numai cu cele 
mari șantierele nu pot construi | 
blocuri. Și atunci panourile se 
depozitează, necorespunzător, 
în fabrică, blocînd spațiul de 
producție. Multe se degradea- . 
ză. în acest timp șantierele 
I.C.M.-4 București (beneficia- | 
rul) solicită panouri mici. Nu-și... .
pot realiza planul. Trebuie să 
recunoaștem că inițiativa celor 
de la „Progresul’ e bună de 
pus la panou. Hdmîne de văzut I 
care. Mare sau mic ?

Ocrotitorul
Cînd Victoria Oproaie s-a I 

angajat casieră la Salconserv- ■ 
Mediaș, contabilul șef Gusan 
Morse a zis : „Această femeie 
are nevoie de ocrotirea mea. ■ 
E suflet slab". $tiindu-se o- 
crotită, casiera a început bini
șor, delicat, să sustragă din a 
gestiune. Ocrotitorul ei închi
dea ochii. Cu toată ocrotirea, I 
lipsa din gestiune a fost obser- ■ 
vată. Au început cercetările și 
pînă la urmă, „îngerul păzitor" I 
a fost trimis în judecată și a 
condamnat. împreună cu cea 
pe care, cu atîta sîrg, a ocro- I 
tit-o.

Rubrică redactată de i
Stefan ZIDARIȚA 
Stefan DINICA 

eu sprijinul corespondenților 
„Scânteii"

VINĂ TO
RE ASCĂ

Cu toate că sint cel mai 
bun ochitor din asociația 
Vinătorilor din căre fac 
parte, n-am mincat nicio
dată vînat, vinat de mine. 
Dacă vine în bătaia puștii 
mele un iepure eu nu 
apăs pe trăgaci. Strig spre 
el:

— Care e ultima ta do
rință înainte de execuție ?

— Să mănînc niște mor
covi.

— Du-te mănincă mor
covi și intoarce-te să te 
împușc.

Bineînțeles că iepurele 
nu mai vine. Fricos. Cum 
e tot neamul lui. Acum 
vreo săptămînă eram la o 
vinătoare de urși prin Pia
tra Neamț. Stăteam la pîn- 
d& cu pușca pregătită. La 
un moment dat... dracului, 
aud:

— Mor, mor, mor.
Un urs. Strig spre el:
— Spune-mi, care e ul

tima ta dorință 7
— Ești vînător ? Ai 

armă ? Și cartușe 1
— Am.
— Trage I Trage în 

mine.
— Pină nu-mi spui care

— Nu. U.R.C.C.-ul o tri
mite la I.C.R.A. Bucu
rești.

— Care o transferă fn 
comerț.

— Nu. I.C.R.A. o trimite 
la Asociația crescătorilor 
de albine...

— Să vadă dacă-i mie-
re 1

— Nu.
— Atunci ?
— Să o îmbutelieze.
— Si, in sfîrșit, de aici 

mierea ajunge în magazin.
— Nu. De la Asociația 

crescătorilor de albine se 
trimite îmbuteliată iar la 
I.C.R.A. Și abia de aici...

— Prin cite miini trece, 
săraca miere 1

—■ La voi, oamenii, este 
o zicală : „E imposibil să 
umbli cu mina prin mie
re, să nu-ți lingi degetele". 
Cît adevăr e în ea.

— In miere ?
— Nu, în zicală. In mie

re găsești apă. tn drumul 
ăsta pe care l-am făcut în 
urmărirea mierei am aflat 
multe lucruri.

— Ce anume 7*
— Anul trecut I.C.R.A. 

a refuzat 4 000 kg miere

foileton de Nicuiă tănase

e ultima ta dorință nu 
trag. Așa m-am obișnuit.

— Ultima dorință mi-am 
tndeplinit-o. Așa că sînt 
pregătit. Să mă leg la 
ochi ? Aruncă-mi o ba
tistă I

Părerea mea este că nici 
unui tunător nu i s-a ivit 
0 întîmplare ca asta. Să te 
roage un vinat să tragi în 
el. Mi s-a întîmplat mie, 
așa a fost dat să fie. Am 
strigat la el:

— Trag, dar numai eu 
o condiție.

— Care e aia 7
— Să-mi spui care a fost 

ultima ta dorință și cum 
ți-ai indeplinit-o.

— Aici. în Piatra Neamț 
sînt mai mulți producă
tori. Mai mulți stupari 
care comercializează mie
rea.

— Te-au prins la stupi 
și te-au hăituit 7

— Da’ de unde. Eu sint 
un urs bătrin și încă din 
copilărie, din frageda co
pilărie, mi-am pus între
barea : unde duc producă
torii mierea 7

— Nu puteai să-ți dai 
seama că o duc să o îm
butelieze și apoi s-o vindă 
oamenilor 7

— Dumneata zici că 
mierea de la producător 
se duce la îmbuteliat ți a- 
poi se dă în comerț 7 Ce 
naiv ești I Să-ți spun eu 
prin cite miini trece biata 
miere. ,u,'

— Spune.
— Producătorul o duce 

la o bază de colectare, de 
acolo pleacă în bidoane la 
U.R.C.C....

— Si ti. fl.C.C.-ul o pune 
tn viPiitre.

de la U.R.C.C. Rimnicul 
Sărat, 3 000 kg de la 
U.R.C.C. Crișana, 600 kg 
de la Agevacoop Tulcea. A 
mai refuzat de la...

— Mierea asta a fost re
fuzată după ce a fost plim
bată atit, după ce s-an 
cheltuit atîția bani cu 
transportul ei ?

— Da.
— De ce 7
— Conținea un procent 

prea mare de apă față de 
normele STAS.

— Normal. Trece prin 
prea multe mîini și, cum 
spune proverbul, se ling 
prea mulți pe degete.

— Așa e. Trage în minei 
Te rog.

— De ce să trag în tine 7 
N-ai nici o vină în legătu
ră cu • trambalatul mierei. 
Nu pot împușca un urs 
nevinovat.

— Ce fel de armă ai 7
— Calibrul 12.
— fmi dai voie să mă 

uit puțin 7
■ h l-am dat-o. Dar cu tea
mă. Mă gîndeam ca nu 
cumva să se împuște sin
gur. A studiat-o vreo două 
minute, apoi a întins țeava 
spre mine și m-a somat I

— Te împușc. Care-i ul
tima ta dorință 7

— Să se ia măsuri in 
legătură cu mierea. In mo
mentul cînd s-au luat mă
surile, cînd mierea nu va 
mai fi atit de mult plim
bată, m.6 prezint la tine 
să mă impuști.

— S-a făcut. Te aștept 
tot tn locul ăsta. Du-te.

Abia aștept să mi se în
deplinească ultima do
rință.

Au apărut primii ghiocei și la poalele Bucegilor Foto : N. Nicolaescu

A apărut in viața satu
lui o figură nouă : țăranul 
animator-cultural. Un a- 
semenea om este Eva Tar- 
joc. Este o simplă țărancă 
cooperatoare, din comuna 
Mizieș. regiunea Crișana. 
A înjghebat un grup vocal 
cu încă șase cooperatoare, 
destul de in virstă. Fiind 
o bună cunoscătoare a 
dansului bihorean, a orga
nizat cu tinerii o echipă 
de dansuri, pe care tot ea 
o instruiește.

DE CE NU PESTE 
TOT?

Dacă un om face o 
propunere, două, trei și 
vede că nu sint luate in 
seamă sau sint îngropate 
In registre, in chip firesc 
se descurajează. Și, in
vers, dacă vede că pro
punerile lui se înfăptu
iesc, capătă gust de noi 
Inițiative.

Un fapt petrecut în sa
tul Pietreni din raionul 
Adamclisi. In apropierea 
satului există de mai mulți 
ani cîteva fîntîni abando
nate. Țăranii s-au gîndit 
să le amenajeze spre a le 
folosi la alimentarea cu 
apă a cooperativei de pro
ducție și a satului. S-au 
întocmit planuri — munca 
urma să fie făcută chiar 
de ei, cei ce propuseseră 
— și' s-a cerut sprijinul 
sfatului popular . raional. 
După îndelungi tergiver
sări, de aici documentarea 
a ajuns la sfatul regional. 
Aici s-a socotit că lucra
rea trebuie să fie preluată 
de întreprinderea interra- 
ională Cobadin. DUpă șâse 
luni a fost pasată altei În
treprinderi raionale, celei 
din Medgidia. Și așa mai 
departe. Lunile trec, ini
țiativa se irosește.

La fel s-a întîmplat și 
cu un șir de propuneri va
loroase făcute de țăranii 
cooperatori din Biharea, 
Șauaieu, Vadul Crișului, 
Remeți și alte comune din. 
regiunea Crișana. Propu
neri care ar fi adus rea
lizări echivalate la sute de 
mii de lei.

Concluzia ce se impune 
este una singură : spre a 
se manifesta din plin ca o 
forță de progres în viața 
satelor. Inițiativa țăranilor 
trebui» stimulată nu prin 
invitații formal» și sezo
niere, ci printr-o acțiune 
neîntreruptă, organizată, 
de scoatere a el la lumi
nă, de valorificare inte
grală a potențialului ei 
constructiv. Propunerile 
făcute în cadrul campaniei 
electorale se cuvin studia

te temeinic, iar cele ratio
nale, inspirate de autentic 
simț gospodăresc — cum 
sînt de altfel, un . număr 
apreciabil printre ele — 
să-și afle traducerea n»In- 
tlrziată in practică, singu
rul mijloc eficient de pro
pulsare a unor noi Iniția
tive.

PĂRĂSIREA INER

ȚIEI
In încheierea anchetei 

noastre, dăm cuvîntul 
scriitorului VASILE RE- 
BREANU, bun cunoscător 
al vieții satului :

„Ceea ce este cu ade
vărat nou in viața țărani
lor — și aceasta am 
vrea să subliniem îndeo
sebi aici — este spargerea 
universului strict indivi
dual, lărgirea interesului 
personal, preocuparea pen
tru intreaga colectivitate. 
Acesta este un proces în
delung și care va necesita 
încă timp, eforturi susți
nute, muncă educativă, 
răbdare. Dar ceea ce mi 
se pare important și sti
mulator este că aseme
nea concepții au cîștigat 
teren, au tot mai mulți 
adepți și tot mai mulți 
sint țăranii care ei înșiși 
transmit acest mod de a 
gîndi și lucra. Să amintesc 
un singur fapt, pe care-l 
socot pe deplin ilustrativ : 
întimpinarea fastuos-bala- 
descă făcută în vara tre
cută celor peste 50 000 de 
oaspeți de către locuitorii 
Hordoului, satul natal al 
lui George Coșbuc. Iubi
tori de poezie, ei înșiși 
poeți prin fapte, oamenii 
aceștia mindri din ținutul 
Năsăudului au reparat 
drumurile, au întreținut 
parcurile și zonele verzi, 
au refăcut ambianța în 
care a trăit poetul.

Faptele reflectă ceva 
extrem de profund : des
prinderea de inerție, de. 
puterea de. gravitație a 
bătăturii, pășirea in uni
versul nemărginit al oa
menilor și ,.,aț țării, ma
rea căutaie a omului 
de la sate, care se 
transcrie in sentiment ge
neros, în inepuizabilă ini
țiativă, transforming sta
rea lui latentă intr-una ac
tivă și devenind asttel, 
cînd este stimulată și în
drumată, o nebănuit de 
bogată sursă de energii 
creatoare".

Anchetă realizată de :
Victor BIRLADEANU, 

cu participarea cores
pondenților regionali ai 
ziarului
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personalului, de conduita sa, de 
măiestria profesională. In această 
privință, controlul trebuie să se 
exercite permanent, începînd cu 
un examen atent al ținutei la în
ceperea lucrului și pînă la supra
vegherea atentă, mai ales a ospă
tarilor tineri, pe tot timpul servi
ciului, astfel incit atitudinea co
rectă ți politicoasă, să-i intre în 
obișnuință devenind o „a doua na
tură". Ar fi, indicat să se încerce, 
experimental la început, sistemul 
colectiv de remiză. Retribuirea 
după sistemul colectiv ar dezvolta 
spiritul de autocontrol, simțul de 
răspundere, stimulînd totodată 
combativitatea împotriva celor co
mozi ori incorecți.

Despre importanța calificării 
profesionale, ca o condiție de bată 
pentru asigurarea bunei deserviri 
în marile restaurante, ne vorbește 
și tov. AUREL DIMITRIU, direc
tor general adjunct din Direcția 
generală hoteluri-restaurante din 
O.N.T. „Meseria de ospătar, e o 
meserie grea. E nevoie, de la în
ceput, de o selecție riguroasă, 
fiindcă nu din orice adolescent se 
formează un bun ospătar. Aspect 
fizic adecvat, agerime, cinste și 
chiar o anume vocație sînt nece
sare ca niște calități inițiale, care 
ar urma să fie îmbogățite și șle
fuite în anii de ucenicie și apoi în 
școală. Depinde de fiecare ca me
seria de ospătar să se bucure de 
mai multă considerație în ochii 
societății. Mă mai gîndesc la crea
rea — vorbesc într-o perspectivă 
mai largă — a unor școli de spe
cialitate pentru pregătirea cadrelor 
medii și de conducere (ceva în ge
nul liceelor hoteliere existente în 
străinătate).

UNITATE DE DECOR, 
SAU DE CONSUM LARG, 
DE BENEFICIU?

Fără îndoială că o serie de mă
suri luate în ultima vreme pentru 
a se simplifica și a face mai efi
ciente modalitățile de aprovizio
nare, au contribuit și vor contribui 
în continuare la deschiderea unui 
drum mai larg inițiativei. în ultima 
instanță, eficiența ei se vădește în 
modalitățile diverse și ingenioase 
de pregătire a meniurilor. In mo
mentul de față, în toate marile 
restaurante există posibilitatea de 
a se pregăti mîncăruri la cerere. 
Nu ți se răspunde stereotip : „Asta 
nu avem pe listă". Am remarcat, 
dintre unitățile vizitate, preocupa
rea de a se asigura un sortiment 
bogat la „Athenăe Palace". As
pecte pozitive în acest sens se pot 
remarca și în cadrul T.A.P. „Car- 
pați" din Brașov.

Ni se atrage însă atenția că șefii 
de unități, care ar trebui să fie 
promotorii unor astfel de initia
tive, întîmpină destule frîne. Ce 
folos de noile înlesniri și raționa
lizări, dacă în alte domenii lucru
rile au rămas tot ca înainte.

— E oare rațional ca eu, șef de 
unitate — ne-a spus tov. GH. BA- 
BEȘ (restaurantul „Sport", Poiana 
Brașov), să mă ocup de gestiunea 
paharelor, a tacîmurilor ? Sîmbăta 
și duminica, zile de vîrf, trebuie 
să scot din magazie surplusul de 
veselă, apoi să-l preiau înapoi. 
N-ar fi mai firesc ca dș o asemenea 
treabă să'se ocupe un, administra
tor, iar eu să mă dedic probleme
lor de organizare, de aprovizionare, 
ceea ce mă privește în primul rînd 
ca șef de restaurant 7

— Se risipește încă mult timp 
cu tot felul de formalități, — ne 
spune tov. CONSTANTIN PRIBOI, 
director comercial al I.H.R. 
„Athenee Palace". Multe ședințe la 
care sîntem convocați.nu au legă
tură directă cu activitatea comer
cială a unității. Poate că ar fi bine 
să se facă și o raționalizare a con
troalelor. N-ar fi oare cazul ca

există restaurante, pentru a oferi 
„casă și, masă" oaspeților. Fenome
nul semnalat se datorește, în prin
cipal, concepției greșite, conform 
căreia anume unități cu caracter 
de „unicat", de „prezentare", n-ar 
trebui judecate după criteriile efi
cienței economice, fiindcă, pasă- 
mi-te, s-ar produce astfel o... de
gradare a lor. Și astfel ni se pre
zintă . Situația de’ necrezut,

cînd un local de mărimea și 
faima „Cerbului Carpatin" 
aduce statului un bene
ficiu anual de 48 000 lei, rea- 
lizind un randament de 0,44 
la sută (față de 3,70 la sută 
planificat și față de 5,18 la 
sută realizat pe întregul 
T.A.P. „Carpați"). De fapt și 
acest cîștig minim e „tras de 
păr", fiindcă în socoteli a fost

Fațada și culisele 
„marilor restaurante"

tutela măruntă și dădăceala pînă la 
ultimul amănunt să fie înlocuite 
cu acordarea unor largi atribuții 
— chiar șt în ceea ce privește an
gajarea sau concedierea persona
lului necorespunzător — pentru ca 
acele măsuri recente, care stimu
lează inițiativa șefului de unitate, 
să-și arate pe deplin roadele 7

în ultimă instanță, perfecționa
rea nivelului de deservire trebuie 
efectuată în condițiile unei necon
tenite creșteri a eficienței econo
mice. Astfel se realizează scopul 
major al acestor unități și anume 
de a fi, în mod avantajos, la dis
poziția marelui public de consu
matori. Totuși, în această privință, 
nu rareori se pot observa deficien
țe care contravin, în chip bizar, 
nu numai unor precepte econo
mice, ci și unor judecăți de logică 
elementară. Căci ce sens are un 
local strălucitor ca un pahar, de
servit de ospătari stilați, dacă să
lile sale sînt goale ? Din păcate, 
aceasta este atmosfera unor mari 
restaurante, cum ar fi de pildă 
„Carpați" din Brașov. Cu excep
ția zilelor de sîmbătă șl duminică, 
n-ai să zărești decît ici-colo cîte 
o masă ocupată. Cu toate că în 
aceeași clădire există un hotel, 
unde sînt găzduiți zilnic cel puțin 
400 de oaspeți. „Dacă măcar 10—15 
la sută din aceștia ar mînca la 
restaurantul nostru, am fi mulțu
miți", ne-a spus tov. IOAN BUX- 
BAUM, șef de unitate la complexul 
„Carpați". De ce nu se realizează 
acest deziderat minim 7 Doar toc
mai de aceea pe lîngă hoteluri

înglobată activitatea unui 
bufet expres cu dever și bene
ficii mari. Unele mari restau

rante, pentru a ieși la linia de plu
tire măcar cu cîteva zecimi de 
procente, sînt cuplate cu neînsem
nați și anonimi sateliți (bodegi, 
crame, bufete), dar cu mare randa
ment. Rezultatul e de-a dreptul pa
radoxal. în unele cazuri, prezența 
publicului e chiar nedorită, fiind
că... pătează fețele de mese, calcă 
pe covoare, iar economiile cresc 
— de-a dreptul fantastic — cu cît 
vin mai puțini consumatori ! Nu
mai sîmbăta și duminica se face 
excepție. Sălile se animează, de
verul crește. De luni încolo, în 
Imensele săli ale restaurantului 
„Cerbul Carpatin" vezi, în timpul 
prînzului, doar cîteva mese ocupa
te. La „Carpați" aceeași situație. 
Una din săli se închide. Cealaltă 
își reia înfățișarea de local de 
„prezentare", curat, pus la punct, 
dar fără consumatori. Dacă încerci 
să sugerezi vre-un mijloc de renta
bilizare, ți se reproșează chiar la 
conducerea trustului : „Vreți să 
transformăm localul într-o circiu
mă ? I" Care e, la urma urmei, so
luția acestui paradox ?

POPULARITATE Șl 
PRESTANȚĂ

Din discuția eu tov. AUREL DI
MITRIU, de la O.N.T., înțelegem 
că e vorba de o falsă dilemă. „Ma

rile restaurante trebuie să devină, 
ne-a spus d-sa, galzde amabile și 
primitoare pentru cit mai mulți 
consumatori. Pentru atragerea 
consumatorilor, ar trebui să se în
cerce. cu mai multă elasticitate, o 
diversificare a prețurilor, știut 
fiind că în asemenea localuri clien
tela vine in scopuri diferite : la 
prînz, de pildă, ca șă ia masa, iar 
seara — să petreacă. Ar, fi indicat, 
de asemenea, să existe feluri d>' 
mîncare și .chiar meniuri la diferi
te categorii de prețuri. Mărirea 
accesibilității nu înseamnă nicide
cum o scădere a nivelului de de
servire. Dimpotrivă. Marile res
taurante trebuie să-și mențină și 
să-și perfecționeze caracteristicile 
de unități model, reprezentative, 
dat fiind faptul că ele sînt vizi
tate și de un mare număr de tu
riști. E nevoie ca personalul care 
servește în aceste localuri să cu
noască limbi străine. De asemenea, 
trebuie să ținem seamă de faptul 
că turiștii vor să găsească o am
bianță pitorească, specifică, ceea 
ce presupune găsirea unor moda
lități de individualizare ingenioase, 
cu minimum de investiții bănești. 
Ar trebui îmbunătățită și documen- . 
tarea celor care conduc asemenea 
unități, pentru ca prin interme
diul unor reviste de specialitate, 
care apar în alte țări, să fie la 
curent cu cele mai noi metode de 
deservire și tendințe în practica- 
restauratorilor pe plan internațio-: 
nai".

— Realizarea rentabilității și d 
bunei deserviri în marile restau- ■■ 
rante este condiționată, în primul 
rînd, de atitudinea față de consu
matori, ne-a mai spus tov. IULIAN , 
VINTILÂ, directorul „Athenăe 
Palace“-ului. Reușitele noastre au 
fost obținute — așa cum dovedește 
propria experiență — prin încer
carea continuă de a atrage un pu- A 
blic cît mai larg, acordînd intreaga 
considerație clientului obișnuit, „o- 
mului de pe stradă". Fără a uita 
nici o clipă că turiștii străini sint 
oaspeții noștri și ai țării, cred că . ' 
marile restaurante trebuie să vină 
mai mult în întimpinarea clientelei 
autohtone, combătîndu-se acele 
tendințe de trecere a ei pe planul 
doi. Clientul, oricine ar fi el, dacă 
are o ținută și o comportare civi- 
lizată, trebuie servit cu respectul 
maxim, iar eventualele susceptibi-' 
lități privind lipsa de cunoștințe 
gastronomice etc. — trebuie reme- ' 
diate cu tact. In acest sens e ne
voie de o corespunzătoare și exi
gentă îndrumare a personalului, 
de o intensă activitate de educație. 
Cred că acei care se tem că lărgi
rea accesibilității va duce la o de
gradare a prezentării și a serviciu
lui se tem de fapt de eforturi, vor 
o viață comodă. Cheia problemei 
ce o discutăm, constă în găsirea 
celor mai potrivite mijloace pentru 
a atrage publicul larg în sălile ma
rilor restaurante, prin argumente 
de ordin prăctie — confort, bună . 
deservire, ambianță plăcută, pre
țuri accesibile, respect și bună 
voință arătate tuturor.

s
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Unităti distinse 
cu „Steagul roșu”

UZINELE 
„TRfiCTORUL"- 

BBAȘOV
Vineri după-amiază, 

constructorii de trac
toare au primit în ca
drul unei festivită(i, 
pentru a treia oară 
consecutiv, „Steagul ro
șu" și Diploma de între
prindere fruntașă pe ra
mură în întrecerea so
cialistă, pentru realiză
rile obținute de ei în 
anul 1966. Anul trecut 
în această întreprindere 
valoarea producției mar
fă a fost depășită cu 
1,8 la sută. In același 
timp, productivitatea 
muncii a crescut fa(ă 
de anul 1965 cu 11,2 la 
sută. Răspunzînd sarci
nilor încredințate de 
partid, colectivul .uzinei 
a acordat o atenție deo
sebită ridicării para
metrilor fehnico-econo- 
mici și diversificării pro
ducției de tractoare. 
Numeroși fruntași în în
trecere au arătat că toji 
constructorii de tractoa
re sînf hotărîfi ca și în 
acest an să dobîndească 
noi succese în înde
plinirea sarcinilor de 
plan.

UZINA 
„VICTORIA"- 

CĂLflN
Colectivului Uzinei

„Victoria" din Călan i 
s-a decernat vineri
„Steagul roșu" și Diplo
ma de întreprihdere anu| 
fruntașă pe ramură.

Distincțiile ' acordate 
răsplătesc realizările ob
ținute în întrecerea so-

cialistă pe anul 1966, 
cînd s-au produs, și li
vrat peste prevederi 
importante cantități de 
cocs brichete și semi- 
cocs, fontă și piese me
talice pentru industria 
siderurgică. înfreaga 
producție dată peste 
plan s-a obținut pe 
seama creșterii produc
tivității muncii, care a 
fost cu 6,11 la sută mai 
mare față de sarcina 
prevăzută. Tot în aceas
tă perioadă a fost asi
milată tehnologia de fa
bricare a cocsului bri
chetă necesar uzinei de 
aluminiu de la Slatina și 
de turnare a unor ti
puri noi de cilindri de 
iaminor, produse care 
înlocuiesc cu succes pe 
cele similare din im
port.

G.A.S. 
BORANEȘTI

(Corespondentul „Scîn- 
teii”). — Ieri, i s-a 
înmînat gospodăriei de 
sfat Borăneșfi, regiunea 
București, Steagul roșu 
și Diploma de fruntașă 
pe țară în producția 
de cereale. Anul trecut 
aici s-au obținut în me
die la hectar 6 348 kg 
porumb — cu 3 000 kg 
mai mult față de plan, 
iar la grîu s-au realizat 
3 009 kg la ha, depă
șind media planificată 
cu 450 kg. Producții 
mari la un preț de cost 
scăzut s-au obținut și în 
zootehnie. Ca urmare, 

trecut, gospodăria 
a realizat, un beneficiu 
de 3 061 000 lei, față de 
1 445 000 lei cîf era 
planificat.

O practică nerațională:
Stimularea interesului colective

lor din întreprinderi pentru ridica
rea nivelului calitativ al produse
lor, creșterea răspunderii față de 
folosirea cu maximum de eficiență 
a i loteriilor prime și materialelor 
impun, ca o necesitate stringentă, 
stabilirea prețurilor diferențiate pe 
calități la unele bunuri de larg 
consum. Ce pledează pentru aceas
ta ? Să analizăm cîteva produse a 
căror sortare se efectuează pe ca
lități și sînt valorificate pe baza 
unor prețuri diferențiate. In majo
ritatea cazurilor, producția de ca
litatea I este preponderentă, repre
zentând 68—98 la sută din totalul 
producției.

1966
Produse 

de calitatea I 
(în %)

Tricotaje tip lînă 92,5
Tricotaje tip mătase 86,8
Tricotaje tip bumbac 85,4
Tricotaje din fire

sintetice 68,3
Ciorapi din lînă 97,6
Ciorapi și șosete

din bumbac 90,7
Ciorapi din fire

poliamidice pt. femei 71,1
Faianță de menaj 75,4

Ponderea ridicată a produselor
de calitatea f atestă atenția pe care 
întreprinderile respective o acordă 
înlăturării defectelor, realizării u- 
nor mărfuri superioare. Este doar 
bine cunoscut că, prin valorificarea 
produselor, efortul pentru ridica
rea nivelului lor calitativ se ma
terializează în beneficii care cresc 
direct proporțional cu ponderea 
produselor de calitatea I, ale că- _ 
ror prețuri de desfacere sînt su
perioare.

Cu totul alta este situația pro
duselor care se livrează la prețuri 
unice, nediferențiate pe calități. A- 
pelăm la cîteva exemple. Țesăturile 
tip bumbac, țesăturile tip lină și 
țesăturile tip mătase sînt catego
risite în funcție de numărul de 
defecte. Pentru aceste produse 
nu s-au fixat prețuri diferențiate, 
fiind livrate și vîndute la prețuri 
unice, indiferent de numărul de 
defecte, pînă la limita în care sînt 
declarate cupoane. Așa se explică, 
în mare parte, schimbarea propor
țiilor între categoria I și categoria 
a II-a la aceste produse. Anul tre
cut, ponderea țesăturilor tip bum
bac de categoria I a fost de 48 la 
sută, iar la categoria a II-a de 52 
la sută. La realizarea acestor țesă
turi s-au folosit însă fire sortate pe 
calități, respectiv 89,7 la sută din 
cantitatea de fire a fost de calita
tea A. De ce numai jumătate din 
aceste fire s-au transformat în țe- 
sături de calitatea 11

FABRICA 
DE CONFECȚII 
ȘI TRICOTAJE 
-BUCUREȘTI
Și fabricii de confec

ții și tricotaje-Bucureșfi 
i-a fosf decernat „Stea
gul roșu" și Diploma de 
fabrică fruntașă pe ra
mură. Intre succesele 
obținute de acest colec
tiv de muncă în cursul 
anului trecut se află re
alizarea pesfe plan a 
166 000 confecții din 
țesături, 416 300 trico
taje, 141 500 perechi 
ciorapi, 12 000 000 lei 
economii. Creatorii de 
modele au realizat pînă 
acum peste 2 500 de 
noi modele, din care a- 
proape 1 100 au și in
trat în fabricația de se
rie. Produsele acestei 
mari fabrici de confec
ții bucureștene sînf tot 
mai mult cunoscute și 
apreciate și pesfe ho
tare. Producția de ex
port pe acest an, de 
pildă, reprezintă 55 la 
sută din totalul confec
țiilor realizate aici și 
peste 27 la sută din 
producția de tricotaje.

★

Au mai primit „Stea
gul roșu" și Diploma de 
întreprindere fruntașă 
pe ramură : Rafinăria 
Pioiești-sud, Fabrica 
de mobilă „23 Au- 
gust“-Tg. Mureș, Fa
brica de ciment din 
Fieni, G.A.S.-Oradea, 
S.M.T. Poiana Mare 
din raionul Calafat.

(Agerpres)

PREJ UNIFORM
LA CALITĂȚI
DIFERITE
Există standarde sau ; norme 

interne pentru sortarea pe ca
lități la fire de mătase naturală, 
vegetală și sintetică ; în schimb, 
țesăturile din. mătase nu sînt sor
tate pe calități. în industria con
fecțiilor din țesături există STAS 
3977/1964, prin care se prevede sor
tarea pe 3 calități ; în mod prac
tic nu se aplică. Motivarea : lipsa 
prețurilor pe calitățile specificate 
în acest standard, far această „mo
tivare" își are la rîndul său o jus
tificare — anume aceea că nici țe
săturile n-au prețuri diferențiate. 
Cum a fost însă posibilă aplicarea 
standardului 3056/63 privind sor
tarea confecțiilor din tricot, știut 
fiind că tricotul nu este categorisit 
pe calități și prețuri diferențiate 7 
Sau : de ce la țesături de bumbac 
nu se face o diferențiere pe calități 
și prețuri, dacă firele se sowează si 
se valorifică pe calități și prețuri ?

Unii specialiști din Direcția teh
nică a Ministerului Industriei U- 
șoare susțin că actualul standard 
privind sortarea pe calități a con
fecțiilor din țesături ar fi prea 
„sever" și că întreprinderile nu pot 
să-l respecte, dat fiind numărul 
mare de defecte din țesături. Dar 
prin același STAS sînt nominaliza
te 28 de defecte posibile din pro
cesul tehnologic de confecție, îm
părțite pe cele 3 categorii de cali
tate, în funcție de mărimea și na
tura acestora. Tot în acest STAS 
sînt prevăzute 25 de defecte posi
bile pentru țesăturile utilizate în 
confecții. întreprinderile, ținînd 
seama de numărul stabilit pentru 
fiecare calitate, se pot încadra foar
te bine în limitele admise.

Afirmația că aplicarea prețuri
lor diferențiate pe calități ar fi 
imposibilă datorită „severității" 
STAS-ului nu are nici un temei. 
Trebuie menționat că STAS-ul res
pectiv a fost elaborat chiar de Mi
nisterul Industriei Ușoare. Comisia 
de standardizare l-a aprobat încă 
din luna iunie 1964 și a prevăzut in
trarea lui în vigoare la data de 1

PITEȘTI (corespondentul 
„Scînteii"). — La Slatina, con
structorii înalță un nou obiec
tiv industrial: fabrica de pro
duse lactate, care va intra în 
producție în 1968. Utilajele a- 
cestei fabrici vor fi produse de 
uzinele Tehnofrig din Cluj și 
Odorhei. Procesul de producție 
va fi complet mecanizat. Noua 
fabrică va prelucra întreaga 
cantitate de lapte ce va fi con
tractată cu unitățile producă
toare din raioanele Slatina, 
Drăgănești-Olt și Drăgășani.

Șantierul naval Galați. Se lucrează 
ia instalația radar a unuia din car

gourile de 4500 tone
Foto : Gh. Vintilă

Ianuarie 1966 ; el nu se aplică însă 
nici la ora actuală. Formula înscri
să și pe acest STAS : „Nerespecta- 
rea standardelor de stat este ur
mărită conform legii" apare cu to
tul formală.

In problema sortării producției 
de încălțăminte cu fețe din piele 
au existat și continuă să existe 
cele mai diferite păreri, mergîn- 
du-se chiar pînă la invoqarea im
posibilității stabilirii unor criterii 
de clasificare pe calități. Totuși, 
norma internă departamentală 
19 799/1966 stabilește 3 grupe de 
calitate, specificînd felul defecte
lor și numărul admis la fiecare 
grupă. Sortarea producției de în
călțăminte pe calități și prețuri di
ferențiate ar asigura o utilizare ra
țională a semifabricatelor — piele 
și talpă — și, în același timp, o di
ferențiere calitativă a activității în
treprinderilor producătoare. O în
treprindere care folosește un semi
fabricat calitativ corespunzător sor
timentului, cu prețul respectiv, la 
care se adaugă iscusința profesio
nală" va fi departajată de o altă 
întreprindere care obține același 
produs în condiții similare de pro
ducție însă cu un finisaj necores
punzător calitativ. „Marca fabricii" 
va deveni un mijloc care va asi
gura prestigiul întreprinderii pro
ducătoare, acesta reflectîndu-se în 
preferințele consumatorilor.

Există părerea că n-ar fi just ca 
același produs obținut din aceeași 
calitate de materie primă, cu ace
leași materiale auxiliare și în ace
leași sisteme de lucru — mecanic, 
manual și semimanual — și dato
rită unor defecte — diferențe slabe 
de nuanțe, piele rară, devieri de 
cusătură etc. — să se evalueze la 
prețuri diferențiate. Nu se ține 
însă seama de faptul că valoarea 
de întrebuințare a produsului res
pectiv se modifică. Se pune între
barea : ce îndreptățește colectivul 
unei întreprinderi să lucreze mai 
prost decît altul 7 Nimic nu justi
fică măsurarea valorii producției

La consfătuirea organizată recent la Su- i 
ceava s-au pus din nou in evidență I 
CERINȚELE COMPLEXE | 
ALE CULTIVĂRII CARTOFULUI j

In agricultura țării noastre, cultura 
cartofului se situează, după suprafe
țele pe care le ocupă, pe locul al IV- 
lea, în unna porumbului, griului și 
florii-soarelui. Acest lucru nu este de 
loc întîmplător. Cartofii intră în mare 
măsură în alimentația populației și 
sînt folosiți ca materie primă în in
dustrie, din prelucrarea lor rezultînd 
numeroase produse cu largă întrebu
ințare. Tocmai de aceea, planul cin
cinal prevede creșterea producției de 
cartofi, cu 20 la sută, față de media 
realizată în perioada 1961—1965.

Cu prilejul unei consfătuiri or
ganizate recent Ia Suceava de Con
siliul Superior al Agriculturii și Uni
unea Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, s-a analizat mo
dul cum au fost duse la îndeplinire 
măsurile pentru creșterea producției 
de cartofi în 1966 stabilite la consfă
tuirea care a avut loc la începutul 
anului trecut la Brașov și au fost ela
borate noi măsuri tehnice și organi
zatorice care să ducă la realizarea 
producției de cartofi prevăzute pen
tru anul 1967.

Experiența anului trecut a demon
strat că există mari rezerve în ce 
privește sporirea recoltelor medii de 
cartofi la hectar. Anul trecut s-au re
alizat, în medie la hectar, pe întrea
ga țară, 15 340 kg în gospodăriile de 
stat și 11500 kg în coqjjerativele a- 
gricole. Există însă diferențe mari 
de recoltă de la o regiune la alta.

Evidențiindu-se experiența bună 
în cultura cartofilor, au fost analiza
te, totodată, și cauzele care fac ca în 
unele locuri nivelul producției să fie 

fără a se ține seama de aspectul 
său calitativ.

Nivelul calitativ al produselor la 
care nu s-au stabilit prețuri dife
rențiate pe calități nu se ridică la 
nivelul posibilităților și exigențe
lor. Acest lucru este demonstrat de 
ponderea refuzurilor la cele două 
categorii de produse față de pro
ducția realizată :

1966 
(în ’/o)

Produse care se desfac pe 
calități și prețuri dife
rențiate
— ciorapi 0,01
— tricotaje 0,02

Produse care nu se des
fac pe calități și pre
țuri diferențiate
— țesături tip bumbac 0,4
— țesături tip lînă 0,1
— țesături tip mătase 0,5
— încălțăminte din piele 0,33

Desigur, aceste procente nu ne 
oferă o imagine completă, totuși 
constituie un indiciu al frecvenței 
cazurilor de produse refuzate, res
pectiv al eficienței activității eco
nomice din întreprinderile respec
tive. Este însă clar că la prima ca
tegorie, în condițiile unei producții 
sporite de mărfuri de calitate supe
rioară, s-a obținut o reducere sub
stanțială a refuzurilor, greutatea 
specifică fiind neînsemnată, în timp 
ce la a doua categorie, deși s-au 
oferit produse la același preț, s-a 
diminuat fondul destinat consuma
torilor prin existența unui volum 
mare de produse refuzate de bene
ficiari.

Dacă ne referim, de exemplu, la 
pozițiile de țesături și adăugăm la 
procentele refuzurilor și volumul de 
cupoane și bonificații — rabat al 
calității produselor — se desprinde 
că sortarea producției .pe, calități, și 
valorificarea cu prețuri diferenția
te devin o necesitate și mai evi
dentă.

Nivelul calitativ al produselor 
trebuie să se reflecte nemijlocit 
în rentabilitatea întreprinderii — 
iată un imperativ al producției 
moderne. In condițiile aplicării 
prețurilor de vînzare diferențiate 
pe. calități, cu cit va fi mai mare 
ponderea produselor de calitatea I, 
pe seama celei de-a IlI-a și a II-a, 
cu atît va fi mai mare volumul be
neficiilor, ceea ce influențează în 
mod direct asupra rentabilității în
treprinderilor.

Specialiștii — ingineri și econo
miști — au considerat și consideră 
că pentru stimularea ridicării nive
lului calitativ al produselor, cit și 
pentru o reflectare mai exactă a 
valorii de întrebuințare, se impune 
categorisirea mărfurilor pe calități 
și stabilirea prețurilor diferențiate. 
Dovadă este faptul că au și fost 
elaborate standarde în acest sens. 
Se cere însă ca ele să fie aplicate 
cit mai urgent.

Ion TOADER 
Gheorghe RADEL 

scăzut din punct de vedere cantitativ 
și să nu corespundă calitativ exigen
telor sporite ale consumatorilor.

SE CULTIVĂ OARE 
CARTOFUL ÎN CELE 
MAI POTRIVITE ZO
NE?

Cartofii, prin natura lor biologică, 
cer să fie cultivați în terenuri ușoa
re, suficient de bine aprovizionate cu 
apă. Acestea se găsesc îndeosebi în 
regiunile mai nordice ale țării, in 
zonele submuntoasc ori deluroase. De 
altfel, în cursul anilor, cultura car
tofului a devenit o ocupație tradițio
nală pentru locuitorii multor sate din 
regiunile Brașov, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Suceava, Bacău, unde sa 
cultivă de altfel și cele mai mari su
prafețe. Unde s-a ținut seama de a- 
ceste cerințe au fost obținute bune 
rezultate în sporirea producției.

In multe cooperative agricole car
toful și-a recucerit vechile lociiri o- 
cupate prin tradiție de această plantă 
și care un timp primiseră alte desti
nații. Cooperativa agricolă din Băl- 
căuți, raionul Rădăuți, s-a consolidat 
din punct de vedere economic și fi
nanciar în principal datorită extinde
rii culturii cartofului și obținerii unor 
recolte mari la hectar.

în cadrul consfătuirii s-a subliniat 
că una din cauzele principale care 
determină obținerea de rezultate ne
satisfăcătoare în unele regiuni 
constă în aceea că în multe ccțmune, 
care altădată cultivau cartofi pe su
prafețe mari, cooperativele agricole 
respective nu se mai îngrijesc de a- 
ceastă cultură înlocuind-o cu altele 
pentru care nu există cele mai bune 
condiții naturale. în alte locuri, car
tofii nu se amplasează pe terenuri 
arate din toamnă. Analizînd cauzele 
care au făcut ca'anul trecut în regi
unea Cluj să se obțină recolte cu 
mult sub posibilități, tov. Teodor Tri- 
fan, vicepreședinte al uniunii regiona
le a cooperativelor agricole, a scos în 
evidență că în general cartofii s-au 
cultivat pe terenuri necorespunzătoa
re, fără o rotație rațională, iar ară
turile de toamnă au fost făcute nu
mai pe o suprafață de 8 000 ha, pe 
2 500 ha cartofii fiind cultivați în 
arătură de primăvară. Referitor la 
această problemă merită amintite 
cele spuse în Consfătuire de tov. 
Berindei, directorul stațiunii experi
mentale agricole Brașov : „Cartoful 
este o cultură intensivă. Pentru ca in
vestițiile să fie valorificate la maxi
mum se cere să nu ne mulțumim cu 
recolte de 25 000 kg la hectar ci de 
40 000 kg. Una din soluțiile care per
mit obținerea unei asemenea pro
ducții este ORGANIZAREA DE BA
ZINE SPECIALIZATE ÎN CULTU
RA CARTOFULUI. De aceea ar tre
bui să se stabilească, în toată țara, 
pe regiuni anumite zone cu condiții 
pedoclimatice relativ omogene și 
după aceea, în cadrul lor, să se a- 
leagă cele mai bune bazine. Intrucît 
o astfel de lucrare ar dura prea mult, 
în 1967 și 1968 s-ar putea face ba
zine specializate provizorii începind 
cu regiunile Brașov, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Suceava, Cluj, Maramureș, 
Bacău etc. O dată cu aceasta să se 
stabilească și soiurile care urmează 
să se cultive, durata de reînnoire a 
materialului de plantare și agroteh
nica specifică fiecărui bazin în parte.

Referitor la această problemă, în 
planul adoptat de consfătuire se 
prevăd măsuri pentru o mai bună 
valorificare a condițiilor naturale fa
vorabile satisfacerii cerințelor culturii 
cartofului.

NU PUTEM AVEA 
CARTOFI BUNI DACĂ 
SE PUNE IN PĂMlNT 
SĂM1NTĂ PROASTĂ

In complexul de măsuri care asi
gură obțineror unor producții mari 
de cartofi la hectar, pe primul loc 
se situează FOLOSIREA LA PLAN
TARE A UNUI MATERIAL CORES
PUNZĂTOR, din soiurile raionate. 
Realizările regiunii Suceava, concreti
zate în recolta de 19 000 kg cartofi 
la hectar, se datoresc, în principal, 
acordării atenției cuvenite acestei 
probleme.

Pai ticipanții la consfătuire au as
cultat cu mult interes cele relatate 
de tov. Victor Procopeț, președintele 
cooperativei agricole din Bălcăuți, ra
ionul Rădăuți.

„Folosind cartofi de sămînță elită 
din soiul Ora, s-a obținut o produc

(Urmare din pag. X)

Intrucît solul continuă să se în
călzească, esle necesar să se trea
că de îndată la pregătirea patului 
germinativ și la semănat. Principa
la grijă trebuie să o constituie e- 
xecutarea arăturilor pe acele tere
nuri unde lucrarea nu a putut fi fă
cută din toamnă. Problema este 
mai acută îndeosebi în regiunile 
București și Banat, unde se impune 
acordarea unei atenții mai mari e- 
xecutării neîntîrziate a acestei lu
crări. Arăturile să se facă cu braz
de revărsate pentru a se ușura pre
gătirea unui bun pat germinativ. 
Pregătirea patului germinativ să se 
facă din vreme, atunci și semăna
tul - se va putea încadra în limi
tele timpului optim.

Alegerea momentului cînd tre
buie să înceapă semănatul fiecă
rei culturi este sarcina de cea mai 
mare răspundere a fiecărui inginer 
agronom. Stabilirea acestui lucru 
trebuie să se facă pe baza cunoaș
terii situației de pe teren și a unei 
consultări cu cadrele de conduce
re, cu brigadierii și șefii de echi
pă din fiecare unitate.

Pentru a valorifica potențialul 
productiv al soiurilor și hibrizilor 
raionați, precum și cantitățile spo
rite de îngrășăminte, se impune să 
se acorde o deosebită atenție rea
lizării densității optime de plante 
la hectar la toate culturile. Se va 
stabili în mod diferențiat norma co
respunzătoare de sămînță care să 
asigure densitatea optimă la recol
tare.

Una din principalele preocupări 
ale oamenilor muncii din agricultu
ră, a specialiștilor este, în această 
perioadă, îngrijirea atentă a semă
năturilor de toamnă.

Se cere însă să se ia mă
suri pentru a se inlătura pe
ricolul băltirii apelor pe semănă
turi, evitîndu-se astfel asfixierea 
plantelor și, deci, compromiterea 
semănăturilor de toamnă de pe te
renurile respective. Mai ales în re
giunile București, Argeș, Ploiești, 
Banat și Crișana trebuie să se trea
că cu toate forțele la săparea șan
țurilor de scurgere a apelor. Intru- 
cît se prevede cultivarea a 23 500 
ha cu orez, este necesar ca încă 
de pe acum consiliile agricole, îm
preună cu uniunile cooperatiste să 
ia măsuri în vederea grăbirii lu
crărilor de amenajare a terenului.

Trebuie intensificate lucrările in 
pomicultură, viticultură și legumi
cultura. Pentru plantările de primă
vară la pomi au fost amenajate 
numai 50 la sută din suprafețe, lu
crările fiind întîrziate mai ales în 
cooperativele agricole din regiunile 
Argeș, Banat, Cluj, Iași și Ploiești. 
Intrucît prinderea pomilor este 
condiționată de plantarea lor la 
vreme, se impune grăbirea acestei 
importante lucrări. In această pri
măvară suprafața cultivată cu viță 
de vie va crește cu circa 20 000 ha. 
Desfundarea terenului în vederea 
plantării se desfășoară însă lent, 
acțiunea trebuind să fie intensifi
cată în regiunile Argeș, Crișana, 
Cluj. In legumicultură, deși timpul 
este înaintat, în unele regiuni, în
deosebi cele situate în partea de 
nord a țării, acțiunea de amenaja
re a răsadnițelor a întîrziat.

Inginerii agronomi să nu uite nici 
o clipă că șablonul în executarea 
diferitelor lucrări, ignorarea con
dițiilor specifice fiecărei zone, con
stituie o frînă din cele mai puter
nice in sporirea producției agri
cole. In timpul campaniei agricole 
de primăvară, specialiștii de la 
consiliile, agricole trebuie să des
fășoare o activitate practică pe te
ren, unde sâ rezolve operativ orice 
probleme legate de bunul mers al 
lucrărilor, să urmărească îndea
proape calitatea acestora.

ție de peste 30 000 kg la hectar. La | 
brigada a doua, unde alături de să- | 
mînța elită a fost aplicat întregul 
complex de măsuri agrotehnice s-au I 
recoltat pe unele suprafețe cite 40 000 | 
kg și chiar 53 000 kg cartofi Ia hec
tar. La brigada întîia, pe 46 hectare- I 
producția medie a fost de 48 500 kg | 
la hectar. Este adevărat că mai avem 
în cultură unele soiuri degenerate, I 
care nu mai corespund. Dacă pe în ■ | 
treaga suprafață s-ar fi folosit mate
rial corespunzător, ne-anr li prezentat I 
aici, în consfătuire, cu producții mult | 
mai mari".

Muiți vorbitori au arătat că liive- I 
Iul scăzut al producției de cartofi și | 
calitatea lor necorespunzătoare SC da- . 
toresc în cea mai mare măsură men- I 
ținerii în cultură a soiurilor degra- | 
date. Pentru acest an, cooperați- > 
vele agricole și-au asigurat soiuri I 
pure din diferite înmulțiri numai pen- | 
tru 48 la sută din suprafețe, restul . 
fiind amestecuri și populații locale, I 
necorespnnzătoare din punct de. ve- I 
dere biologic și fitosanitar. Iri legă- ■ 
tură cu aceasta, s-a făcut constata- I 
rea că nu au fost duse la îndepli- | 
nire măsurile stabilite anul trecut în > 
consfătuirea de la Brașov. Loturile se- I 
mincere .reprezintă doar 1—7 la sută | 
în regiunile Hunedoara, Brașoy, lași . 
și Mureș-Autonomă Maghiară, față de I 
14—16 la sută cît s-a realizat în re- | 
giunile Suceava și Bacău și față de ■ 
24 la sută cît reprezintă necesarul I 
pentiu a asigura cartofi de sămînță | 
corespunzători. Din această cauză, și ■ 
în acest an o parte din suprafața cui- I 
tivată cu cartofi în cooperativele a- I 
gricole va fi ocupată cu soiuri și ma- > 
terial săditor necorespunzător. Canti- I 
tățile de sămînță supraelită și elită | 
originală, din soiurile raionate,’ nu ■ 

' sînt suficiente pentru a se acoperi I 
nevoile unităților de producție.

Institutul de cercetări pentru ce- ■ 
reale și piuite tehnice a fost soliei- | 
tat să se ocupe îndeaproape de pro- I 
ducerea materialului săditor liber de ■ 
viroze, iar Consiliul Superior al A- I 
griculturii să se îngrijească de dota- I 
rea cu aparatura necesară a stațiu- i 
nilor experimentale Brașov și Sucea- I 
va pentru a putea face față unor ase- • 
menta lucrări. Consiliile agricole I 
și specialiștii din unități vor trebui I 
să acorde mai multă atenție organi- • 
zării loturilor semincere și aplicării I 
corecte a măsurilor agrotehnice în I 
șederea obținerii unui material sănă- • 
tos, care, în anul 1969, să satisfacă 1 
necesarul pentru producție.

SĂ SE RESPECTE 
AGROTEHNICA CAR- ’ 
TOFULUI |

Cartoful fiind o cultură intensivă, I 
necesită un teren bine pregătit, folo- | 
sirea unor cantități cit mai mari de . 
îngrășăminte, aplicarea cu rigurozitate I 
a lucrărilor de întreținere : prășit, | 
combaterea dăunătorilor și aplicarea ■ 
irigațiilor, care sporesc simțitor re- | 
colta. Vorbindu-se despre această | 
problemă, în consfătuire s-a reliefat ■ 
pe larg experiența regiunii Su- I 
ceava. S-a subliniat însă că pro- | 
ducțiile obținute puteau1 fi mult ■ 
mai mari dacă peste tot s-ar fi a- I 
cordat atenția cuvenită plantării în | 
cele mai bune condiții a cartofului, ■ 
asigurării densității optime și mai a- I 
Ies aplicării lucrărilor de îngrijire. I 
Faptul că în regiunile Cluj, Maramu- ■ 
reș, Crișana s-au obținut recolte'cu I 
mult sub media realizată pe țară se I 
datorește, în primul iînd, faptului că ■ 
în aceste regiuni, la cultura cartofu- I 
lui, căreia i se rezervă terenuri ne- I 
corespunzătoare, fertilizarea și celei al- ■ 
te lucrări nu sînt aplicate cu răspun- I 
dere. An de an, din cauza atacului I 
bolilor și dăunătorilor producția de ■ 
cartofi1 și calitatea lor sînt diminuate. I 
In cadrul consfătuirii s-a subliniat I 
necesitatea ca, în timpul cel mai scurt. ■ 
Consiliul Superior al Agriculturii și I 
institutele sale <le cercetări să găseas- I 
c» cele mai bune substanțe de corn- ■ 
batere, să asigure utilaje de mare I 
randament în vederea aplicării aces- I 
tora- și să organizeze in mod cores- ■ 
punzător rețeaua de avertizare a i 
principalelor boli și dăunători. O I 
mare atenție a fost acordată proble- ■ 
mei extinderii mecanizării, factor ho- I 
tărîtor pentru executarea la timp a I 
tuturor lucrărilor necesare culturii ■ 
cartofului. 1

Pentru 1967 s-a prevăzut cultivarea • 
unei suprafețe de 300 000 ha cu car- I 
tofi. în fiecare gospodărie de stat și I 
cooperativă agricolă munca va tre- > 
bui astfel organizată îneît, pe aceste I 
suprafețe să se obțină o recoltă cît I 
mai mare, de cea mai bună calitate. ■ 
Specialiștii și cadrele de conducere | 
din unitățile agricole să asigure apli- I 
carea întregului complex de măsuri • 
agrotehnice de care depinde obține- I 
rea unor recolte mari.

Ion HERTEG 
Nistor ȚU1CU I

Cluj: Analiza semințelor în laborato
rul regional de control

Foto : S. Cristian
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cinema

• DACII — cinemascop : PATRIA— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15, BUCUREȘTI - 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15, 13,30; 16,15; 18,45; 21. FESTIVAL — 
8,15; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 20.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : REPUBLICA (comple
tare Zece minute în lumea fluturilor) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, GRIVITA (completare Romanțe aspre) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS (completare Două 
orașe) — 9; 11,15; 13,30; 16; 20,45.
• DUBLA LOTTE — 10; 12; 14; SPIONII — 16,30; 18,45; 
21 — CINEMATECA.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : CAPITOL (completare 
Romanțe aspre) — 9; 11 15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : UNION (completare Po
veste pe un metru pătrat) — 15,30; 18; 20,30, VIITORUL 
(completare Pe urmele unui reportaj) — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE: DOINA (com
pletare Drumul spre succes) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA (completare Orizont științific nr. 8) — 18,15; 
20,30.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JAPONIA ! : TIMPURI NOI 
(completare Ideal) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

• OLANDEZUL ZBURĂTOR : TOMIS (completare Două 
orașe) — 18,15.
• UN MARTOR IN ORAȘ : FLOREASCA (completare 
Ultima treaptă) — 9; 11; 13; GIULEȘTI (completare A 6-a 
sesiune a Marii Adunări Naționale) — 15,30; 18; 20,30; 
LIRA (completare Ritmuri și imagini) — 15.30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : FLOREASCA (completare Ultima 
treaptă) — 15,15; 18; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : AURORA (completare 
Orizont științific nr. 8) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; VICTORIA 
(completare Zece minute în lumea fluturilor) — 9,30;

.12,30; 15,30; BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45;
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• EVADARE ÎN TĂCERE : VICTORIA (completare Zece 
minute în lumea fluturilor) — 18,15; 20,30; GLORIA (Com
pletare Romanțe aspre) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FTFI ÎNARIPATUL și LUMINA VERDE — cinemascop: 
LUMINA — 9,15; 12,30; 16; 19,15.
• FANTOMA DIN MORISVILLE și ZILE RECI : FE
ROVIAR — 8,30; 12,15; 16; 20; MODERN — 10; 16; 20.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARA : EXCELSIOR (com
pletare Zece minute în lumea fluturilor) — 9,30; 12,15; 
15,15; 18; 20,30; MIORIȚA (completare în poartă... Iașin !) 
— 9,30; 13,15; 15; 17,45; 20,30; MELODIA (completare Po
veste pe un metru pătrat) — 8,45; 11; 13,30; 1.6; 18,30; 21.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA—cinemascop: ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Ultima treaptă) — 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : DACIA — 
8,45—13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21.

• VIZITA — cinemascop: BUZEȘT1 — 15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : UNIREA (completare Zeii locuiesc in 
junglă) — 15,30; 18; 20,30.
• CERUL ȘI IADUL : VITAN (completare Construind) — 
15,30; 18; 20,15.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE: ARTA (completare Rit
muri și imagini) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45; FLA
MURA (completare Orizont științific nr. 8) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30; DRUMUL SĂRII (completare
Orizont științific nr. 9) — 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop: MUNCA (completare Salut 
Festival !) — 16; 18,15; 20,30.
• FIDELITATE : FLACĂRA (completare Caravana) —- 
15,30; 18; 20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cine
mascop: MOȘILOR — 15; 17,45; 20,30; PACEA — 15,30; 
18; 20,30.
• SANJURO — cinemascop: COLENTINA (completare 
Vulpea) — 15,30; 17,45; 20.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : COSMOS (completare Ci- 
cloni, anticicloni, fronturi) — 15,30; 18; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii): CRÎNGAȘI — 15.30; 19,
VOLGA — 9.30; 12,45; 16,15; 19,45; FERENTARI —
15,30; 19.
• GOLGOTA — cinemascop — PROGRESUL (comple
tare 6 000 de ani) — 15,30; 18; 20,30.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop: COTROCENI 
15,15; 18; 20,45.

Program de scurt- 
metraje românești

TEA TRUL ARĂDEAN

pe un drum bun
Actuala stagiune a teatrului din 

Arad se recomandă printre cele 
mai semnificative. Pe scara evolu
ției sale, teatrul a urcat o treaptă— 
rezultat al unor perseverente și 
progresive acumulări — înfăți- 
șîndu.-se azi spectatorilor într-un 
sensibil progres față de stagiunile 
imediat anterioare. Principala 
„cheie" a acestei autodepășiri o 
constituie, în momentul de față, re
pertoriul, bine chibzuit, variat, pu
rificat de facilitățile unor ani tre- 
euți, orientat spre o problematică 
densa, lată de ce interesul specta
torilor și al opiniei critice este, eu 
îndreptățire, în creștere.

Recenta premieră arădeană 
piesei lui Ion Luca, 
marchează un „punct de vîrf“ ai 
stagiunii, cel puțin pînă în mo
mentul de față. Ne aflăm în fața 
lucrării unui interesant drama
turg, insuficient reprezentat pe 
scenele noastre, și a unei piese de 
rezistență din dramaturgia aces
tuia.

Pornind de Ia fapte istorice rea
le — existența personajului titular 
fiind atestată în cronica lui Ne
culce, și cea de a doua domnie a 
fanariotului Dumitrașcu Vodă, în 
timpul căruia se petrece acțiunea 
piesei. constituind o pagină de 
tristă amintire din trecutul Moldo
vei — dramaturgul Ion Luca a țe
sut în drama rachieriței din hanul 
de la Podul Vechi înțelesurile și 
tristețile doinei, zămislite de un 
popor viețuind în strădanii, fră- 
mîntări, lacrimi, nădejdi.

Repertoriul curent al teatrului 
din Arad mai cuprinde una din 
puternicele și cunoscutele drame 
ale lui Arthur Miller, „Toți fiii 
mei" — scrisă în 1947, dar care își 
păstrează acuzat, actualitatea prin 
forța dezbaterii etice privind res
ponsabilitatea umană, ca și prin 
profundul mesaj antirăzboinic — 
și o premieră pe țară, comedia lui 
Lope de Vega „Pentru alții proas
tă, pentru ea deșteaptă". Dacă a- 
dăugăm acestor piese — pe care 
am avut prilejul să le vedem în 
popasul arădean — premierele de 
la începutul stagiunii („Moartea 
unui artist" de Horia Lovinescu și 
„Avarul" de Moliăre) avem în față 
un tablou elocvent pentru seriozi
tatea cu care a fost întocmit re
pertoriul.

Desigur, această grijă temeinică 
pentru acuratețea repertoriului se 
cere organic dublată de o concep
ție artistică elevată în realizarea 
spectacolelor. E îmbucurător fap
tul că și la acest capitol evoluția 
scenei arădane justifică aprecieri
le noastre preponderent, pozitive, 
deși între spectacolele vizionate 
există un sensibil decalaj valoric.

Și din punct de vedere al spec
tacolului cu „Rachierița". Dan A- 
lecsandrescu este autorul unui spec
tacol modern, despovărat progra
matic de balastul unei arhaizări 
căutate, dar încărcat cu semnifi
cații menite să potențeze ideile 
generoase ale dramei. Esenția- 
lizat, ca întreg spectacolul, fru
mosul 
nat de 
savant 
creează 
propice . 
cărui acțiune vine, parcă, spre noi, 
din neguri de istorie. Avem u- 
nele îndoieli în privința costu
melor, după cum spectacolul în
vederează unele stridențe în ros
tirea 
tirii 
are 
cam 
Sînt 
spectacol care 
perimetrul arădean.

Teatrul din Arad și-a făcut apoi, 
în aceeași ordine de idei a contri
buției regizorale, bunul obicei de 
a invita și regizori valoroși ai altor 
scene pentru montarea pieselor în
scrise în repertoriu. Spectacolul 
cu „Toți fiii mei" se datorește, de 
pildă, regizorului Ion Taub, a că
rui experiență artistică s-a con
cretizat — în bună măsură — ~ - 
vingător.

Punînd în seenă comedia 
Lope de Vega, directorul teatrului 
arădean, Ion Jivan, se află la a 
treia sa montare. Spectacolul eu 
„Pentru alții proastă, pentru ea 
deșteaptă", centrat pe figura prin
cipală a piesei — frumoasa și în
țeleaptă Diana —, se desfășoară 
alert, în evoluția șiretlicurilor 
eroinei apelîndu-se, cu i 
procedeele comicului de situație. 
Dar se fac simțite în spectacol unele 
accente de diletantism în jocul

a
„Rachierița",

unor actori, pe care 
știut să le înlăture.

Trupa actoricească 
este încă pe deplin 
unele stridențe de această natură 
se simt în spectacolele amintite. 
Dar teatrul și-a consolidat cîteva 
marcante personalități artistice, so
lizi piloni de susținere ai pieselor 
reprezentate, și acesta este — și 
el — un argument, al maturizării. 
Prin personajele complex contu
rate, nu numai în această stagiune, 
s-a impus Constantin Adamovici 
(ale cărui creații, pe diferite scene, 
le urmărim de mai bine de 15 ani, 
de la un neuitat. „Platon Krecet" 
pe scena brașoveană). Portretul 

. lui Dumitrașcu Vodă din „Rac'nie- 
rița" este conturat de Adamovici 
cu o deplină stăpînire a mijloace
lor artistice. în interpretarea a- 
celuiași actor, drama lui Joe 
Keller din piesa lui Arthur Mil
ler își evidențiază convingător re
sorturile psihologice ascunse. „A- 
chizițiiie" recente ale 
două la număr, sînt 
de valoroase. Interpreta 
riței, Zoe Muscan, debutînd 
rol pe scena arădeană, se 
prestigios, conturînd un personaj 
clocotitor de viață și de pasiuni, cu 
inflexiuni tragice de amplă rezo
nanță. O foarte plăcută surpriză a 
constituit-o apariția în toate trei 
piesele vizionate a actorului Ale
xandru Drăgan — unul dintre cei 
mai înzestrați interpreți ai tinerei 
generații. Creionînd un personaj 
poetic și profund tragic în rolul lui 
Dan din „Rachierița", tipul înse
tatului de adevăr Chris Keller din

regizorul n-a

din Arad nu 
omogenă, și

»>•
teatrului, 
deosebit 

rachie- 
cu acest 
impune

„Toți fiii mei", și profilul spiritual 
și dezinvolt al lui Alexandru de 
Medici din comedia lui Lope de 
Vega, Alexandru Drăgan face do
vada unor însușiri variate, jocul 
său — pe registru comic, dramatic 
sau tragici — atingînd adesea in
tensități maxime. Dintre ceilalți 
actori ai colectivului arădean — a 
cărui stabilitate exemplară contri
buie în mare măsură la succesele 
obținute în ultima vreme, ne-au 
atras, îndeosebi, atenția : Viorica 
Popescu-Pintilie (frumoasa Diana, 
din piesa dramaturgului spaniol, 
un „argint viu" care, în neconte
nită mișcare, și cu calde tonalități 
ale glasului încurcă și descurcă cu 
dezinvoltură ițele acțiunii spre 
deznodămînt), Elena Bodi (pentru 
recunoscutele-i calități recitative, 
demonstrate încă o dată în rostirea 
versurilor lui Ion Luca, și pentru 
umanitatea caldă a personajului 
său din „Toți fiii mei"), 
răscu (bufonul cu mari 
lități din „Pentru unii 
și Liviu Mărtinuș (in 
Radu din „Rachierița", 
deosebit de sensibil, căruia în ac
tul al doilea i-am reproșa cîteva 
inabile „poze"). Din distribuțiile 
masive ale celor trei piese, poate 
că mai sînt mulți actori despre 
care s-ar putea scrie. Ne rezumăm 
la semnalarea unei plafonări în e- 
voluția unor tineri actori — 
Petrache, Ana Barth, ca să 
amintim decît două nume, — 
de care teatrul are misiunea 
portantă de a se ocupa mai stărui
tor în ceea ce privește desăvîrșirea 
lor artistică.

Alex. Fie- 
disponibi- 

proastă...") 
rolul lui 
un actor

Ion 
nu 

fată 
im-

Călin CALIMAN

Institutul de arte plastice „N. Grigorescu" din Capitală: lucrare studențească
Foto : R. Costln

tv
18,00
18,10

18,50
19,00
19,20
19,23
19,35

La cinematograful „Timpuri Noi’ 
din Capitală sînt programate săp- 
tămîna viitoare noi producții cine
matografice de scurt metraj reali
zate de studioul „Alexandru Sa- 
hia". între 6—12 martie vor putea 
fi vizionate la acest cinematograf 
„Hieroglifele pâmlntului" — scena
riul Marcian Bleahu, Nicolae Mi- 
hăilescu ; regia : Maria Sâpâto- 
ru ; imaginea C. Teodorescu. Ex
poziția „Dezvoltarea științei in Ro
mânia" — scenariul și regia : Ni
colae Otrocol; imaginea : Emeric 
Ghidali. „Nicolae Labi?” — sce
nariul : Gheorghe Tomozsi; regia : 
Erich Nussbaum ; imaginea Gheor
ghe Georgescu. Imprudențil — sce
nariul și regia : Paul Orza ; imagi
nea : Vasile Nițu. Despre noi — 
scenariul : Marius Oniceanu, Ha- 
ralambie Louis ; regia : Marius Oni-

ceanu ; imaginea : Gh. Herachdor- 
fer. Viile și vinurile României — 
scenariul: ing. A. Blidaru, ing. S. 
Teodorescu; regia : Constantin 
Budișteanu; imaginea D. Predea- 
nu, C. Teodorescu.

teatre

Premieră

la Teatrul

de Operă și Balet

în lumea muzicală, opera 
îndelungat stagiu și pe 
bucureștene. Creația lui 
a concentrat și de data 

numeroase forțe artistice

Evenimentul artistic al acestei 
săptămîni l-a constituit premiera 
prezentată vineri seara de colecti
vul Teatrului de Operă și Balet 
cu opera „Lohengrin" de Richard 
Wagner. Bucurîndu-se de un larg 
răsunet 
are un 
scenele 
Wagner 
aceasta
ale operei bucureștene. Conduce
rea muzicală a aparținut dirijoru
lui Mircea Popa, regia lui Jean 
Rânzescu, iar scenografia lui Ro
land Laub. Dirijorul corului — 
Stelian Olariu. Din distribuția pre
mierei : Nicolae Florei (regele), 
Ludovic Spiess (Lohengrin), Elisa- 
beta Neculce (Elsa), David Oha- 
nesian (Telramund), Zenaida Pally 
(Ortrud), Ludovic Konya (Heral
dul).

• Teatrul de operă și balet : 
BOEMA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
SÎNGE VIENEZ — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. 
ragiale" (sala Comedia) : 
ȘIR-TE MĂRGĂRITE — 
RĂZVAN ȘI VIDRA — 
(sala Studio) : O FEMEIE 
BANI — 15,30, DOMNII GLEM- 
BAY — 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : MOARTEA 
LUI DANTON — 19,30, (sala 
din str. Al, Sahia nr. 76 A) : 
SFÎNTUL MITICA BLAJINU
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL — 19,30, (la Sala 
Palatului) : AU FOST ODATA... 
DOUA ORFELINE — 19,30.
o Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(în sala Teatrului evreiesc de 
stat) : CIN-CIN — 19.30.
• Teatrul „Barbu Delavran- 
cea" : ȘCOALA NEVESTELOR
— 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — 15,30, AMOOOR
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : LU
CEAFĂRUL DINSPRE ZIUA — 
9,30, MUȘCHETARII MĂGĂ
RIEI SALE — 15,30.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. 
L. Caragiale" : NAPASTA și 
CHIRIȚA ÎN IAȘI — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : PĂCALĂ
— 17, (sala Palatului Pionieri
lor) : AMNARUL - 17.
• Teatrul satiTic-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victo
ria)': COLIBRI MUSIC-HALL
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : CU 
PICIOARELE PE PĂMÎNT — 
20.
• Cireul de stat : INTERNA
ȚIONAL ’67 — 19,30.

Ca- 
1N-

15,
20, 

CU

(Agerpres)

— Pentru cei mici filmul : Căsuța zburătoare.
— Pentru tineretul școlar : Amfora de pe galera 

lui Poseidon. Scenariu științific de I. Hobană.
— Publicitate.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Panoramic.
— Dincolo de micul ecran.

20,00 — Teleenciclopedia.
21,00 — Filmul serial : „Sfîntul".
21.50 — Invitata noastră. Muzică ușoară.
22,20 — Memoria peliculei.
22.50 — Campionatul mondial de patinaj artistic. Exer

ciții libere (femei). Transmisiune de la Viena.
23,30 — Telejurnalul de noapte.

I
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iretlicurilor | 
măsură, la I

... L

(Urmare din pag. I)

cadru scenografic sem- 
Traian Nițescu. printr-un 
joc de lumini și umbre, 
o atmosferă deosebit de 
pentru poemul dramatic a

versurilor (omogenizarea ros- 
dialectale 
un act

static, 
finisări

este deficitară) și 
— al doilea — 

insuficient ritmat, 
necesare la un 

merită să iasă din

con-

lui

activității noastre de cercetare. 
Probabil că în privința numărului 
de comunicări științifice raportate 
la numărul de cercetători stăm 
bine, poate chiar mai bine decît 
țări puternic dezvoltate. Numai că 
eficiența cercetărilor științifice se 
măsoară și prin beneficiile realizate 
în urma aplicării în producție a 
unor noi procedee tehnologice, 
prin valorificarea inteligenței pro
prii sub forma licențelor vîndute 
în străinătate și, în ultimă anali
ză, prin aportul adus la ridicarea 
bunăstării întregii populații. Iar 
la acest capitol sîntem încă defi
citari.

Să reflectăm cu toată răspunde
rea, de ce volumul destul de im
portant de idei creatoare ale oa
menilor de știință și specialiștilor 
noștri nu se asimilează în indus
trie într-un ritm corespunzător ne
cesităților, de ce multe dintre re
zultatele valoroase ale cercetării nu 
se materializează mai rapid în 
realități economice. Conducerea 
de partid și de stat a cerut în re
petate rînduri să depunem eforturi 
pentru a îmbunătăți situația în 
acest domeniu.

în cadrul restrîns al unui articol 
nu ne putem propune să definim 
răspunsuri globale, să găsim cheia 
miraculoasă care deschide poarta 
aplicării rapide și directe a acestor 
idei în producție. M-aș limita la 
citarea unor factori care își au fără 
îndoială contribuția nedorită. Ar 
prezenta, totodată, interes propuneri 
făcute de alți specialiști, din do
menii de activitate diferite, venind 
să completeze 
față.

Este clar că 
de la faza de 
zare, intensificarea ritmului de asi
milare necesită simplificarea sau 
eliminarea unor etape interme
diare, ieșirea din sistemul greoi al 
formalităților inutile. Iată, de pildă, 
cronologia succintă a etapelor 
parcurse în calea spre asimilarea 
industrială de procedeul mai sus 
amintit al reducerii oxizilor de 
fier, direct eu gaz metan. Țin să 
precizez de la început că este vorba 
de un proces foarte modern, a cărui 
aplicare industrială încă n-a fost 
rezolvată pe plan mondial, avînd în 
toate variantele de asimilare ren
tabilitatea asigurată, și că la eta
pele succesive a găsit solicitudinea 
forurilor competente. Șl totuși...

Decembrie 1963 : Procedeul ela
borat in faza de laborator este ac
ceptat de uzina „Industria sîrmei" 
unde se transferă instalația noastră 
pilot. Martie 1964 : Direcția tehnică 
a Ministerului Industriei Metalur
gice asigură fondurile pentru func
ționarea pilotului pînă în decern-

brie 1964, cînd se elaborează pri
mul raport satisfăcător privind re
zultatele obținute și se trage con
cluzia că procedeul merită să fie 
dezvoltat. Se obțin fonduri pentru 
perfectarea procedeului pe timp de 
încă un an. (Fără îndoială că pilo
tarea putea fi accelerată prin afec
tarea personalului calificat care să 
efectueze analizele necesare în la
boratorul uzinei). Martie 1965 : Di
recția tehnică dispune ca 
IPROMET să elaboreze studiul

desigur, dacă forul competent, care 
selecționează propunerile și se 
pronunță asupra eficienței econo
mice, ar avea dreptul, după adop
tarea unei hotărîri favorabile, să 
dispună finanțarea și executarea 
etapei următoare, acordînd priori
tatea de proiectare celor mai pro
mițătoare procedee. Este imperios 
necesar ca actuala metodologie de 
avizări și paraavizări care trans
formă ciclul „idee-aplicare indus
trială" într-o îndelungată cursă cu

tive, a primit din partea M.I.Ch. 
un răspuns negativ, în care se 
menționa că, întrucît acest proce
deu este în curs de soluționare în 
institutele departamentale subor
donate ministerului, va trebui să 
aștepte pînă... în 1970. Aș mai a- 
dăuga că în prezent această 
pulbere este procurată prin import.

Un alt exemplu. Bisulfura de 
molibden este un lubrifiant solid 
de mare performanță, care poate 
aduce economiei naționale economii

Factori care fac să
treneze finalizarea
cercetării științifice

►

considerentele de

accelerarea trecerii 
laborator la finali-

tehnico-economic pentru etapa 
semiindustrială. Decembrie 1965— 
Martie 1967 : Consiliul tehnic al 
ministerului își dă avizul favorabil 
ca proiectul de ansamblu să fie 
continuat, întrucît rentabilitatea 
reiese evident din studiul tehnico- 
economic. în această perioadă 
ICEM prezintă consiliului tehnic un 
alt procedeu și se încep discuții de 
un îndoielnic caracter principial 
care frînează asimilarea procedeu
lui nostru timp de aproape încă un 
an, necesitînd noi studii tehnico- 
economice și avizări. în cele din 
urmă, se dispune executarea pro
iectului de ansamblu pentru o in
stalație similară cu pilotul (cuptor 
tunel). Anul acesta Instalația va fi 
pusă — probabil I — în funcțiune.

Am insistat asupra amănuntelor 
de mai sus pentru a arăta cît de 
greoaie este metodologia avizărilor 
chiar și în cazurile optime. Se 
pierd luni și ani de zile din cauză 
că deciziile de finanțare și execu
tare se iau de multe ori cu pre
cauții exagerate, mergind pînă la 
atitudinea bănuitoare față de nou, 
chiar și în cazurile cînd economi
citatea propunerilor este evidentă. 
Ritmul asimilării s-ar intensifica,

obstacole de 3—5 ani, ba uneori 
ehiar mai mult, să fie înlocuită 
printr-un drum neted spre valori
ficarea economică.

Un alt factor care poate in
fluența pozitiv scurtarea ritmurilor 
de asimilare a cercetărilor în pro
ducție este aprecierea economici
tății după criterii strict științifice. 
Colectivul nostru a întîmpinat 
mari greutăți în asimilarea indus
trială a pulberii de aluminiu 
pentru betonul celular autoclavi- 
zat, material cu mult mai ieftin 
decît betonul obișnuit și cu înalte 
calități antifonice și izolante, 
avînd o largă utilizare în industria 
materialelor de construcții. 
Pulberea de aluminiu obținută de 
colectivul nostru a fost experi
mentată anul trecut cu rezultate 
satisfăcătoare la Uzina de beton 
celular autoclavizat din Doicești. 
Avizarea necesară pentru introdu
cerea în producție a procedeului 
elaborat este de competența Mi
nisterului Industriei Chimice și a 
Ministerului Industriei Construcții
lor. Spre surprinderea noastră, in
dustria locală din Oradea, care în 
1966 și-a exprimat dorința să asi
mileze fabricația pulberii respec-

de ordinul zecilor de milioane de 
lei, (poate „lungi", de pildă, funcțio
narea motorului de automobil cu 
circa 60 000 km). Colectivul nostru 
a elaborat un procedeu de produ
cere a lubrifianților pe baza bi- 
sulfurii de molibden, procedeu care 
a contribuit în mare măsură la 
rentabilizarea unei mine din ma
sivul Bihor. Principalul beneficiar 
este Ministerul Transporturilor. 
Dar acesta, preferind introducerea 
unui alt lubrifiant (lecitina) nu nu
mai că întîrzie industrializarea 
produsului nostru, dar a și interzis 
unităților subordonate folosirea lui. 
(în treacăt fie zis, la uzinele „Stea
gul roșu“-Brașov el este utilizat 
la rodarea motoarelor).

Tărăgănarea introducerii noilor 
soluții științifice este datorată des
tui de des slabei preocupări de care 
dau dovadă în această direcție be
neficiarii, conducerile unităților 
productive. Este cunoscut că marile 
întreprinderi capitaliste fac inves
tiții importante pentru aplicarea 
soluțiilor tehnice superioare, fiind 
interesate să obțină producția res
pectivă cit mai grabnic, cu cîteva 
zile sau chiar ore înaintea firmelor 
concurente, întrucît această priori-

tate de tehnică nouă și brevetarea 
ei asigură supraprofituri. La noi 
însă sînt întreprinderi cu deficite 
cronice acoperite din buget, care 
se dezinteresează de introducerea 
unor soluții științifice de 
le sporească substanțial 
vița tea.

Experiența colectivului
a unităților industriale cu care co
laborăm, ne face să înclinăm spre 
concluzia că stimularea materială 
a creației științifice, în forma ac
tuală, nu favorizează desfășurarea 
unei activități intense și susținute. 
Pentru a fi mai explicit, trebuie a- 
rătat că recompensa pentru inova
țiile și invențiile aplicate în in
dustrie nu se află în nici un fel 
de raport cu beneficiile realizate 
de pe urma aplicării lor, ceea ce, 
firește, nu stimulează aproape de
loc abordarea și rezolvarea proble
melor de mare eficiență economică. 
O concordanță firească între efi
ciența economică a unei cercetări 
științifice asimilate industrial și re
compensa pe care o primesc cei 
care au colaborat și contribuit la 
realizarea ei ar favoriza lichidarea 
treptată a acelei activități științi
fice destul de formale, care se 
„concretizează" mai ales în articole 
din diverse publicații și este lipsită 
de perspectiva aplicației economice.

De asemenea, în cazurile cînd 
colectivele de cercetare dovedesc 
prin realizările lor utilitatea pen
tru economia națională a investi
gațiilor întreprinse, firesc ar fi ca 
să se procedeze la finanțarea dife
rențiată a acestora, in funcție de 
randamentul economic previzibil. 
Finanțarea unei lucrări de cerce
tare nu e încă în funcție de valoa
rea ei tehnică, științifică și econo
mică — cum este situația în pre
zent — ceea ce poate dăuna efi
cienței științifice.

Aș dori, de asemenea, să formu
lez unele propuneri care, după pă
rerea mea, pot contribui la o 
scurtare considerabilă a ritmului 
de asimilare.

concerte

natură să 
producti-

nostru și

Rezultatele obținute de multe 
țări industriale dezvoltate care au 
izbutit să accelereze substanțial 
ritmul de introducere a 
lor științei și tehnicii în 
națională, se datorează 
măsură faptului că cei 
loroși cercetători lucrează 
cit în laboratoare uzinale 
late, pentru transpunerea în pro
ducția industrială a celor mai noi 
idei științifice și procedee tehno
logice. Este știut că la noi această 
legătură dintre știință și producție 
rămîne încă o noțiune destul de 
abstractă. Reducerea și lichidarea 
treptată a decalajului amintit față 
de ritmul asimilării obținut în ță
rile industrial dezvoltate impune o 
analiză temeinică a tuturor aspec
telor privind crearea unor legături 
organizate intre știință și produc
ție. Metoda convențiilor și contrac
telor ce s-a dovedit utilă ar trebui 
completată, după părerea mea, 
prin contacte personale care să 
ancoreze cît mai adînc activitatea 
cercetătorilor în realitățile indus
triale. Ar fi de dorit în acest scop 
ca oamenii -de știință să devină 
membri în consiliile tehnice ale 
unităților productive, pentru a 
depista probleme actuale, a le re
zolva și urgenta valorificarea eco
nomică a cercetărilor efectuate.

în uzine ar trebui create servi
cii de legătură care, în colaborare 
cu cercetarea, să realizeze treptat 
fazele-pilot, semiindustrială și in
dustrială, economisind astfel volu
mul exagerat de timp acordat de 
cercetători asistenței tehnice, in de
trimentul muncii propriu-zise de 
creație științifică, în prezent, însă, 
personalul tehnic calificat din pro
ducție se ocupă aproape exclusiv 
cu probleme de organizare a pro
ducției curente.

Trebuie să nu ne precupețim 
eforturile pentru a înlătura caren
țele și învinge greutățile ce stau 
în calea accelerării ritmului de a- 
similare, problemă cheie a eficien
tei cercetării științifice.

realizări- 
economia 
în bună 
mai va- 
nemijlo- 

bine uti-

Orchestra simfonică a Filar
monicii de stat „George Enescu". 
avînd la pupitru pe Mircea Ba- 
sarab, prezintă sîmbătă, ora 20, 
la Ateneu, Concertul pentru vio- 

minor de Saint Saens ; Concertulloneel și orchestră nr. 1 op, 33 în Ia _ ______ _
pentru corn și orchestră în mi bemol major K. V”'*417 'de^Mozart 
șl Concertul pentru pian și orchestră în mi bemol major nr 5 on 73 
de Beethoven. Soliști : Nicolae Șarpe. Paul Staicu, Radu Lupu
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legi nd silabele cîte două :

lumea știe că Pavelescu 
oameni. Bagă de seamă,

Pavelescu îl făceau 
cum nu se simțise

spuse Pavelescu ca

CORNELIU LEU

Romanul „Viata particulară a lui Constant Hagiu 
Corneliu Leu, își propune să oglindească procesul de iormare 
șl de desăvîrșire ca om și ca cetățean a unui tînăr inginer. 
Urmărind această evoluție pe mai multe planuri, romanul 
cuprinde o perioadă de mai bine de douăzeci de ani, din 
timpul celui de-al doilea război mondial și pînă in zilele 
noastre. In ciuda greutăților pe care le întimpină, în ciuda 
ezitărilor pe care le are la un moment dat, ca om, eroul ro
manului ajunge la deiinirea și împlinirea personalității sale. 
Ideea ce rezultă din parcurgerea acestei „vieți particulare" 
este aceea că omul capabil, omul competent, omul creator 
ailă în construcția socialistă un înalt țel și o splendidă cale 
de afirmare. Acțiunea iragmentului de față se petrece în 
preajma momentului naționalizării, moment crucial pentru 
deiinirea lui Constant Hagiu ea om de acțiune, ca viitor con
structor al noii societăți.

Se-așteptase la un Pavelescu mîhnit, dez
iluzionat de el și, din pricina asta, tare-i 
mai era rușine. Păși în anticameră c-un 
sentiment sincer de inutilitate a persoa
nei sale. „Nu prea e mare lucru de capul 
tău, domnule Constant, simțea nevoia să-și 
spună ; oamenii au încredere-n tine și tu 
ești un nepriceput !”... Și nu-i era frică 
pentru că putea fi scuturat. Nu ; trăia 
doar o sinceră rușine ; ceea ce, pentru el, 
pentru firea lui, era mult mai grav.

Privirile lui Pavelescu, însă, nu arătau 
de loc dezamăgite. Erau rele, erau fioroase, 
parcă scuipau.

— Ai făcut jocul dușmanului de clasă ! 
șe repezi el asupra lui Constant, de cv.m 
îl văzu.

Constant ridică din umeri a „n-am ce 
spune" și simți nevoia să se-aplece într-o 
parte, cu teamă, ferindu-se de năvala vor
belor rele :

— Sigur că da, partidul are încredere 
în dumnealui, eu. cu mina mea îl iau 
și-l pun delegat, delegat al statului, care 
să supravegheze producția pe care o dă 
patronul, iar el !... Spune, ai visat vreo
dată să ajungi delegat al guvernului ? 1...

Constant tăcea.
— Da, găgăuță ce ești!... Asta ești acum : 

delegat'al guvernului !
Constant tăcea.
— Da, nu te uita că-i vorba doar de-o 

fabrică, una din multele fabrici ale Bucu- 
reștiului, dar se cheamă că ești delegat 
al guvernului.

Constant privea fix, în același punct 
al parchetului.

— Asta te-am pus ; te-am pus ca să 
observi ce face patronul, ca să vezi dacă 
îndeplinește ce-i cerem noi ! Știai ? 1

Știa, cum să nu știe.
— Iar tu, un papă-lapte !... Un naiv... 

Spune !... Spune de ce n-ai căscat ochii. 
Biroul era larg, elegant, și Pavelescu se 
simțea foarte sigur în tot spațiul acela.

— Sau, poate că i-ai căscat ; i-ai căscat 
la ce te-a mituit patronul !

Constant tresări. De fapt, de la primele 
vorbe ale lui Pavelescu se hotărîse :

cască ? !... Și cînd ?... Cînd noi am pus un 
delegat acolo. Cînd eu, Pavelescu, am 
garantat pentru el !...

Se simțea umil acum. Umil, mai ales că 
n-avea ce să răspundă. Și vedea dinainte-i 
mișcările de om stilat ale patronului, mîi- 
nile fine și elegante cu care gesticula cînd 
vorbea amabil și distins despre faptul că 
el vrea să se încadreze noii epoci... Da, da, 
și cu manierele astea stilate le-a suflat de 
sub nas trei tone de alamă, a găsit pre
textul să nu mai dea de lucru cel puțin 
două săptămîni la muncitori, deci, a reali
zat un cîștig dublu. Incapacitatea asta a 
lui, vorba dură a lui 
să se simtă umil așa 
nici o dată.

— Poți să pleci, îi 
și cum l-ar fi scuipat.

Se-ntoarse încet ; încet. Și nici măcar 
nu simți nevoia să se gîndească la faptul 
că-și începuse grozav noua carieră. Porni 
spre ușă, văzînd dinainte-i tot timpul ges
tica elegantă a patronului, cravatele lui 
fine, surîsul lui amabil : „Domnule Hagiu, 
eu cred că ne putem înțelege perfect, ca 
și conducătorii partidelor noastre. Eu sînt 
tătărăscian, domnule Hagiu, sînt om al 
practicii ; eu îi detest pe țărăniști cu mult 
înaintea dumitale, domnule Hagiu"...

— Stai !
Glasul sună răgușit și poruncitor.
— întoarce-te !
Se întoarse. Pavelescu îl privea cu aceeași 

insinuare de mai înainte.
— Credeai că ieși de la mine așa. Ha-ha ; 

ha-ha, ha-ha !...
Rîdea strident. 

Ha-ha, ha-ha...
— Auzi; toată

nu se-nșeală la ._ .
dacă mai greșești o dată... ai înțeles, nu ? !... 
Ești doar băiat deștept : Pavelescu nu 
se-nșeală la oameni !... Ai noroc că eu văd 
lucrurile în perspectivă. Comuniștii se în
grijesc de cadre, de asta te păstrez. Bine 
că ai simt autocritic, 
salvare 1 Dar, bagă de 
facem treabă împreună

Asta-i singura 
seamă : sau o 
multi ani, că

Desen de MiHU
VULCĂNESCU

mul te scoate în primul tînd pe tine din 
țîțîni, iar prezența lui o strigi, o urli, 
nu o constați.

Ea nu putea să nu-i admire pasiunea 
și nu putea .să nu-1 simtă dezarmat ca 
pe oricine se descarcă. Fruntea lui îmbro- 
bonată deasupra ochilor, privirile fixe, 
încăpățînate, , îi dădeau un aer de copil 
chinuit. Ea își simțea superioritatea calmă 
și i-o plătea : ,

— Nota zece plus pentru magistrala dez
voltare a ideii : „Entuziasmul li-1 dă parti
dul".

Și nu mai,era jignită. Ba, dimpotrivă, 
foarte veselă, îi ștergea broboanele de pe 
frunte și-1 să/uta...

— Iți înțeleg nervozitatea, stimate domn. 
E o nervozitate creatoare, generată de mo
dificările propriei dumitale structuri. 
Numai... ,

— Ce, fiumai ?...
— Numai ai grijă să nu devii prea sen

timental. Sentimentalismul strică, să știi. 
Tu însuti ai spus-o. Ia. mai bine exemplu 
de la 'Pavelescu. Poate fi om mare fără 
sentimentalisme. Ba chiar dimpotrivă.

Cîndva, mai târziu, șărutîndu-1 în lumina 
discretă, de după-amiază, a unui boschet din 
parcul acela obosit, ea devenind femeie, sau 
dîndu-și pe față modul specific feminin de-a 
admira, îi spuse : -

— Dragul meu, știi ce splendid te face 
chinul ăsta al tău !...

El, însă, nu mai era atent la delicata 
ei admirație. Se despărți de ea mai repede 
ca de obicei și porni spre fabrică. Apoi 
își aminti că Dragu îi dăduse adresa 
de-acasă. Și se trezi alergînd, dar de-a 
dreptul alergînd, pe unele dintre acele 
străzi largi, pavate cu piatră necibplită, 
ale căror curți micuțe erau mărginite de 
garduri scurte, făcute cu economie de che
restea. Mirosea a iarbă și a fum'.' tfhm- 
vaiele făceau aici mai mult zgomot, 
soare mare, roșcovan, apunea tăiat ciudat 
de cupola unei biserici neterminate. Edilii 
avuseseră o inspirație bizară punînd * 
ca : strada Amintirilor, strada Depărtării, 
strada Dorului. Pe garduri se cățărau zo
rele, pe lîngă ziduri creșteau mături și 
gherghine iar undeva, în față, se auzeau 
locomotive și pocnete de tampoane.

și un

nume

mă

Un

dai

alb, 
nu-

trag consecințele, 
consecințele ? în-

cheamă, le voi

— Tovarășe Pavelescu, vă rog să 
desărcinați. Nu m-am dovedit capabil.

Pavelescu îi aruncă o privire disprețui
toare :

— Nu-mi spui dumneata ce să fac. Asta 
hotărăsc eu. Bagă de seamă : ai intrat 
într-o treabă din care nu ieși „desărcinat". 
Pe dușmani noi nu-i „desărcinăm".

— Puteți să mă considerați oricum, 
act dușmănos să știți că n-am făcut.

— Uită-te la el ! Va să zică îmi 
voie să te consider oricum. Mersi !

îi vîjîia capul. „Pe semne că sînt 
alb de tot”, își spunea Constant. Și,
mai lucrul ăsta era în stare să și-l spună, 
numai lucrul ăsta era în stare să-l gîn
dească.

— Tovarășe Pavelescu, n-am spus-o ca 
să vă jignesc, nici ca să-mi dau impor
tanță. Dar îmi dau seama că se poate 
crede despre mine orice. Și asta, fiindcă 
am lucrat prost. Iar, dacă am lucrat prost, 
n-am ce căuta acolo.

Pavelescu îl privi într-un fel ciudat, dar 
el nu măi ferea privirile ; spusese ce avu
sese de spus.

— Va să zică, n-ai ce căuta acolo, spuse 
Pavelescu într-o doară, parcă pregătind 
sub fruntea sa înaltă, cam prea perfect 
dreptunghiulară, ceva îngrozitor.

— Da, tovarășe Pavelescu. Nu e vorba 
de o uzină deosebit de mare, dar sarcina 
e destul de importantă ; ați avut încre
dere ; m-ați pus delegat din partea statu
lui cu urmărirea producției. Nu pot face 
mare lucru. Patronul e proprietar. Eu, 
tocmai aici ar fi trebuit să-mi arăt în- 
demînarea. să-1 dibui, să pun organizația 
de partid să acționeze, să vă anunț pe 
dumneavoastră... Ridică mîiniie în sus : Nu 
m-am dovedit în stare.

— Știi cum se cheamă 
trebă brutal Pavelescu.

— Indiferent cum se 
trage !

Constant se mai liniștea. Vedea dinain
tea sa ochii ironici ai lui Mihai care-i 
spunea cu dispreț : „Mare prost, ești; vrei 
neapărat s-o faci ne grozavul ; ți-e ciudă 
că nu te-ai priceput si-n loc să cauți să 
te salvezi îți pui cenușă-n cap ! Prostule, 
după ce c-ai dat-o-n bară, mai ești și 
mîndru !“

Pe Constant nu-1 mai interesa. Cînd in
trase aici îi era rușine. Acum rușinea îi 
trecuse. Nu mai era capabil de sentimente 
umane, duioase. Pavelescu i le amputase. 
Acum era iarăși acel Constant Hagiu di
nainte, care știa că încercase un lucru, 
că avusese o șansă și că nu a reușit. 
Atît.

— Da. da ; e cel mai grav lucru să te 
pun să supraveghezi dușmanul de clasă 
și tu să colaborezi cu el !...

Pavelescu își îndreptă părul care-i ve
nea în ochi si-1 privi într-un fel insi
nuant pe care Constant nu-1 pricepu.

— Tovarășe Pavelescu, am spus : am 
greșit, sînt gata să suport orice.

— Ai greșit ? țipă Pavelescu . Tu asta 
numești greșeală ? !...

Iarăși tăcere.
— Greșeală, ă ? !... Ia spune, cîte tone de 

alamă a vîndut ?
— Trei.
— Trei !... Gură-cască ce ești. Asta știi 

ce-nseamnă !... Asta înseamnă valoarea a 
zece, sau chiar a cincisprezece !... Pentru 
că : o dată, el a vîndut-o, a făcut-o să vă 
dispară de sub nas ; a doua oară : uzina 
acum va sta, pentru că el va motiva că n-are 
materie primă : a treia oară : ministerul, 
care are și-așa atâtea pe cap, va trebui să 
se zbată să-i facă rost patronului dumitale 
de altă cantitate de alamă și, cît mai 
repede, pentru ca să poată să se reia 
producția cît mai repede ! înțelegi, gură-

•) Fragment din romanul „Viața par
ticulară a lui Constant Hagiu".

de oameni, sau... Ai priceput,am nevoie 
nu ? !,..

...Tamara 
voasă :

— Ce ți-a
— Mi-a spus... 

simt autocritic.
— Va să zică, . . 

răsuflă ușurată și-l mîngîie.
El nu știu să-i răspundă 

văr, îl apreciază, tot așa cum nu știa dacă 
are într-adevăr simț autocritic.

Și chiar se-ntreba : oare cum o fi, în
tr-adevăr, să ai simt autocritic ?... Și nu-și 
dădea seama. în urechi îi ropoteau încă 
vorbele neîndurătoare ale lui Pavelescu.

îl aștepta cu o nerăbdare ner-

spus, ce ți-a făcut ? 
noroc de faptul că am

totuși, te apreciază... Ea

dacă, într-ade-

r

cu 
le 

lui

cu

Tamara îl înțelegea perfect. îi simțea 
orice mișcare, îi bănuia cauza oricărui 
reflex. îl admira și suferea pentru el; cre
dea în el și dezbatea cu pasiune proble
mele lui.

Anul acela, cu toate frămîntările, 
toate semnificațiile deosebite pe care 
căpăta pentru el, era asociat în mintea 
Constant cu rezonanța gravă, pătimașă 
frazelor pe care Tamara le construia
mare corectitudine atunci cînd vorbea. 
Frazele ej aveau întotdeauna și subiect, și 
predicat. întrebuința termeni exacți, ca un 
om obișnuit să vorbească de la catedră :

— Pavelescu are o impresie bună despre 
tine. Mă bucur că nu și-a schimbat-o. Se 
vede că e un om care aprofundează lucru
rile. Nu poate să nu-și dea seama că ești 
un om capabil. Constant, tu nu trebuie 
să-1 dezamăgești. Este un om care are 
multă bunăvoință față de tine. Bunăvoința 
trebuie apreciată și răsplătită, tot așa cum 
și ea, la rîndul ei, este o dovadă de 
apreciere.

Era bucuroasă într-un fel, și era caldă, 
și, cum pășea alături, părea mîndră de el.

Constant mergea îngîndurat. Nu reușea 
să-și dea seama : tonul lui fusese convingă
tor, sau Pavelescu voise să se arate mă
rinimos ?... Nu-și controlase vorbele, așa 
cum ar fi făcut altădată. Mihnirea nu-I 
lăsase să și le controleze și, în contradicție 
cu propriile-i principii, spusese tot ce avea 
pe suflet. Nu urmărise nimic, nu preme
ditase nimic. Din pricina asta, poate, nu 
pricepea prea mare lucru. Și totuși, se 
simțea limpezit, liniștit, descărcat.

— Vezi, Tamara, sînt bune și momente 
din astea. Cînd l-am privit, mi-am dat 
seama că mă ura, că pierdusem totul ; 
și n-am mai simțit nevoia să mă con
trolez.

— Ai fost sincer, de asta ți-a spus el 
că ai simț autocritic.

— Nu știu dacă am fost sincer, dar am 
fost cinstit. El însă... nu pricep deloc 
ce-a fost în capul lui !... M-așteptam să 
fie deziluzionat. Cînd colo, m-a scuturat ca 
pe-o otreapă.

— Da, dar te-a lăsat în continuare.
Lui, lucrurile i se păreau mai complicate 

decît rezultatul practic și imediat pe care-1 
vedea Tamara.

— Tamara, tu îți amintești de „grasu" ?... 
Ala cu care stăteam la cămin !

— Da.
— îți amintești și de ceilalți ?... Eram 

șase-ntr-o cameră cu trei paturi.
— Ei. pu știu dacă mi-i pot aminti 

toți, dar. în general, mi-i amintesc.
— în sfîrșit, cunoști conflictul meu 

ei !
Ea îl privi glumeț :
— Am marea cinste de-a fi fost confi

dentul dumneavoastră, eminentă.
— Știi cît 

teoriile lor : 
și altele.

— Da, și ....
nism" ; îți imputau că te-ai dat cu roșii.

— Exact 1

pe

cu

de ridicoli ni se păreau cu 
comunismul nu prinde la noi.

te acuzau de... „colaborațio-

— Naivi și retrograzi.
— Se poate. Eu altceva vreau să-ți spun ; 

un lucru pe care ți l-am ascuns pînă 
acuma.

— Va să zică, domnul se mărturisește, 
domnul a avut și secrete față de noi. Ia 
să v-auzim, stimate geniu: ce fel de rezer
ve ?... De natura politică sau de strictă 
slăbiciune omenească ?

Asta era Tamara. îl învăluia în can
doarea inteligentei ei, era convinsă de 
marile lui capacități, iar fericirea că-1 
găsise și că se afla lingă el, o făcea să 
sclipească asemenea unui metal prețios, 
pus în valoare. Constant trăia o deose
bită încîntare alături de ființa asta mică, 
scăpărătoare, căreia dragostea pentru el 
îi ascuțea atît de mult subtilitatea. Si nu 
putea să nu fie covîrșit de conștiința că 
dragostea pentru el o făcea așa, că dra
gostea pentru el punea în valoare bibeloul 
acela cu ochi vii, atenți, pătrunzători. Con
știința că datorită ție se petrece așa ceva 
cu un altul, unei femei îi flatează orgoliul, 
o face să fie mai mîndră. mai sigură de 
sine ; unui bărbat însă, îi dă și mai multă 
căldură, și mai multă delicatețe.

— Ti-am ascuns, draga mea — deveni 
Constant deodată mic și intimidat de măr
turisire — ti-am ascuns asta pentru că 
am trăit o mică deziluzie numai datorită 
sentimentalismului meu... De sentimenta
lismul meu mi-era rușine.

— Haide, iubite maestre, nu te mai 
explica atîta ; spune !

— Spun, Tamara. Să nu te-aștepți la un 
lucru grozav. E vorba numai de-o con
cluzie pe care am tras-o. Povestea e un 
fleac. Concluzia pe care o trag eu din 
ea e mai gravă. Cîndva, aveam impresia 
că sînt inamovibil. Si eram, pentru că 
nu-mi păsa de nimic. Acum începe să-mi 
pese de-o seamă întreagă 
asta nu e bine, cu toate 
fiu așa.

— Dar omul trebuie să 
în ceea ce face, dragul meu.

— Tamara, printre preceptele unchiului 
meu era unul foarte interesant. Vorbea 
de o zeiță căreia toți bărbații i se supu
neau orbește pentru că se-ndrăgosteau de 
ea. Singurii care-i puteau smulge favoruri 
erau preoții. Aceștia erau placizi, își în
vinseseră dragostea.

— Am înțeles : adică pasiunea te robește.
— Exact. Garanția succesului este sigu

ranța de sine pe care ți-o dă indiferența. 
Ei bine, eu nu mai sînt indiferent, Tamara ; 
și totuși, mă simt atît de bine, atît de 
bine...

Mîna ei mică i se oprea pe frunte, pe 
obraji. Si avea o căldură protectoare.

— E normal, dragul meu. Lucrurile astea 
ți se păreau absolute pentru că aparțineau 
unei anumite clase, unei anumite orîn- 
duiri, care ți se părea absolută. Descătu
șarea noastră constă tocmai. în faptul că 
ne dăm seama că lumea șl gîndirea sînt 
mult mai largi, mult mai cuprinzătoare.

Pe el nu-1 mulțumea decît în parte 
explicația asta cu caracter cam didactic, 
îl mulțumea doar în măsura în care-i 
dovedea că Tamara îl lua în serios. Felul 
ei de-a gîndi era cam rece, mai degrabă 
în baza unor lucruri asimilate decît a 
unora pornite dintr-o adîncă frămîntare 
lăuntrică. Uneori simțea asta, dar nu-1 
deranja. O punea pe seama spiritului prac
tic feminin. In fond, chiar și la modul 
ăsta era bucuros că ea îl lua în serios, 
că era pasionată de frămîntările lui. Asta 
îl făcea să-i fie recunoscător, să fie flatat 
și încîntat de străduința ei, chiar așa, 
profesorală, cum era.

— Uite, stimata mea logiciană de rasă, 
uite cum stau lucrurile : cînd am. luat 
prima leafă, știi, mai stăteam încă la cămin. 
Am cumpărat de toate : vin, paștramă, 
mezeluri, conserve, și m-am dus la ei. 
Doar erau oamenii cu care trăsesem din 
greu aproape două ierni. Amicii au explo
dat de bucurie. Au înfulecat, au băut și,

de lucruri. Și 
că-mi place să

depună pasiune

după ce s-au umflat, 
au început să mă 
chestioneze: „Asta-i pri
ma leafă ?“..... Da“... „Șl
ce faci tu acolo?"... 
„Cum să vă spun, mă 
ocup de producție : ce 
comenzi are fabrica, ce 
materii prime îi trebuie, 
remedierea unor stag
nări"... „Ha, mi-au spus 
ei pe șleau ; crezi că nu 
pricepem ?! Te-au pus 
să-1 supraveghezi pe pa
tron !"... „Să zicem că-i 
așa”... „Păi vezi, păi vezi, 
ești omul comuniști
lor !“... Ce stupizi, doar 
știau prea bine că eu în
sumi eram comunist !... 
Dar eu, prostul, le-am 
ZÎmbit amical. „Ești omul 
comuniștilor și leafa asta 
o iei ca să faci jocul co
muniștilor”, continuau 
ei... Cel mai mult m-a 
intrigat, însă, Grasu. De 
asta ți-am vorbit despre 
el. Inchipuie-ți scena : 
într-o mînă un pahar 
plin, într-alta un cirnat 
serios, cu gura plină de 
pastrama adusă de mine, 
îmi spunea : „Bagă de 
seamă, o să plătești tu 
într-o zi pîinea asta pe 
care o mănînci de la co
muniști !".

— Ce porc !
Constant tresări. Atri

butul suna foarte precis 
în glasul intrigat al Ta- 
marei.

— Da, Tamara, vezi, 
așa mi-am spus și eu. 
Și m-a cuprins deodată 
o ciudă pe mine însumi : 
ce rost avusese să mă 
port sentimental cu niște 
țipi ridicoli, retrograzi, 
teribiliști și naivi?!... 
M-am întrebat, foarte 
serios și foarte supărat 
pe mine : „ăsta-mi era 
rostul cînd mă simțeam 
atît de bine activînd, 
cînd oamenii cu care a- 
veam de-a face în uzină 
erau sinceri, dintr-o bu
cată ? Mai aveam eu 
timp să cochetez cu mu- 
coșii ăia ?!... I-am 
scuipat și-am ieșit. Fier- 
beam, se zbuciuma ceva 
în mine. Și n-am simțit 
nevoia să mă întreb de 
ce eram atît de păti
maș... Fierbeam, dar, 
într-un fel, mă simțeam 
bine ; aveam o direc

ție bine definită, eram pe un drum sigur.
— Și, ți-a fost rușine de slăbiciunea ta ?... 
Fața lui Constant căpătă niște trăsături 

grave :
— Uite, am spus la început, dar nu cred 

că lucrurile stau chiar așa. Mai degrabă 
aș spune că nu-mi place să fiu patetic, iar 
acela a fost pentru mine un gest patetic... 
Și simt nevoia să-ți povestesc toate astea 
pentru ca să te-ntreb : Tamara, tu ce crezi ? 
Aia care spuneau că mănînc pîinea comu
niștilor, bine-nțeles, erau ridicoli înjurîn- 
du-mă cu gura cu care mîncau pîinea mea. 
Noi nu cădem cumva în cealaltă latură, 
făcîndu-ne a uita de tot lucrul acesta ?

— Care, Constant ? întrebă ea presim
țind parcă ceva.

— Că. totuși, mîncăm pîinea asta, chit 
că sîntem și noi printre comuniști.

— Și ce vrei să spui cu asta ?... Doar 
e un lucru evident !

— Nu, Tamara ; acum poate, uite, ai să 
pricepi : eu vreau să fiu cinstit ; cu oame
nii ăștia nu pot fi decît cinstit. Pe mine 
nu mă poate mulțumi faptul că Pavelescu... 
în mine, știi prea bine, s-a dat o luptă. 
Și-a triumfat cel care are de făcut ceva 
în viață. Ceva concret. Dacă ar fi triumfat 
celălalt, cel care voia să ajungă ceva atunci 
puteam fi mulțumit că am ajuns și că Pave
lescu m-a lăsat. Dar așa... Mi s-a dat posi
bilitatea să fac. Și, ce-am făcut ?... Un poci
nog. Tamara simți imputarea din glasul 
lui. O surprinse faptul că el, de la început, 
aici urmărise să ajungă cu raționamentul, 
și se crispă

— Iubite maestre, îi spuse ea, frămîn- 
tarea dumitale e o dovadă că vei aduce 
foloase pe viitor, dar, bagă de seamă, fră- 
mîntarea asta atît de alambicată unii o 
mai numesc și „mentalitate mic burgheză".

— Nu-mi pasă de acei „unii".
— Mie, în schimb, îmi pasă de tine, 

pentru că am impresia că-ncep să te ener
vez.

Constant ripostă de complezență. De fapt 
simțea și el o limită, o răceală datorată 
unui anume prag al înțelegerii dintre ei.

— Cred că nu faci parte din acea cate
gorie de bărbați care sînt convinși că 
femeile nu pot gîndi decît mai limitat...

— Mai limitat, nu. Poate cu un simț 
practic mai imediat. Tamara, dar milioa
nele astea de oameni care o duc destul 
de rău încă, te-ai Întrebat tu de unde 
au o doză atît de mare de entuziasm ?

— Entuziasmul li-1 dă partidul.
„Simplu de spus”, ar fi vrut să-i răs

pundă. „Simplu de rostit generalități". Se 
abținu, însă. Nu voia s-o jignească. Nu 
știa dacă, nu cumva, el pretindea ceva 
absurd.

Și deodată simți că felul ei de-a fi, atît 
de sigur, îl deranjează- „Oare de ce 
absurd ? !" „Oare, ei trebuie să-i pretindă 
mai puțin decît...".

— Ce-i aia că „entuziasmul li-1 
dul" ?! se trezi el întrebînd-o 
uricios.

Atît de brutal și de uricios 
molipsindu-se, ripostă cu ironie rea :

— Am greșit oare cu cevg ? Demonstra
ți-mi, vă rog, unde este greșeala în logica 
formulării mele !...

— în frazeologie 
ralități.

— Generalizarea 
ia cel convins de 
particularului.

Glasul ei suna sec, cuvintele 
anumită modelare. O modelare jignită.

Lui nu-i păsa însă. Tensiunea la care 
trăia era prea mare și poate tocmai de 
asta îi trebuia Tamara, ca să i-o tempereze, 
ca să împrumute din calmul frazelor ei 
didactice arderilor lui, entuziasmului și 
pasiunii cu care se petreceau transformările 
lui.

O apucă de braț, o trase brutal spre el 
și-i spuse pe nerăsuflate :

— Nu avem nevoie de fraze, Tamara, 
nu avem nevoie de fraze. Se petrec lucruri 
mari, cu adevărat importante, iar frazele 
le minimalizează, le răcesc, 
Mie nu-mi pasă că nu mai 
înțelegi tu ?... Mă aflu în 
oameni care nu sînt nici 
calculați și cu toate astea 
bun simț. Da, poate-o să ți 
ce spun, dar nu-mi pasă 
sînt dator să fac ceva, să fac ceea ce 
vreau să fac, ceea ce pot să fac. Ei fac 
foame, ei au copii care strigă după mîncare, 
ei au grijile lor și, cu toate astea, vin 
la muncă cu entuziasm cum n-am mai 
văzut nici o dată și au o robustețe spi
rituală și o încredere-n ceea ce fac așa 
cum n-am mai văzut niciodată și sar la 
fiecare acțiune, răspund la fiecare chemare, 
au și energie, și inițiativă, și tot ce vrei. 
Sînt o forță, sînt o forță în plină mișcare, 
și au sufletele cinstite și deschise, și au 
o încredere nemaiîntâlnită, și te simți atît 
de sănătos cînd ești cu ei... Iar tu, îi 
rezolvi cu propozițiunea ta, nici măcar 
cu o frază. Cu propozițiunea ta pentru 
care, un profesor cu „vederi democratice” 
o să-ți dea zece numaidecît. „Entuziasmul 
li-1 dă partidul" Si mă mai întrebi dacă 
nu-i adevărat. Bine, Tamara, dar oamenii 
ăștia, ei înșiși sint partidul !... Nu că nu-i 
adevărat, dai' nu e de-ajuns .. . ’
E prea constatativ.

— Nu uita că și istoria e 
constată.

— Prostii !... Entuziasmul 
nu-1 constați așa cum spui că apa este 

‘ compusă din hidrogen și oxigen. Entuzias-

dă parti- 
brutal și

încît ea.

este, strigă el. în gene-

este măsura 
nenumăratele

pe care-o 
fațete ale

căpătau o

înțelegi tu?!... 
pot fi reținut, 
mijlocul unor 
reținuți, nici 
sînt plini de 
se pară ilogic 
de logică, eu

ceea ce spui.

o știintă care

unor oameni

— Ai să fii surprins de vizita mea, îi 
spuse Constant lui Dragu.

Dar Dragu nu. arăta deloc a fi sur
prins. Și. poate, numai din politețe nu-1 
contrazise.

— Te chinuiești, îi spuse, privindu-1 pie
ziș, dar cu un zîmbet încurajator. Te-a 
dus ; te-a tras pe sfoară... Hai, șezi, 
te-a tras pe dumneata, n-ar fi nimic 
ne-a tras pe noi, care-1 
ția ani !...

Constant simți iarăși 
toate gîndurile și, dacă 
chise ferestrele casei si 
cineva îndărătul perdelelor ar fi înjurat 
și s-ar fi descărcat în fața omului ăstuia 
blind, cu mișcări domoale și privirile 
atente.

— Tovarășe Dragu, sînt tare chinuit, îi 
spuse el. Uite, de cînd lucrăm împreună ? 
Au trecut trei luni, nu ?... Ei bine, nici o 
dată nu m-am simtit atît de inutil și de 
păcătos.

Liniștit, Dragu își ștergea degetele groase 
cu o cîrpă (îl găsise plivind niște flori 
într-un petec de grădiniță). Apoi 
puse cîrpa de o parte. Dar privirile 
tot atente, si-1 luau în serios pe 
capătul celălalt al mesei.

— Ai fost la Pavelescu, spuse 
nici o intonație.

— Am fost.
— Se cunoaște.
Era foarte categoric acel „se cunoaște". 

Cum stătea așa. pe scaun. în maioul ne
gru, cu mîiniie relaxate, cu degetele pi
cioarelor jucîndu-i-se lejer în galenți, 
Dragu avea ceva ciudat în alură. Nu se 
mira de nimic, părea că știe tot.

— ...Te-a căsăpit. Ai crezut că te taie, nu?
— îhî, se trezi Constant îngînînd.
— Și pe urmă ti-a spus să ai grijă să 

faci treabă bună, nu ?... continuă Dragu 
ca și cum, în maiou și galenți, aplecat 
asupra petecului aceluia de grădină, nu 
mai mare decît vreo trei mese puse cap 
la cap, acolo, în înserarea aceea de mahala 
liniștită și cu miros de fum. el ascultase 
tot ce se petrecuse în biroul somptuos al 
lui Pavelescu.

Constant tresări ; se uită la el uimit :
— De unde știi ?
— Așa-i place lui Pavelescu să bage 

frica-n oameni. El lucrează după metoda 
fricii, vorbi liniștit, ca despre un lucru 
știut, Dragu. Apoi, ridică niște domoale 
priviri albastre-cenușii : E și asta o me
todă. Unii spun că dă rezultate.

Se petrecea ceva deosebit, sau numai 
lui Constant i se părea ?... Dar înserarea 
aceea liniștită, pe strada periferică, curtea 
săracă, dar gospodărită, palma de grădină 
mărginită de cioburi de cărămizi văruite, 
masa asta cu mușama veche, 
de-atîta șters, așezată sub un crac de viță 
sălbatecă, magazia migălită din scîndurele 
mici, cu cușcă de porumbei deasupra, an
tena lungă, ca pentru aparat cu galenă, 
și brațele omului relaxate pe pieptul păros, 
totul îi dădea un sentiment de normal, 
de „acasă". Și spuse c-un of firesc, parcă 
s-ar fi descălțat și s-ar fi liniștit simțind 
pe tălpi plăcuta răcoare a pămîntului 
ogrăzii :

— Dar, nea Dragule, eu nu l-am rugat 
să mă lase ; pe cuvînt dacă l-am rugat 
să mă lase. Dimpotrivă, am spus că recu
nosc că sînt vinovat și că trebuie să mă 
schimbe.

— Ai fi spus dumneata, dar datoria lui 
Pavelescu e să se gîndească și la cadre, 
la oameni.

— Și-nseamnă că de asta m-a lăsat ?
Omul îl privi drept :
— Eu cred că de asta. Așa cred... Acuma, 

ce-o fi în capul lui Pavelescu...
Și nu mai încheie.
— Te rog să mă crezi, eu... eu am venit 

hotărît să fac treabă, convins să fac treabă, 
spuse Constant auzind în urechi fîlfîitul 
aripilor 
cuibar.

— Te 
vingere. . _ ____
de partid.

— Tovarășul Pavelescu, uite, nici nu m-a 
lăsat să spun asta.

în capătul celălalt al mesei, brațele omu
lui se mișcară, pieptul i se ridică :
. —- Uite, ce mai la deal la vale, vrei să-ți 

spun eu ce cred despre treaba asta ?
— Păi, de ce crezi c-am venit ?... De 

ce-am venit la dumneata ? !...
— Eu cred așa... Dragu își mușcă o clipă 

mustața, așeză palmele pe mușamaua de
colorată și spuse : E drept, e o vină, ne-a 
suflat de sub nas atîta materie primă ; e o 
mare vină, n-am știut să i-o descoperim 
la timp... Dar, dacă a vîndut-o, e proprie
tatea lui, n-avem ce-i face. Vezi, tocmai 
asta-i, că-i proprietatea lui !... Asta-i 
principală, nu aia c-a vîndut-o. Noi 
așteptăm să se schimbe și pentru 
facem toate celelalte.

— Iartă-mă, nu pricep prea bine... 
stant începuse să se liniștească și avea 
impresia ca. nu-și mai poate aduna gîndu
rile. Dragu îi vorbea, cerul mirosea a fum 
și-a regina nopții, iar în cuibar porumbeii 
își foșneau penele și gîngureau.

— Ai să pricepi ; numai puțin. Dragu 
surîse-n mustață. Și, ca aducîndu-și aminte, 
strigă : Valentino I .

O fată veni repede, ca si cum asta ar 
fi așteptat.

— Valentino, ia vezi tu, acolo, la Do- 
brică... Și, poate te-ntîlnești cu 
că-i ora cînd vine.,.

Fata foșni puțin, nu mai tare 
rumbeii, apoi trecu pe lîngă ei 
mînă o sticluță-nfășurată-n ziar, 
făcea să se 'lungească și-i subtia picioarele. 
Șau, poate, umbrele înserării.

— Ai să pricepi îndată, repetă Dragu. 
Vrei să te uiți puțin în sus’... Aici la 
cușca porumbeilor...

Constant se uită. Văzu cum se trage un 
grătar, apoi cum înaintează o tavă lungă, 
și toți porumbeii ieșiră afară. Răsuflînd 
mulțumit în mustață, Dragu îl cercetă pe

Că 
dar 

cunoaștem de-atî-

cum îl năpădesc 
n-ar fi fost des- 
n-ar fi bănuit pe

tacticos 
lui erau 
cel din

el fără

palidă

porumbeilor care se întorceau la

cred, îi răspunse omul cu con- 
doar asta ai primit-o ca sarcină

hiba 
asta 
asta

Con-

maică-ta,

decît po- 
ținînd în 
Vîrsta o

Constant și continuă să manevreze nișta 
sîrme. Tava se trase înăuntru, grătarul 
luă o altă poziție și, unul cite unul, porum- 
beii intrară înapoi.

— Acum nu mai pot să iasă, spuse, sa
tisfăcut, Dragu. Și-i explică meticulos : tava 
cu mîncare se duce înăuntru, iar grătarul 
se mută în așa fel încît permite numai 
intrarea.

Constant rămăsese cam derutat.
— Foarte interesant, spuse el, ingenios !.,« 

Dar ce are asta cu alama patronului ?
După aceea își dădu seama că făcuse 

o gafă. Omul poate voia să i se laude cu 
lucrurile făcute de mîna lui, și el...

Dragu însă nu arătă a se considera 
jignit. Dimpotrivă, părea foarte voips. Ii 
făcu cu ochiul și fața lui mare, mustă
cioasă, apăru foarte nostimă.

— Ai să vezi că are. Vino și-ncoace !...
Aprinse lumina și-n casă. O încăpere 

obișnuită, cu lucruri puține, sărăcuțe, dar 
dichisite. Un maldăr de jucării, cam bizare : 
tancuri, mașini, o păpușă cu ceva în spate... 
Păreau făcute de cineva care n-avusese 
altă treabă.

— Uite, îi arătă Dragu, și Constant ob
servă, paralel cu pereții, un sistem inge
nios de burlane. Venea din camera ală
turată, pe semne, din bucătărie.

— Economie de combustibil, spuse iîm- 
bind Dragu. Și, arătând 6emnul specific 
banilor : Dacă nu e !... Apoi, explică, la 
fel de meticulos : fumul trece, se plimbă 
prin toată casa, dar nu vine și mirosul 
de la bucătărie. La bucătărie am făcut 
un fel de cameră de suflat, în miniatură ; 
astfel n-ar dovedi căldura... Dacă vrei, 
pot să-ți arăt și-un dispozitiv pe .care l-am 
făcut „îp timpul războiului la pușca Z.B. 
Ha, te uiți da jucării,.. Mă..‘.'joc’și eu cu 

..băiății. Sînt ăia doi' pe care i-ai văzut 
în stradă...

— Eu n-am prea avut jucării, știi, de 
asta mă uit. Știi, din prima soldă de ofițer 
mi-am cumpărat un cățel mecanic ; atît 
de mult tînjeam.

Dragu dădu din cap destul de înțele
gător :

— Se poate ; dar, la vîrsta aia era mai 
ușor să-1 construiești.

Și, încet, îl aduse iarăși afară, la masa 
cu mușama,

— Ai să te-ntrebi ce legătură are asta cu 
patronul ?... Uite, să-ți spun : o dată, lu
cram la sculărie atunci, am făcut eu un 
adaptor pentru o frezăm și piesele se schim
bau mecanic. La chenzina următoare — eram 
patru frezori, patronul nu mai- avea ne
voie de noi. A trebuit să ne-angajăm ca 
manipulanți, cu jumătate salariu. Pricepi ?

— Pricep ; va să zică dumneata faci astea 
aici...

— Da, pentru că nu mai pot să fac acolo. 
Asta-i. Asta-i tot.

Fața lui, care nu-și schimba expresia cu 
mobilitate, se întunecase. Avea niște tră
sături mai adinei, îndîrjite.

— Am citit, parcă, despre asta și într-o 
carte, spuse Constant pentru că simțea că 
trebuia să spună ceva, dar lucrurile erau 
atît de evidente încît nu mai aveau nevoie 
de nici un comentariu.

— Se poate... într-un gest ferm, Dragu 
lipi palma lui mare, cu degete groase de 
mușamaua mesei... Se poate. Eu am sim
țit-o însă pe pielea mea. înțelegi ?! Interesul 
patronului e să-1 coste cît mai puțin. 
Nu mai are nevoie de mine, ce, pot 
să-1 oblig să-mi dea leafa de po
mană ? !... Așa-i societatea, așa-s intere
sele ei. De asta spun eu : e ceva mult mai 
grav. E o orînduire întreagă care trebuie să 
se schimbe pentru ca eu să-mi pot ușura 
munca și să știu că-ntr-adevâr ea se ușu
rează, că-mi merge mai bine...

Fata intră, desfăcu ziarul din jurul sti
clei și le-o puse pe masă. Veni și femeia, 
după ea intrară doi băieți cu nasurile lungi 
și-o fetiță știrbă, care spuseră „șăru' mîna" 
și-o zbughiră repede-n bucătărie ; pe masă 
apăru o farfurie cu niște scovergi făcute 
din făină neagră, neagră, dar mirosind atît 
de îmbietor a prăjelniță și-a ulei încins. 
Totul se petrecea în liniște, într-o liniște 
tihnită de parcă așa trebuia să se întâm
ple, iar lui Constant ii trecu prin minte 
că, dacă i-ar fi trăit tatăl, poate așa ar fi 
arătat și copilăria lui. într-o curte săracă 
dar în care se simțea mîna omului de 
nădejde, cu niște jucării făcute cu înde- 
mînare, cu flori, cu porumbei și cu niște 
convingeri tari, tari de tot. Din ce în ce 
mai bine înrădăcinate.

— Vezi, zise Dragu, alții, poate or să-ți 
vorbească de alte necazuri, necazurile lor, 
alții, de altele, și tot așa. Dar toate, dacă 
ai să stai să le aduni, ai să vezi că au o 
singură rezolvare. Asta-i... E. uite, vezi, 
viața noastră nu-i prea grozavă, acuma : 
lipsuri, cîte vrei !... Dar îi simți pe oameni 
cît de avîntați sînt ?... Simt și ei 
cum, încet. încet, se schimbă totul. 
Rușii au făcut revoluție, a curs singe ; 
la noi e altfel, dar tot unde trebuie ieșim... 
Oamenii simt asta. Nu le mai pasa că încă 
sînt lipsiți. I-ai văzut cum lucrează. Simt 
așa, ca o pîrghie. care ■ împinge încet, dar 
sigur niște lucruri. Azi îi punem patro
nului un delegat ca dumneata, mîine o să-1 
obligăm să facă numai ce vrem noi, iar 
poimiine... Ehe, poimîine... Si rise c-un rîs 
gros, satisfăcut, scuturîndu-și palmele. 
Esențialul e ca noi să nu lăsăm din mîini 
pîrghia asta și s-o-mpingem, s-o-mpingem 
mereu. Asta-i entuziasmul oamenilor : simt 
că noi împingem pîrghia ; o-mpingem 
mereu !...

Constant se gîndea la taică-său, la omul 
acela pe care nu simțise de prea multe 
ori nevoia să și-l evoce. Oare cum ar fi 
arătat acuma ?... Se spunea că fusese un 
muncitor îndrăzneț și zdravăn ; doar și 
felul cum murise !... Și, nu știa de ce, dar 
nu și l-ar fi închipuit decît. cam așa, stînd 
lejer în maiou cu brațele pe piept și vor
bind c-o acidă satisfacție de-o pirghie pe 
care o tot simte cum înaintează, cum înain
tează...

Și, deodată, dintr-o nevoie lăuntrică, 
veni aproape de omul acela cu piept greoi, 
îi prinse încheietura mîinii zdravene și-i 
spuse cu îndîrjire :

— Hristoșii mamii lui de patron ! Dacă 
nu ți-o plăcea, nea Dragule, cum o să-1 
strîngem noi în chingi, uite !... N-o să mai 
facă nimic în afară de ce vrem noi; uite- 
așa !... N-o să mai facă nimic; nimic, 
mă-nțelegi ?... O șă-1 ținem așa pînă cind, 
vorba dumitale : șutul.

Și era convins, si se simțea cu totul 
altfel decît atunci cînd ieșise de la Pave
lescu. Cu totul altfel. Se simțea in mijlo
cul unui torent, al unei forțe pe care nimic 
n-avea cum s-o-mpingă înapoi. De frămîn- 
tat, nici vorbă. Simțea numai cum capătă 
îndîrjire :

— O să-1 strîngem uite-așa, uite-așa. și-o 
să punem mina pe toate pîrghiile fabricii 
și-o să-1 împingem, o să-1 împingem, pînă 
cind, numai un vînt va mai trebui să-i 
facem !

Dragu stătea liniștit sub noaptea aceea 
cu miros de fum și regina nopții. începu
seră greierii, se auzea mersul poticnit în 
tampoane al unei garnituri lungi de 
vagoane de marfă, porumbeii foșneau în 
somn, iar cărămizile văruite care încon
jurau petecul de grădină erau de-un alb 
straniu.

— O să-1 strîngem. nu-i așa nea Dra
gule ?...

Dragu făcu din umeri și bărbie o mișcare, 
așa, de om pentru care-i de la sine-nțeles :

— O să-1 strîngem doar asta face parti
dul de trei ani, așa, zi de zi, și nu-i lasă 
deloc, și noi în fieeare zi înfigem cîte-un 
pas, cîte-un pas...

— Vezi, nea Dragule, aștș nu prea pri
cepeam eu pînă să mă fi instruit, să fi 
venit aici, în fabrică : lupta asta tăcută, 
și perseverentă, ca o menghine care se 
tot strînge. șe tot ștrînge...

— Asta-i calea noastră, spuse Dragu con
vins. De ce crezi, d« ce creți că-s oamenii 
atît de siguri, atît de înflăcărați, cu toate 
că azi îi mai chinuie destule ?... D® ce ?... 
Vorba dumitale ; menghina aia care se tot 
strînge. Și noi o simțim cum șe ștrînge 
mereu si cum șe face tot mai larg în jurul 
nostru. Da, da... imj place vorba asta cu 
menghina. Și-o să strîngem și noi la ea, 
B-avea grijă !...
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Savanții ne încurajează:
VOM /I VEA,

Milenii in șir, omul s-a prosternat în fața torțelor naturii 
pentru a le îmblînzi capriciile — vîntul, ploile, uraganele. 
Neputincios scruta cerul, apela la vrăjitori și astrologi, div# 
niza forțele necunoscute, le aducea jertfe, implorîndu-le 
sprijinul în apărarea recoltelor, în temerare expediții pe., 
mare, în războaie.

Treptat, de-a lungul ultimelor trei secole, cercetători 
pasionați ai naturii au descifrat multe din legile care guver
nează mersul vremii. Meteorologia își aduce astăzi contribu
ția la prevederea, cu destulă aproximație încă, a fenomenelor 
atmosferice, contribuie la asigurarea securității traficului în 
navigație, în transportul aerian etc. Un triumi al acestei 
științe a fost precizarea unei acalmii de 36 de ore, în timpul 
unei iurtuni pe Atlantic, timp suficient pentru a permite alia- 
ților, în al doilea război mondial — la 6 iunie 1944, să de
barce pe neașteptate pe țărmul Franței ocupate.

Dar imensitatea oceanului aerian în care se desiășoară 
acele ienomene nu poate ti cuprinsă încă în totalitatea ei și 
de aceea prognozele prezintă încă mulți factori de nesigu
ranță. In zilele noastre necesitatea unor prognoze științifice, 
temeinic fundamentate, este de mare însemnătate, cunoaș
terea dinainte a timpului permițînd omului să se orienteze în 
probleme ale economiei, în dezvoltarea agriculturii, să ia 
dinainte măsuri de apărare împotriva inundațiilor, a catas
trofelor naturale. Florența, Rio de Janeiro, Hamburg sînt 
doar cîteva puncte de pe glob în care omul s-a vădit neputin
cios în iața torțelor naturii în plin secol XX.

In ce stadiu se găsește astăzi cercetarea meteorologică ? 
Are și meteorologia șansa de a deveni o știință exactă pe ale 
cărei răspunsuri să se poată pune temei ?

Iată ce ne-au declarat, în cadrul anchetei noastre, repu- 
tați specialiști în acest domeniu.

0 METEOROLOGIE
F. H. BUSHBY, 
director adjunct 
al Oficiului Me
teorologic Brita

nic:

Electronica va 
rezolva prog

noza ploii
O problemă importantă, 

dar și dificilă : prognoza 
ploilor. Diferitele oficii me
teorologice naționale se în
trec în a stabili prognoza 
timpului, pe baza studierii 
cicloanelor și anticicloane-

INFAILIBILĂ!
lor pe distanțe de mii de 
kilometri, fenomenele at
mosferice posibile. De 
peste un an de zile, aseme
nea previziuni sînt obținu
te la Oficiul Meteorologic 
Britanic de două ori pe zi. 
cu ajutorul mașinilor elec
tronice de calcul. Obținerea 
lor a făcut necesară sim
plificarea substanțială a 
ecuațiilor matematice foarte 
complicate care descriu 
comportarea „fluidelor 
compresibile", ecuații apli
cabile „fluidelor" din at
mosferă.

Un pas important în mal 
buna cunoaștere a fenome
nelor meteorologice a fost 
realizarea unui model ma
tematic perfecționat care, 
luînd în considerare pre
zența vaporilor de apă în 
aer, permite estimarea cu 
mult mai multă precizie a 
formării norilor și a ploii.

De obicei, starea atmosferi
că este reprezentată prin 
valorile temperaturii, pre
siunii, vînturilor și umidi
tății, obținute de la o re
țea de puncte meteorologice 
de pe suprafața pămîntului 
și de la diferite înălțimi. 
Pentru a urmări în mod e- 
ficient formarea și depla
sarea ploilor este necesar 
ca această rețea să fie mult 
mai deasă. Astfel, în pre
zent previziunile sînt făcu
te pornindu-se de la sute 
de puncte aflate la circa 
40 km unul de altul, iar va
lorile reprezentînd vîntul, 
presiunea, temperatura și 
umiditatea sînt culese de la 
zece nivele diferite, aflate 
la distanță de 1500 metri 
unul de altul. Pentru a ob
ține prognoza, mașina elec
tronică de calcul este pusă 
să prelucreze rapid nu mai 
puțin de 5 miliarde de date

La șase ore distanță cu avionul de la Alger spre sud, 
pierdut în imensul deșert saharian, sub Tropicul Racu
lui, se află un oraș roșu înconjurat de un cerc de munți: 
acesta este Tamanrasset, centrul administrativ al unui 
vast teritoriu — Hoggar — care se întinde pe o supra
față o dată și jumătate mai mare ca România.

Hoggar constituie un univers aparte, total necunoscut 
pînă acum 70 de ani, izolat de o dublă barieră natu
rală prin masivul muntos înconjurat de vaste întinderi 
pustii, care conferă acestei părți a globului un carac
ter uneori legendar, adesea misterios și chiar ostil. Mult 
timp o insulă a altei lumi, necunoscută majorității ome
nirii, Hoggar sau Ahaggar nu exista decît pentru cu
riozitatea cîtorva istoriografi, antropologi, etnografi și 
sociologi antrenînd cu ei geologi și cercetători. Orașul 
a cunoscut însă în ultimii ani privilegiul unei intrări gă
lăgioase în concertul actualității, anunțînd prima explo
zie a unei bombe atomice franceze.

■ MISTERUL
ORIGINII OA
MENILOR AL
BAȘTRI

Hoggar adăpostește o 
populație care și-a însușit 
legile vieții în pustiu și 
printre stînci, asociindu-și 
existența cu cea a cămilei. 
Oameni de statură înaltă, 
cu fața acoperită de un voal 
albastru, asupra cărora pla
nează încă misterul originii. 
Supraviețuitori ai continen
tului pierdut, Atlanta, sau 
descendenți ai cruciaților 
(ipoteză justificată doar

prin săbiile lor în formă de cruce), actualii 
locuitori ai deșertului provin mai degrabă din încruci-
șarea albilor cu berberii din Africa de nord. Această 
afirmație, trebuie să recunoaștem, nu rezolvă problema 
originii lor, care abia urmează să fie descoperită din

Sub cerul de

Tuaregi, oameni ai 
deșertului

! *UZ J

legendele strămoșești transmise oral din generație în 
generație, de la... mamă la fiică. De fapt tuaregii, în
deosebi nobilii, „kel reia", v-ar povesti cu plăcere că 
în lipsa strămoșului masculin, ei cunosc strămoșul fe
minin, mama tribului: „tin hinan", care, însoțită de o 
servitoare, „takamat", venise o dată din nord-vestul 
Africii atrasă de acest pămînt, viitorul leagăn al po
porului ei. Necunoașterea strămoșului masculin nu tre
buie să ne mire, deoarece ea înseamnă de fapt o con
stantă a civilizației tuarege. Este adevărat că dacă 
cineva din nordul Algeriei pleacă în sud la Hoggar 
rămîne surprins de condițiile privilegiate ale femeii în 
societate. Este o supraviețuire a matriarhatului.

Regiunea Hoggar numără astăzi aproape 16 000 de 
locuitori. Jumătate din ei sînt nomazi. Populația tuaregă 
este de altfel separată în mod distinct, în diverse grupe 
sociale, individualizate în mod evident, ceea ce amin
tește societatea europeană din evul mediu.

In vîrf se află triburile 
nobile (innaggarenes) și tri
burile vasale (imrad), apoi 
vin meșteșugarii (inaden),

grădinarii (harratin), servitorii (kalan). Această ierarhizare 
strămoșească corespundea, cel puțin în trecutul apropiat, 
unei diviziuni sociale a muncii între patru mari sectoare: 
nobilimea războinică, păstorii, servitorii și cultivatorii. 
Tribul nobil cel mai important pe care l-am vizitat este 
Kel Reia, numărînd aproximativ 300 de membri, de
serviți de 350 de servitori. Nomazi pe întreg teritoriul 
Hoggar-ului, ei constituie de mulți ani casta conducă
toare. în cadrul acestui trib a fost ales șeful tuaregilor 
Amenokal Bel Ag Akhmouk (care a ocupat paralel și

■ CASTELE

funcția de vicepreședinte al adunării naționale alge
riene).

Takamat ar fi urmașii celui mai important trib vasal 
Kel Reia care numără 390 de persoane și 400 de ser
vitori. In regiunea Târgui nu există decît 430 de nobili, 
vasalii care le urmează imediat pe scara ierarhiei so
ciale și reprezintă în jur de 4 000 de oameni, deserviți 
la rîndul lor de 3 600 de servitori. Triburile Imrad, cele 
mai bogate, sînt firește acelea care posedă cel mai mare 
număr de servitori. Servitorii, al căror număr tinde spre 
scădere, foști sclavi, sînt toți negri și fac parte inte
grantă din triburile tuarege pe care le urmează în de
plasarea lor. Ei se ocupă de treburi casnice, păzesc 
caprele, extrag sare și sapă fîntîni.

nicul este purtat de la unul la altul, fiecare bea din 
paharul propriu.

Așteptarea, timpul pierdut, liniștea au în această 
țară o semnificație cu totul deosebită, ele par să se 
perpetueze de-a lungul secolelor, participînd la armonia 
dintre natură, oameni și animale.

SOIII n/lOII Orice călătorie în Hoggar I ORAȘUL ROȘU comP°rtă o scurtă oprire la 
’ * Tamanrasset, etapă obliga

torie în drumul spre Africa 
neagră. Orașul este înzestrat cu un aeroport, pentru 
călătorii dornici de solitudine, de experiența deșertului. 
Totuși Tamanrasset merită o oprire. In fața lui apare 
masivul muntos vulcanic negru și albastru din centrul 
Hoggar — Atakor. Părăsind camera hotelului, într-un 
oraș situat Ia o altitudine de 1 500 metri, munții din Hog
gar care par foarte aproape la est dau impresia a fi păzi
torii unei lumi interzise. Febra descoperirii, perspectivele 
necunoscute fac adesea ca prima noapte petrecută la 
hotelul din Tamanrasset să fie populată de vise agitate. 
Orele lungi din timpul nopții sînt pentru un neofit o 
invitație de a lăsa cale liberă imaginației, contemplînd 
mut și umil unul din cele mai frumoase ceruri din 
lume, căutînd să descopere constelații noi, celebra 
„cruce a sudului" care nu poate fi văzută decît la Tro
picul Racului. întotdeauna ziua este folosită pentru des
coperirea orașului. Tamanrasset apare în fața noastră 
ca un centru agreabil, caracterizat înainte de toate prin

foc al Saharei
O SOCIE
TATE
NECU
NOSCUTĂ

P. CHICH
publicist, profesor la Universitatea din Alger

culoarea roșie a pereților caselor din argilă (toubs). în 
jurul clădirii subprefecturii ne apar adevărate grădini 
de vis, arbori fructiferi, legume. Se confirmă zicala 
străveche : „în Sahara crește orice, cu condiția să fie 
apă".

V Un jeep ne va transporta
■ ELEGANTA SI în apropiere de Kel Reia și1 ” Amenokal, aflate la vreo 20 

de kilometri de Tamanras- 
CURTOAZIE set- m°d inconștient 

n-am făcut cunoștință cu 
tuaregii din oraș pentru a 

înțelege mai bine existența lor adevărată în corturi. Oa
menii din tribul Kel Reia sînt de statură înaltă, trăsătură 
accentuată și prin ținuta lor vestimentară, formată din- 
tr-un voal uțor și amplu de culoare albastră și neagră, 
dîndu-le o aparență ireală, o siluetă hieratică. Ei poartă 
pantaloni largi, umerii le sînt acoperiți cu două mantouri 
imense (gandura), unul alb peste care se află celălalt de 
culoare albastră. La acestea se adaugă un voal strălucitor, 
„itham", negru sau albastru, pentru acoperirea feței. îm
brăcămintea unui nobil tuareg necesită cel puțin 20 de 
metri de țesătură. îmbrăcămintea femeilor tuarege se 
aseamănă cu a bărbaților, dar fața lor nu este voalată.

O recepție în cortul unui nobil tuareg este întotdeauna 
impregnată de o mare politețe, de o curtoazie rafinată. 
Cînd se oferă ceaiul, gazda îndeplinește un ritual 
în care încetineala gesturilor, minuțiozitatea pregătirilor 
vă transpun într-un univers în care altfel se judecă 
noțiunea timpului, importanța situației cotidiene.

într-o mică adîncitură săpată în nisip se introduce 
puțin jar. In timp ce apa fierbe se scoate din două 
săculețe frumos ornate ceaiul verde și turta dulce. Ceai-

Amplasamentul ales pen
tru așezare este totdeauna 
situat la nomazi într-o re
giune unde se găsesc pășuni 

fientru turma de cămile (meharis) și pe cît posibil 
îngă o apă. Contrar părerii răspîndite, nomazii din Hog

gar nu au dreptul de a hoinări pe întinderi nelimitate. 
Triburilor nomade vasale Imrad, care dispun de cei mai 
mulți oameni, li s-au atribuit terenuri pe care nu pot 
să le depășească fără acordul „amenokal“-ului. Pentru 
păscutul animalelor pe pășunea vecină este nevoie de 
acordul șefului tribului respectiv și de o plată în 
natură. Numai nobilii pot să se deplaseze liber și bine
înțeles „amenokal“-ul. Războinici și proprietari de sclavi, 
nobilii tuaregi au avut dificultăți în adoptarea unui mod 
de trai din care erau excluse războaiele între triburi 
și sclavi. Aceasta explică de altfel faptul că, ținînd seama 
de realitățile geografice, nomadismul a . fost mult timp 
și a rămas și acum principala sursă de existență.

Din fragedă tinerețe tuaregul, urmat de un bătrîn 
servitor al tatălui său, va îavăța să-și cunoască țara și 
îndeosebi să fie în stare să descifreze o urmă în nisip. 
El va cunoaște vîrsta unei gazele după ușmele imprimate 
în nisip. Un tuareg în vîrstă îmi spune Cît de ușor e să 
descifrezi după urmele pasului unei fete dacă este vir
gină sau nu. Pierderea virginității, susține el, modifică 
reflexul tendonului călcîiului și adîncimea urmei în nisip.

Locuitorii din Hoggar au o turmă de -cămile evaluată 
la 12 000 de capete. Cămila participă Ia viața tuaregu- 
lui, fără ea omul nu s-ar putea mișca, ea este simbolul 
bogăției. Animalul și omul se integrează în același uni
vers, trăiesc într-o strînsă dependență.

Turma de cămile se bucură de o îngrijire și de un 
echipament aparte care dovedesc înalta stimă ce o poartă 
tuaregul turmei sale. „Tarik", șeaua din piele și lemn 
împodobit, este un semn de bogăție, culoarea, ornamen
tația fac din ea un adevărat obiect de artă. Ciucurii cu 
zurgălăi, covorul, pompoanele — nimic nu e prea fru
mos pentru acest animal sfînt.

Migrațiunea tuaregilor a fost și este o coordonată 
economică, mai puțin manifestarea unei instabilități, a 
unui gust înnăscut de peregrinare. Ea este legată de fap
tul că apa se găsește rar, că solul e sărac, iar activitatea 
agricolă nu poate asigura supraviețuirea populației.

■ PUSTIUL

culese, ceea ce evident ar 
fi imposibil creierului 
uman. Asemenea calcule au 
fost efectuate la mașina 
electronică „Atlas" de la 
Chilton, una din cele mai 
mari șl mal rapide mașini 
electronice din Anglia. Dar 
și așa mai sînt necesare 
opt ore de lucru pentru a 
se realiza o prognoză pe 
timp de... 24 ore, fără a 
mai vorbi de operațiile pre
mergătoare prelucrării da
telor, ceea ce desigur este 
încă în detrimentul eficien
ței. Practic vorbind, ele
mentul de precizie al prog
nozei are încă un teren li-, 
mitat; s-au deschis însă 
perspective cu desăvîrșire 
noi, privind perfecționarea 
și lărgirea; .prevederilor 
meteorologice Noul model 
matematic utilizat de noi nu 
include încă unele elemente 
foarte importante, ca influ
ența munților, transferul 
căldurii prin frecare, ac
țiunea vaporilor de apă 
proveniți din oceane. Avem 
intenția, în stadiul următor 
al cercetărilor, de a extin
de modelul matematic și 
asupra acestor factori. Cu 
toate acestea, rezultatele pe 
care le-am obținut pînă în 
prezent sînt extrem de 
încurajatoare : există o 
foarte mare concordanță în
tre ploile căzute și cele pre
zise, atît în ce privește du
rata, cit și cantitatea pre
cipitațiilor.

Previziunea exactă a plo
ilor oferă enorme avantaje 
pe plan economic. Marile 
hidrocentrale, agricultura, 
șantierele de construcție 
sînt deosebit de interesate 
în a ști cînd anume va 
ploua, care vor fi durata și 
intensitatea ploii. Astfel se 
pot lua măsuri de precau
ție pentru lucrările efec
tuate sub cerul liber, se pot 
preveni inundațiile în cazul 
unor ploi torențiale.

Sperăm ca peste doi-trei 
ani șa avem la dispoziție o 
mașină electronică în Stare 
să efectueze suficient de 
rapid calcule mult mai nu
meroase. Ne-ar fi necesară 
o mașină electronică în 
stare să lucreze de 20—30 
de ori mai repede decît ac
tualul tip „Atlas", ceea ce 
ne-ar permite să elaborăm 
prognozele mult mai rapid 
și cu maximum de sigu
ranță în ce privește preci
zia prevederilor.

f La înălțimea de 36 000 
L km, satelitul plasat pe o 

orbită ecuatorială rămîne 
i imobil în raport cu pămîn- 
i tul, întrucît viteza cu care 

înaintează coincide cu vi- 
i teza de rotație a globului 

terestru. Dacă s-ar instala 
la aceeași înălțime și pe 

I aceeași orbită, nu unul ci 
1 trei sateliți, ei ar fi sufi- 
I cienți pentru a cuprinde în 

„raza lor vizuală" întregul 
înveliș atmosferic al pămîn
tului, comunicînd spre sol 
fotografiile fenomenelor at
mosferice observabile. Sa
teliții plasați pe alte orbite 
ar putea furniza și alte 
informații, nu ar scăpa 
astfel neobservat nici un 
nor, cît de cît important. 
Studiind formațiile no- 
roase din fotografii, evo
luția și mișcarea lor, 
meteorologul poate trage 
concluzii cu privire la mer
sul vremii. Prin perfecțio
narea acestui sistem de fo
tografiere prin sateliți, sis
temul de prognoze pe ter
men scurt se va îmbunătăți 
considerabil. înseamnă a- 
ceasta că meteorologia de
vine infailibilă 7 Nu încă, 
dar un început se contu
rează, începutul erei sinop
tice planetare, cînd între
gul glob intră în observa
ția meteorologilor.

Noile mijloace puse la 
dispoziția cercetătorilor ne 
permit să ne apropiem din 
ce în ce mai mult de rea
litate. Aceasta se va re
flecta nu numai în amelio
rarea previziunilor meteo
rologice pe termen scurt, 
ci și în prelungirea scaden
tei previziunilor care ar pu- 

« tea să acopere o lună și 
chiar un anotimp.

Cunoașterea aprofundată 
a atmosferei și a legilor ei 
ne va permite să luptăm 
cu succes împotriva mari
lor flagele ale naturii, fur
tunile și uraganele, să de
clarăm război foametei și 
chiar să acționăm, în de
plină cunoștință de cauză, 
asupra climatului, fără tea
ma de a deteriora, în mod 
mai mult sau mai puțin 
grav, climatul regiunilor 
vecine, ca urmare a unor 
repercusiuni neașteptate.

Datorită primelor baro- 
metre, Pascal a putut cu
noaște descreșterea presiu
nii în altitudine, datorită 
primelor observații efec
tuate simultan în mai multe 
puncte, Leverrier a putut 
să anunțe anticipat furtu
nile care amenințau diver
sele porturi ale Europei; 
în curînd. datorită noilor 
mijloace puse în acțiune, 
meteorologii vor putea să 
prevadă timpul cu o pre
cizie mai bună și chiar să 
participe la ameliorarea 
condițiilor atmosferice, 
străvechi deziderat al o- 
menirii.

D. A. DAVIES, 
secretar general 
al Organizației 
Meteorologice 
Mondiale — Ge

neva :

JEAN 
BESSEMOULIN, 
director general 
al Meteorologiei 
Naționale Fran-

ceze:

0 nouă strate
gie internațio
nală pentru 
prevederea...

neprevăzu
tului

. ztf irrr in Tir ® vizită în regiunea Tarii CIVILIZA Țlt ?ui ar ® incompletă fără 
minunatele fresce datînd din 

.... — epoca neolitică, aflate înMILENARA apropierea apelor. Aceste
gravuri sînt atribuite celor 
doi eroi legendari: Elias, 

un războinic cu o forță supranaturală, și un
chiul său, care au desenat pe stînca netedă schițe 
stilizate ale oamenilor și animalelor ce-i încon
jurau. Descoperite într-o epocă recentă, aceste gravuri, 
de o frumoasă factură și admirabil conservate, provin 
dintr-o epocă cînd în regiunea Hoggar nu era deșert, ci 
pămînturi acoperite de păduri, lacuri mari și verdeață, 
cînd aici trăiau elefanți, rinoceri, lei, struți, antilope și 
gazele, iar cămilele erau necunoscute.

Vizitarea acestor vestigii te obligă să-ți petreci noaptea 
în pustiu. Vei auzi atunci „tamburul demonilor" care 
răsună toată noaptea și provoacă ghidului tuareg o 
adîncă emoție, imposibil de anihilat prin explicații știin
țifice. Este gălăgia provocată de nisipul spulberat de 
vînt. i

LOR

jg jk k ■ * ■■ în momentul de față se re-I ADIU ARME” marcă în Hoggar începutul 
transformărilor economice 
care modelează societatea, o 
îndreaptă spre o eră nouă, 
înmulțirea comunicațiilor, a 
mijloacelor de transport, cer

cetările geologice, noile foraje de apă, integrarea în re
voluția algeriană nu puteau să nu provoace modificări 
importante în structura socială, economică și în modul 
de viață al tuaregilor.

Eforturile guvernului algerian se desfășoară în direcția 
unei unități economice sau cel puțin spre o atenuare a 
deosebirilor regionale. Nu de mult au apărut școlile în 
regiunea Hoggar, chiar școli nomade, se proiectează 
filme cu ajutorul caravanelor cinematografice. A luat 
dezvoltare artizanatul: se produc obiecte de uz curent, 
mobilă, bunuri din piele, bijuterii. Acești factori inte
grează tuaregii în economia bănească, aducînd după sine 
îmbunătățirea traiului, a condițiilor sanitare, folosirea 
unor noi produse de consum. Paralel, marile caravane sînt 
din ce în ce mai rare, spre regretul nostalgicilor după 
trecutul apropiat, migrațiunile mai puțin frecvente și mai 
puțin îndepărtate. Tuaregii tind să devină sedentari. Ca
sele durabile se înmulțesc, apare automobilul. Se sfîr- 
șește epoca războinicilor, începe cea a constructorilor 
și comercianților. Să ne grăbim să asistăm la ultimele 
manifestări ale unui mod de viață care mîine va fi depă
șit. Lancea și scutul nu mai sînt decît ornamente deco
rative. La tineri, dorința de a învăța depășește dorința de 
a pleca cu caravana. Civilizația modernă își face intrarea 
pe un teritoriu dintr-o altă epocă, aducînd cu sine cioc
niri, îndreptări, dar în același timp o existență mai bună.

în aceste regiuni unde ai impresia că timpul stă pe 
loc începe să se simtă accelerarea istoriei. Un pămînt al 
contrastelor, coexistența a două epoci.

Pentru marele public, 
cuvintele „eroare" și „me
teorologie" sînt aproape si
nonime. Totuși să nu fim 
nedrepți — în Franța, de 
pildă, rămîn valabile 6—7 
previziuni din zece. Se pe
trece însă astăzi o „muta
ție" extrem de promiță
toare a mijloacelor și me
todelor meteorologiei. Pri
mele instrumente de măsu
rare a factorilor meteorolo
gici esențiali — cantitatea 
precipitațiilor, presiunea 
atmosferică, temperatura 
aerului — au apărut cam 
pe la jumătatea secolului 
al XVII-lea. Un pas îna
inte s-a produs o dată cu 
crearea meteorologiei si
noptice și organizarea re
țelelor de observație, la 
mijlocul celui de-al XIX- 
lea secol. „Mutația" care 
operează astăzi se datorează 
introducerii sateliților și 
calculatorilor electronici în 
arsenalul de cercetare și 
exploatare a meteorologiei, 
într-adevăr, informațiile 
disponibile asupra situației. 
atmosferei sînt încă par
țiale și discontinui. Pe O- 
ceanul Atlantic, de pildă, 
există numai 9 stații de ob
servare, observații meteo
rologice mai fiind furnizate 
și de unele nave comer
ciale. Explorarea totalității 
atmosferei prin sateliți dă 
o dimensiune nouă proble
melor teoretice ale oceanu
lui aerian, care reprezintă 
în fond un sistem termo
dinamic închis. Instrumen
tul ideal pentru studiul a- 
cestui sistem se anunță a 
fi sateliții artificiali, mai 
ales că orbitele lor pot fi 
alese după necesități și că, 
în aproximativ 1 1/2—2 ore, 
ei pot face înconjurul pă
mîntului.

Meteorologul nu are 
șansa celorlalți oameni de 
știință de a-și putea efec

tua experiențele într-uri 
laborator, între patru zi
duri. „Laboratorul" lui este 
imens de mare, cuprinde 
întreaga atmosferă a glo
bului. Deci nu este de mi
rare că „experiențele" sca
pă de sub controlul său, că 
nu pot fi urmărite pe o su
prafață suficient de mare 
pentru a se putea trage con
cluzii utile.

Dezvoltarea tehnicii de 
investigare a atmosferei, de 
cercetare a ei pe suprafețe 
întinse și la înălțimi dife
rite creează însă perspec
tiva unei prevederi tot mai 
precise a timpului. S-au 
creat condițiile pentru mo
dernizarea întregului sistem 
meteorologic mondial, prin 
includerea tuturor elemen
telor tehnice noi într-un 
nou serviciu internațional 
„Veghea meteorologică 
mondială" — „W. W. W.", 
care este în curs de pre
gătire. Propunerile în a- 
cest sens ale Organizației 
Meteorologice Mondiale ur
mează să fie supuse celui 
de-al V-lea Congres me
teorologic mondial, care 
va avea loc în aprilie 
1967, la Geneva.

în cadrul „Veghel me
teorologice mondiale" se 
va organiza, în primul 
rînd, un sistem de obser
vații cuprinzînd întregul 
glob și efectuînd controlul 
permanent al atmosferei. 
Datele culese vor fi difu
zate într-o formă concen
trată, în cadrul unui sis
tem de informare, tuturor 
centrelor meteorologice na
ționale, regionale și inter
continentale de pe glob, de 
mai multe ori pe zi, ser
vind, după prelucrare, unor 
scopuri multiple, între 
care desigur și prevederea 
cu mult mai multă sigu
ranță a vremii. Pentru 
schimbul internațional al 
acestor informații va fi e- 
sențială organizarea și a 
unui sistem de telecomu
nicații, care va înlănțui, 
de asemenea, tot globul. A- 
ceste trei sisteme vor con
stitui elementele de bază 
ale „Veghei meteorologice 
mondiale".

Realizarea planului „Ve
ghea meteorologică mon
dială" presupune colabora
rea între centrele meteo
rologice naționale, regio
nale și internaționale, a- 
dîncirea colaborării între 
țări și popoare, toate in
teresate în mai buna cu
noaștere a fenomenelor 
meteorologice. Centrele 
meteorologice internațio
nale amplasate la Mel
bourne, Moscova și Wa
shington au și intrat par
țial în funcțiune. Se pre
vede înființarea unui nu
măr mai mare ' de ase
menea centre < regionale 
(circa 20—30), dar ampla
sarea lor nu a fost încă ho- 
tărîtă. în cadrul acestui 
plan, încă o unitate de or
ganizare va fi „Axa regio
nală de telecomunicații", 
care va asigura schimbul 
de date prelucrate și ne
prelucrate, la nivelul cen
trelor regionale și națio
nale.

Baza științifică a meteo
rologiei va fi lărgită și 
prin aplicarea „Programu
lui de cercetări atmosfe
rice", în curs de elaborare 
și care va cuprinde și stu
diul unor măsuri prin care 
timpul și climatul vor pu
tea fi modificate pe căi 
artificiale.

Se conturează astfel tot 
mai multe posibilități noi 
pentru îmbunătățirea cu
noștințelor noastre asupra 
atmosferei care înconjoară 
globul și de care depinde 
viața noastră, pentru ca 
omul să devină, dacă nu 
încă stăpîn, cel puțin un 
mai bun cunoscător al 
vremii, pe intervale mai 
scurte și mai lungi, puțind 
să-și organizeze activitățile 
în. funcție de aceste noi 
cunoștințe.

Satelit american de telecomunicații supus unei veri
ficări înainte de a fi lansat în spațiu
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul

Cuvîntările rostite
în cuvîntarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul Turciei a sub
liniat că „guvernul Republicii 
Turcia urmează o politică de pace 
și prietenie cu toate țările, și în 
special cu țările vecine, pe baza e- 
galității în drepturi, a neameste
cului în treburile interne și a res
pectării suveranității naționale și 
integrității teritoriale".

în continuare, K. Giiriin a ară
tat că, în aplicarea acestei politici, 
guvernul turc „acordă o atenție 
deosebită relațiilor sale cu guver
nul Republicii Socialiste România 
și are ferma convingere că dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țâri este nu mimai conformă inte
reselor lor naționale, ci contribuie, 
de asemenea, la întărirea păcii în 
regiunea noastră și în lume".

Vorbind despre vizita în Turcia 
a delegației guvernamentale ro
mâne, condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer, K. Giiriin a arătat că 
această vizită „a constituit o etapă 
importantă în promovarea rela
țiilor și apropierii celor două na
țiuni".

In încheiere, ambasadorul turc a 
arătat că își va consacra eforturile 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre România și Tur
cia.

în răspunsul său, președintele - 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a exprimat mulțumiri pentru cu
vintele prietenești rostite la adresa 
poporului român și a transmis 
urări de bunăstare și progres po
porului turc.

împărtășind aprecierile ambasa- de membri ai ambasadei, 
dorului turc cu privire la relațiile

de prietenie și colaborare dintre 
România și Turcia, președintele 
Consiliului de Stat a arătat că „vi
zita în Turcia a delegației guver
namentale române, condusă de 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și rezulta
tele obținute au dat un nou impuls 
relațiilor dintre țările noastre". în * 
continuare, președintele Conciliu
lui de Stat și-a exprimat convin
gerea că „relațiile româno-turce, 
avînd drept bază trainică princi
piile suveranității și independen
ței naționale, ale egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, vor 
continua să se dezvolte multilate
ral în folosul ambelor popoare, al 
păcii și securității în regiunea bal
canică și în întreaga lume".

Președintele Consiliului de Stat 
a urat ambasadorului K. Giiriin 
succes deplin în activitatea sa, con
sacrată dezvoltării și consolidării 
relațiilor de prietenie dintre Ro
mânia și Turcia, și l-a asigurat că 
în îndeplinirea înaltei misiuni ce 
i-a fost încredințată se vă bucura 
de întregul sprijin al Consiliului 
de> Stat, al guvernului român și al 
său personal.

între președintele Consiliului de 
Stat și ambasadorul turc -a avut 
loc apoi o convbf-bire prietenească.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor-. 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Ambasadorul turc a fost însoțit

(Agerpres)

MIINE FOTBAL

Căsa de cultură a sindicatelor din Petroșem

CONCURS

„Un han turistic
la Gura Motrului“

Cen- 
con-

Uniunea Arhitecților și 
trocoop organizează un 
curs public de idei pentru „Un 
han turistic la Gura Motru- 
lui“. Pot participa la concurs 
arhitecți, individual sau în co
lective.

Termenul de predare a pro
iectelor este 30 iunie 1967.

Se vor acorda, celor mai 
bune lucrări, următoarele re
compense : Premiul I în valoa
re de 15 000 lei ; Premiul II în 
valoare de 12 000 lei; Premiul 
III în valoare de 10 000 lei ; 3 
mențiuni în valoare de 6 000 
lei fiecare.

Vineri la amiază s-a întors în 
Capitală, venind de la Paris, prof, 
dr. docent Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului și vicer 
președinte al Comisiei naționale 
române pentru U.N.EiS.C.O., care a 
participat la lucrările Comitetului, 
consultativ al U.N.E.S.C.O. După 
cum s-a mai anunțat, prima sesiu
ne, a comitetului — constituit pen
tru pregătirea documentelor de lu
cru necesare Conferinței miniștrilor 
de educație din țările europene pe 
tema „Accesul în învățămîntul su
perior", care va avea loc la Viena 
între 25 și 30 noiembrie 1967 — a 
ales ca președinte pe reprezentan
tul ^României. (Agerpres)

SPORT

CUPA ROMÂNIEI"
INERÂ IN FAZA FINALĂ

32 de ecMpe^din eele '3303 în
scrise, continuă miine edițiă a 30-a- 
a tradiționalei competiții fotbalis
tice „Cupa României". In această 
etapă intră in întrecere și forma
țiile de categoria A. Prin tragere 
la sorți. Progresul București a fost 

desemnată va adversară pentru Tex
tila Mediaș;- CsS’.M.S. la.fi joacă cu 
Metalul Plopeni;'' Universitatea Cra
iova. cu Electropntere Craiova, 
Jiul Petroșeni cu 
Steaua cu Gloria

foști cu Foresta Fălticeni-;-Dinamo 
București cu Voința Reghin; U.T.A. 
cu Metalul Hunedoara; Universita
tea Cluj cu Chimia Suceava; Rapid 
cu Progresul Brăila; Petrolul 
Minerul Baia Mare; Farul , 
C.S.M. Sibiu ; Dinamo Pitești 
C.F.R. Timișoara ; . Politehnica
Oțelul Calați. (Toate divizionarele 
A joacă în deplasare. Celelalte par
tide de miine sint: Crișul Oradea 
— Politehnica București și Minerul 
Lupeni — Metalurgistul București.

cu 
cu 
cu 
cu

Medicina Cluj; 
Birlăd; Steagul

ASTĂ SEARĂ REVANȘA 
MECIULUI DE HOCHEI 
ROMÂNIA-R. LG.

Astăzi, pe patinoarul, arțifi- 
citd’ August" din Capitală, 
cu începere de la ora 18,30, 
se desfășoară întîlnirea re
vanșă de hochei pe gheață 
dintre reprezentativele Româ
niei și R. F. a Germaniei.

Pupă cum se știe, in. primul 
joc, disputat joi seara, victo
ria a. revenit sportivilor români 
cu scorul de 6—2.

LUPTE

în cîteva rînduri

LOTO
TRAGEREA

Aniversarea
MĂRȚIȘORULUI

EXTRAGEREA OBIȘNUITA

EXTRAGERILE SUPLIMENTARE

82 30 85 89 32 11 51 67 55 18 90 10

58 17
18 66

a Il-a :
a III-a :
Fond de premii: 3.416.732 lei
Tragerea următoare va avea 

loc vineri 10 martie 1967, la 
București.

vremea

profesorului
Petru Spacu

[ a Laburiștii despre 
\angajarea militară 
L i. â . . . ..

britanica
.(Urmare din pag. I)

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani, prof. univ. Petru Spacu, 
membru corespondent al Acade
miei, a fost - sărbătorit vineri seara 
în cadrul unei reuniuni colegiale Ia 
Casa oamenilor de știință.. Invita
ții membri ai prezidiului' Aca
demiei, academicieni și alți . oa
meni de Știință — i-au Urat ?i ață 
îndelungată, noi succese în activi
tatea viitoare, în slujba progresu
lui științelor chimice. (Agerpres)

La Cairo a început un concurs in
ternațional de tenis, la care participă 
sportivi din mai multe țări, printre 
care și România. In prima zi s-au 
disputat întîlniriie pe echipe. Româ
nia a fost întrecută de Franța cu 
2—1. In proba de dublu, Ilie Năstase 
și Petre Mărmureanu. i-au învins cu 
6—4, 6—1 pe francezii Montrenaud și' 
Bernard, fată și rezultatele probelor 
de simplu : Paul Bernard—Gunther 
Bosch 11—9, 6—4 ; Montrenaud—Ilie 
Năstăse 6—1, 6—2.

Continuindu-$i pregătirile în ve
derea participării la campionatele 
mondiale de hochei pe gheață, repre
zentativa U.R.S.S. a jucat la Văsteras 
cu selecționata secundă a Suediei. 
Hocheiștii sovietici au învins cu 5—2 
(2—1. 2—1, 1—0).

Echipa feminină de baschet T.TiT. 
Riga a cucerit pentru a 7-a oară 
„Cupa campionilor europeni". In me
ciul retur al finalei, desfășurat la 
Riga, sportivele sovietice au învins 
formația cehoslovacă Sparta Praga 
cu scorul de 55—52 ( 26—25). în pri
mul meci, victoria revenise, tot bas
chetbalistelor sovietice (56—41).

Un rezultat bun a obtinut atletul 
sovietic Nikolai Karașev, în proba de 
aruncare a greutății. El a realizat 18,97 
m. (cea mai bună performantă euro
peană a sezonului).

Cursa automobilistică „Raliul pri
măverii” s-a încheiat la Nancy „ cu 
victoria echipajului Roussely-Grobot 
pe un ,.R. 8 Gordini". Următoarele 
două locuri au fost ocupate de Ber- 
toldi-Prim și VittOri-Gasse pe ma
șini de aceeași marcă cu a eîștigă- 
torilor.

„Raliul zăpezilor”, desfășurat în 
Canada pe un traseu dificil de 1 175 
km, a revenit echipajului automo- 
biliștilor canadieni Bunche-Edwar- 
des pe o mașină „Jeep Wagoneers".

S-au încheiat probele pe echipe din 
cadrul campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Angliei ce se 
desfășoară la Brighton. La bărbați, 
victoria i revenit Cehoslovaciei : în 
finală 3—2 cu Ungaria. întrecerea fe
minină a fost cîștigată de formația 
Ungariei. învingătoare cu 3—1 în fata 
reprezentativei Cehoslovaciei.

La Nijmegen s-a desfășurat întîl- 
nirea de fotbal dintre selecționatele 
de juniori ale Olandei și R.F. a Ger
maniei. contînd pentru preliminariile 
turneului U.E.F.A.' Fotbaliștii vest- 
germani au terminat învingători 
cu 1—0.

La New York a început competiția 
de tenis pe teren acoperit „Vander
bilt gold cup". Turneul, care va dura 
patru zile, se desfășoară după un sis
tem mai puțin uzitat, cu meciuri 
(neeliminatorii) în două seturi, jucă
torii primind cite un punct pentru

sefiecare set cîștigat. Clasamentul 
face prin aditiune de puncte.

In prima zi, Ion Tiriac l-a întîlnit 
pe americanul Franck Froehling. Ju
cătorul român a pierdut cu 4—6 pri
mul set. dar l-a cîștigat cu 6—1 pe 
cel de-al doilea.

Alte rezultate-: Gene Scott-Ma- 
nuel Santana 6—1, 4—6 ; Mandarino— 
McKinley 6—2, 6—2. .

In cadrul turneului international 
de lupte clasice de la Șctrrjisko, în 
apropiere de Radom (Polonia), se
lecționata României ă învins cu 
4—3 echipa Poloniei. Punctele echi
pei noastre au tost realizate de 
I. Baciu, FI. Ciorcilâ, N. Martinescu 
(care au obținut victorii) Țăranu și 
Bolocan (ale căror meciuri s-au 
terminat la egalitate).

, Ieri în Tară : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul tempo
rar acoperit. S-au, semnalat pre
cipitații locale, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare în 
Ardeal și Moldova, iar în Bă
nat și Muntenia numai ploaie 
și izolat averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vî.ntul a su
flat potrivit cu intensificări lo
cale. Temperatura aerului, la 
orele 14, oscila între 
de la joseni și 12 
Caracal și Roșiori de 
mineațâ, pe alocuri,
țării s-a produs ceață. în Bucu
rești : Vremea a fost schimbă
toare, cu cerul temporar no-

zero gra- 
grade la 

Vede; Di- 
în sudul

ros. In curshl 'după-amiezii s-au 
semnalat averse de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. .- 
Vintul a suflat potrivit,, cu in
tensificări de scurtă durată. 
Temperatura maximă a atins 12 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 5, 6 și 7 martie. In țară : 
Vreme în curs de încălzire. Ce
rul va fi variabil. Innorări mai 
accentuate se vor produce în 
jumătatea de vest a țării, unde 
vor cădea ploi locale. In rest 
— ploi izolate. Vînt potrivit din 
sud-vest. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 
5 și plus 5 grade, iar maxi
mele între 5 și J5 grade, local 
mai ridicate. In București : 
Vreme în curs Se încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab, pînă la potrivit, din 
sud-vest. Temperatura în crește
re ușoară.

cetățenilor de toate ten
dințele politice. De atunci, 
economia cambodgiana a 
progresat într-un ritm sa
tisfăcător. Creșterea medie 
anuală a produsului brut 
între anii 1959—1963 a fost

Săptăminalul „JEUNE 
AFRIQUE" a consacrat 
un număr special Câm- 
bodgiei, prezentând istoria, 
tradițiile, economia, insti
tuțiile de stat și cultura 
regatului din Asta meri- __ ____ _ __ ____
dională. Reproducem une- de 5 la sută. Acest progres 
le fragmente.

„Cambodgia, ca atîtea 
alte țări în curs de dez
voltare din Asia, Africa, 
America, Oceania și chiar 
din Europa, nu încetează 
să-și desfășoare eforturile 
pentru depășirea stării de 
subdezvoltare economică. 
Dar dacă scopul este pes
te ..tot același, mijloacele 
considerate de fiecare țară 
in parte ca cele mai po
trivite nu sînt identice. 
Combodgia, de pildă, a ti
les o cale proprie și folo
sește mijloace . specific 
khmeriene *)■

Nivelul atins astăzi în 
dezvoltarea economică a 
Combodgiei poate fi apre
ciat, cu atît mai mult cu 
cît, dintre toate statele su
puse dominației coloniale, 
și îndeosebi în cadrul In- 
dochinei, Cambodgia era 
cel mai slab echipată de 
colonizatori.

Cu toate că regatul și-a 
cucerit independența com
pletă în noiembrie 1953, 
el n-a putut să înceapă cu 
adevărat opera de con
strucție decît o dată cu for
marea. în 1955, a „Sapg- 
kum Reastr Nivurn" (Co
munitatea socialistă popy- 

0 vastă 
a tuturor

se referă la toate sectoa
rele economice.

materiale de construcții, 
azi 700 de unități, aproxi
mativ o cincime din tota
lul industriei, prelucrează 
textile, cauciuc, materiale 
plastice, hirtie și deriva
tele sale, produse chimice 
și derivatele lor, ca și pro
duse din metal. Politica 
de industrializare urmă-

investit în industrie pes
te 6 009 000 de riels (600 000 
de franci).

Creșterea considerabilă 
a populației urbane în ul
timii zece ani este rezul
tatul unui exod rural pe 
care autoritățile nu reu
șesc să-1 îhdiguiască. Ea 
constituie de fapt o încu-

răsfoind presa străină

Cambodgia pe calea
progresului

Iară), înglobînd 
mișcare de unire

*) khmerii : 
cambodgienilor. 
rea e folosită si 
semnarea 
actuali.

strămoșii 
Denumi- 

pentru de- 
cambodgienilor

Mișcarea cooperatistă 
era necunoscută înainte de 
1955. Iii prezent se numă
ră 557 de cdbperative — 
de credit, de consum, de 
producție etc.

Mersul înainte se remar
că îndeosebi în domeniul 
industrial. Diferența din 
tre anii 1954—1955 și 
1966—1967 nu constă nu 
mai în numărul unitățiloi 
de producție, ci și în diver
sitatea ramurilor. In timp 
ce înainte întreprinderile 
existente, cu excepția ci- 
torva, fabricau produse a- 
limentare, forestiere șl

rește înainte de toate să 
asigure independența eco
nomică a Cambodgiei, ie
șirea ei din situația de 
„țară dominată11 de marile 
puteri economice. Ea do
rește să asigure populației 

. o gamă largă de mărfuri, 
produse industriale de 
consum și de folosință 
curentă. Cambodgia tinde, 
în același timp, să scuteas
că economia națională de 
cheltuielile de devize care 
ar fi necesare pentru im-, 
porturi de produse simi
lare. In decurs de 12 ani, 
din 1955 pînă în 1967, s-au

rajare pentru dezvoltarea 
industriei — singura capa
bilă să absoarbă , afluxui 
mîinii de lucru și să trans
forme în anii viitori struc
tura economică a statului.

Dar dezvoltarea cea mai 
..spectaculoasă s-a înfăptuit 
poate în domeniu) educa
ției. In această direcție, 

■inițiativele și contribuția 
populară au fost cele mai 
numeroase și cele mai 
spontane, iar guvernul, la 
rîndul său, a depus maxi
mum de eforturi. Această 
dezvoltare extraordinară, 
și efortul excepțional care

a înlesnit-o arată în ce 
măsură conducătorii cam- 
bodgieni sînt conștienți de 
însemnătatea primordială 
a ridicării nivelului cultu
ral al poporului în lupta 
pentru dezvoltarea econo
mică. Astfel, paralel cu 
planul de școlarizare .a ti
neretului, guvernuj â ho- 
tărît să asigure un mini
mum de instruire tuturor 
cetățenilor țării. S-a lansat 
o chemare intelectualilor, 
funcționarilor, tuturor ce
lor care știu să scrie și 
să citească, pornindu-se o 
intensă campanie de alfa
betizare. Funcționarii i-au 
consacrat' o mare panta 
din concediul lor, studen
ții, elevii — vacanța' lor, 
învățătorii, bineînțeles, au 
un rol principal, cu acel 
zel de misionar care-i ca
racterizează pretutindeni, j 
Campania a durat doi ani. 
în 1966 ea a luat sfîrșit în 
mod oficial': practic, în 
Cambodgia nu mai erau 
analfabeți.

Mai mult însă decît dez
voltarea cantitativă a în
vățămîntului, atrag atenția 
căutările unor'formule ca
litative adaptate nevoilor 
țării, realităților Sale. Pre 
ocupările majore ale con
ducătorilor cambodgian) 
au fost : o dezvoltare ra 
pidă, mai întîi modestă, 

'dar progresivă, a nivelului 
de editură generală mo 
dernă a maselor populare, 
precum și formarea a nu 
meroși tehnicieni cu pre
gătire’medie. în felul ă- 
cesta se formează sute de 
tehnicieni și noi ingi
neri, necesari moderniză
rii structurii economice a 
țării".

1

1980 și, într-o oarecare măsură, 
chiar aceea a anilor 1980—1990. 
Și cred că cea mai importantă con
cluzie pe care aș putea să v-o co-, 
munic este că intenționăm să ră- 
mînem, din punct de vedere mili
tar, o putere mondială". Față de 
asemenea afirmații,' nu este de mi
rare că Mayhew a demisionat.

îh cazul că s-ar persista in stra
tegia indicată de lJenis. Healey, a- 
tunOi am putea spune, adio pro
gramelor proclamate de ‘laburiști 
în domeniul construcțiilor de lo
cuințe, al pensiilor* învățămîntului 
Și sănătății ; adio — independen
ței . față de- politica externă ame
ricană ; adio — viabilității econo
mice- a -.Mar ii Britanii. Și- tocmai 
pentru că sînt. -cotwins--că alterna
tiva „unt său tunuri", devine acum 
clară in - fata mișcării .muncitorești 
britanice, și;tocmai, .-fiindcă știu 
că ea nu dorește tunuri, ci unt, sînt 
încredințai, că. ui cele din urmă 
vor- ți îndepărtate- aceste amăgiri 
de grandoare. ■

Mulți muncitori englezi pun a- 
cum'întrebarea : „de ce 7“ De ce. 
de exemplu,- cei -50.000 de militari 
englezi, staționați în Malayezia, 
continuă să fie menținuți acolo ? 
Răspunsul este următorul: pentru 
că America ne-a- cerut aceasta. Aș 
vrea să dau.?tk>av. eițăva dale in 
acest sens. In Juna iulie linul tre
cut-, ministrul . apărării al S.U.A., 
McNamara, intr-un 'interviu acor
dat ziarisiului Rene--Mc-Goll de la 
ziarul britanic „Daily Express", a 
declarat : „Voi, britanicii,'"faceți un 
lucru de o deosebită importanță 
în. Extremul Orient, și esențialul - 
este să .continuați și pe mai de
parte".. Este deci clar cui servește 
„prezența" militară în. regiunea 
respectivă.

Revenind la Mayhew, amintesc 
că el se. pronunță pentru retrage
rea din Extremul Orient, dar pen
tru menținerea forțelor britanice 
în Germania occidentală. Argu
mentul . său decurge din sprijini
rea entuziastă de către el a ideii 
aderării la Piața comună. Dar nu 
fiecare (mă refer, desigur, la ca
drele de vază ale partidului labu
rist) este de acord cu aprecierea 
sa în privința balanței avantaje
lor și dezavantajelor unui aseme
nea pas.

Ni se spune că dacă Marea Bri- 
tanie ar menține în Germania oc
cidentală mai puțini militari decît 
cota prevăzută, aceastâ slăbire a 
N.A.T.O. ar determina alte guver
ne de pe conținem să se opună 
intrării noastre în Comunitatea E- 
conomică Europeană ? Dar cine se 
arată a fi cel mai puternic opo
nent față de aderarea noastră la 
C.E.E. 7 Nimeni altul decît guver
nul francez, care a avut înțelep
ciunea politică și-curajul de a de- 

■ clara Washingtonului că-și retrage 
bombardierele din N.A.T.O. — lu
cru pe care, de altfel, l-a și făcut 
prompt. De aceea, cu greu aș putea 
să cred că Franța ar folosi tocmai 
argumentul retragerii unei părți 
din unitățile noastre de pe Rin îm
potriva aderării Marii Britanii la 
C.E.E. în orice caz, unii dintre noi, 
deputați laburiști, considerăm că 
arguinejitul Pieței comune este 
slab, neconvi’ngăt.or, pentru menți
nerea a 51000 de militari brita
nici pe RiiK plus. 50 000 ;de membri 
ai familiilor acestora, plus 34 000 
de angajați civili, germani, la -un 
cost de 1BJ milioan» lire sterline

In sfîrșit. un al treilea fapt sem
nificativ : Acum, în ajunul publi
cării anuale a Cărții Albe în pro
blemele apărării și prevederilor 
pentru noul an financiar, Christo
pher Mayhew a lansat o nouă: 
„bombă", de data aceasta sub for
ma unei cărți intitiilate „Rolul- Mă
rii Britanii mîfne" (apărută în edi
tura ’Hutchirisofi)'.' în acest. Volum 
el dezvoltă ideile sale cu privire la 
făptui că 'Marea Britanie trebuie să 
renunțe la angajamentele'; 
litare în Extremul Orient 
odată, explică detaliat cum 
să demisioneze.-

Cartea cuprinde și o 
re despre discuțiile pe care au
torul Ie-a avut,’ cu prilejtil vizitei 
sale la H rnoi în 1954', cu președin
tele Ho Și Min despre rolul milrtar 
ăl Marii Britanii la est de’ Suez. 
Potrivit relaiării lui Mayhew, pre
ședintele R. D. Vietnam i-a spus : 
„Să presupunem că noi, vietname
zii, împreună, să zicem, cu indie
nii, ne-am fi asumat rolul de a 
menține pacea în Europa ; ce-ați 
gindi voi, europenii, despre aceas
ta ?“ Desigur, aceasta era numai o 
ipoteză Adevărul ■ este că europe
nii, fără doârlși poate, ar fi tunat-- 
și fulgerat împotriva prezenței unei 
„forțe asiatice de menținere a pă
cii" (pe continentul-european). Cu 
toate acestea, ideea că . noi, brita
nicii — străini, dintr-o mică insulă 
îndepărtată — folosim puterea 
noastră militară chipurile pentru 
a menține pacea între asiatici, afri
cani și arabi nu apare absurdă, ci 
destul de firească, anumitor cercuri 
din Marea Britanie, care, pesem
ne, mai trăiesc încă cu, gîhdul în- 
tr-o epocă de mult depășită.

Cînd, în februarie 1966, Mayhew 
a demisionat din postul de minis
tru al marinei, unii dintre oponen- 
ții săi, printre care doi miniștri,' 
au încercat , să diminueze siemnifi-' 
cația gestului, pretinzînd că el a 
procedat astfel numai pentru că 
planurile privind construcția unei 
noi nave portavion au fost anu
late de guvern. Aceasta era însă o 
gravă falsificare a lucrurilor. După 
cum rezultă din carte, ministrul 
marinei a demisionat deoarece a- 
nulăreă hotărîrii privind construc
ția portavionului nu a fos't înso
țită de reduceri corespunzătoare în 
angajamentele de peste hotare. El 

' considera că guvernul trebuia să-și 
diminueze angajamentele militare 
și., atunci consecințele trebuie să se 

..ogljndeșscă atît in anularea co
menzii portavionului, cit și în re
duceri bugetare la capitolul chel
tuielilor militare.

Autorul cărții salută recenta ho- 
tărîre britanică privind, retragerea 
din Aden, în 1968, și relevă abșur- 
db.ațeâ construirii, în schifnb, a u- 
nor baze-militare în Golful Persic;' 

Poziția lui Christopher. .Măyhewj 
— așa cum reiese din carte — este 
aproximativ aceasta. Marea Brita
nie nu-.și mai poate permite men
ținerea în continuare a unei pre
zențe militare pe plan mondial. Ea 
trebuie să aleagă între reducerea 
angajamentelor în Orientul înde
părtat sau în Germania occidenta
lă. (Aș vrea să preciz.ez că în ceea 
ce mă privește pe mine și pe ma
joritatea colegilor mei din aripa de 
stingă a partidului, noi șîhtem pen
tru reducerea angajamentelor noas
tre militare în ambele regiuni. 'Și '. 
aș vrea să adaug că amintita reZo- - ...
luție de la Brighton afirnâa același Pp au,'din cave 94 milioane lire in 
lucru). valută străină.

Să analizăm, pe revers, atipicii- . Aș dori. în îlicheieYă, să re
neg adoptată'-.de dl. Depiș Heșley, amintesc că Ma.vb.cw deși a . citat
ministrul apărării. Cir prilejul vir ■ o, -parte din rezoluția, der;ța Brigh-
zitei făcute acum un an la Can- ton, partea care se -dpupă cu
berra (Australia), el a declarat în- reduceiea 'militară în' Extremul O-
tn-un discurs ținut la clubul pre- ’’
șei ,(Intenționăm să rămîhem șf|
vom râni'îne pe deplin capabili să 
îndeplinim toate angajamentele ă- 
sumate în prezent, inclusiv cele 
din Extremul Orient, cjlin Orientul 
Mijlociu și din Africa și în alte 
părți ale lutnii". Așteplîndii-se la 
întrebarea: dar pentru cît timp ?, 

- Healey, a spti< în același '^discurs"! 
'JPrezență (hiilitară) privește nu 
urbiătorir cîțivă ani. ci, așa cum 
am spus, perioada anilor 1970—

sale nti 
și, tot-' 

i a ajuns

relata-
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valută .străină.' I
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rienf, el a omis- în cartea sa acea 
parte care spune că gitVernul tre
buie să procedeze la reducerea 
trupelor, engleze în -Germania oc
cidentală. Delegații au adoptat re
zoluția in ansamblu și m.i numai 
o parte din ea. Dar oricum eu 
salut călduros chiar și- revendica
rea sa clară- și logica privind re
ducerea' angajamentelor noastre 
militare în zona asiatică. Chiar și 
acest lucru ar avea o mare im
portanță. în . viitorul. apropiat.

î
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DE PRETUTINDENI
„RESPIROMETRU"

I Profesorul Eric IV. Banister, 
de la Universitatea din Colum
bia britanică (Canada), a puș la

I punct un „respirometru". aparat 
care permite modificarea artifi
cială a presiunii atmosferice pen-

I tru adaptarea atlețțlor la altitu
dini mari. Acest aparat, singurul

I de acest gen existent în Canada, 
l, a permis, prin reducerea oxige

nului conținut intr-o cameră în-.
I chisă, crearea condițiilor existen- 
I le la altitudini de 3 000 și 4 000 
j rri. „Respirometrul" permite atle- 

țjlor efectuarea antrenamentelor, 
| fără a părăsi regiunile de joasă 

altitudine, in vederea Jocurilor 
' Olimpice, de la Ciudad de Mexico.

SECRETELE 
PIRAMIDELOR

■ Oamenii1 de știipță încearcă să 
dezvăluie secretele, păstrate timp 
de secole, în imensele mase de 
piatră de la Ghizeh, unde se gă
sesc celebrele piramide Keops, 
Kefren și Mikerinos. Jn fața pi- 
ramidei Kefren, de pildă,- de cu- 
rind au fost instalate „creiere e- 
lectronice" care, prin emiterea

razelor X, vor pătrunde și Vor în
registra lumea ascunsă a pirami
dei. Egiptologii presupun că cele 
trei mari piramide măi pot oferi 
omului mod.ern multe aspecte in
teresante din vremea antichității.

FESTIVALUL FILMULUI
„ULTRASCURT"

. La Montreal se desfășoară Fes
tivalul internațional al filmului 
„ultrascurt", sub auspiciile' com
paniei canadiene a Expoziției u- 
niversale, car e se- va deschide în 
Canada. Marele premiu al con
cursului (o medalie de aur și o 
recompensă de 10 000 de dolari) 
a fost obținut de filmul „Sănăta
tea" al realizatorului ceh Pavel 
Prochațka. „Sănătatea" este un 
film satiric, de . desene animate, 
care ironizează omul modern pro
tejat de știința medicală contem
porană. Mențiuni speciale au ob
ținut și filmele ..Othello 67". rea
lizator F. Khitruk (U.R.S.S.), „Ex
cursia' al lui Ryszard Gole 'Po
lonia), precum și filmul „Germa
ne" al lui Robert Balser (Spania). 
Durata limită a filmelor stabilită 
de organizatori este de 50 de se
cunde.
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viața internațională
FRANȚA

ÎNCHEIEREA
CAMPANIEI
ELECTORALE

PARIS 3. — Corespondentul A- 
gerpreș, Georges Dascal, transmite : 
Campania electorală pentru primul 
tur al alegerilor s-a încheiat defi
nitiv vineri, prin intervențiile la 
radio și televiziune ale liderilor 
celor patru mari formații politice 
franceze : Georges Pompidou (Cea 
de-a V-a republică), Francois 
Mitterrand (Federația stîngii), Wal
deck Rochet (Partidul Comunist) și 
Jean Lecanuet. (Centrul democra
tic) în afară de acestea, mai par
ticipă la alegeri Partidul Socialist 
Unificat, al cărui lider este Pierre 
Mendes France, fost prim-mi nistru, 
precum și diverse formațiuni de ex
tremă dreaptă și candidați fără 
partid. Sîmbătă 4 martie, la ora 20, 
generalul de Gaulle va rosti la ra
dio și televiziune o cuvîntare.

Duminică, 5 martie, de la ora 8 
la ora 18 (iar în unele orașe mari 
pină la ora. 20), se desfășoară vo
tul la primul tur de scrutin, pentru 
desemnarea celor 486 de deputați 
(din care 470 pentru metropolă și 
16 pentru „teritoriile de peste 
mări"). 28 500 000 de alegători, din 
care 15 milioane femei, vor vota 
pentru desemnarea viitorului par
lament, alegind din cei aproxima
tiv 2 100 de candidați.

Sistemul electoral francez este 
secret, uninominal și majoritar, în 
două tururi. La primul tur, pentru 
a fi ales un candidat trebuie să ob
țină majoritatea absolută, adică 51 
la sută din numărul voturilor ex
primate, în timp ce la al doilea tur 
de scrutin este ales acela care întru
nește numărul cel mai mare de vo
turi (majoritatea relativă), cu con
diția ca această cifră să reprezin
te cel puțin 10 la sută din numărul 
total al alegătorilor înscriși.

0 SEVERA CONDAMNARE
A NOILOR ACTE AGRESIVE
ALE S. U. A.
Declarația C. C. al Frontului 
Patriei din Vietnam

HANOI 3 (Agerpres). — Comite
tul Central al Frontului Patriei din 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care condamnă noua 
escaladare a războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam care a făcut 
ca situația din Vietnam să fie 
extrem de gravă. Frontul Patriei 
din Vietnam aprobă întrutotul 
declarația. C.C. al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud din 28 februarie 1967 în 
care se arată că asigurările de 
pace date de S.U.A. sînt false, 
scopul lor actual fiind de a inten
sifica și extinde războiul, de a se 
menține în Vietnamul de sud și 
de a perpetua scindarea Vietna
mului. Cea mai bună cale de ieșire 
pentru guvernul S.U.A., se arată 
în declarația Frontului Patriei, 
este de a respecta Declarația în 
patru puncte a R. D. Vietnam, de 
a pune capăt necondiționat și defi
nitiv raidurilor de bombardament 
și tuturor celorlalte acte de război 
împotriva R. D. Vietnam, de a

retrage toate trupele, atît proprii 
cît și ale aliaților lor, din Vietna
mul de sud, de a recunoaște Fron
tul Național c’e Eliberare din Viet
namul de sud ca singurul repre
zentant autentic al poporului sud- 
vietnamez și de a da posibilitate 
poporului vietnamez să-și rezolve 
singur problemele interne.

C.C. al Frontului patriei din 
Vietnam cere tuturor popoarelor 
și organizațiilor de masă iubitoare 
de pace și dreptate din întreaga 
lume, inclusiv poporului american, 
să continue să acorde un sprijin 
mai puternic luptei patriotice 
juste a poporului vietnamez, să 
condamne cu severitate toate ac
țiunile de escaladare și extindere a 
războiului de către S.U.A. și să 
desfășoare acțiuni active pentru a 
determina pe agresori să pună 
capăt războiului lor nedrept și inu
man împotriva poporului vietnamez 
care luptă pentru independență și 
pace.

Confruntare de poziții••

la Washington
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Politica americană în Asia de sud- 
est a dus joi la o înfruntare direc
tă între președintele Johnson și 
senatorul Robert Kennedy. Aceasta 
este concluzia pe care o trag cores
pondenții de presă după cuvînta- 
rea rostită în Senatul american de 
Robert Kennedy. Senatorul a ce
rut guvernului american „să sus-

Semnificații ale 
scrutinului
din India

pende imediat bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam" ca un prim 
pas spre reglementarea conflictu
lui din Vietnam. „Noi Sîntem aceia 
— a spus el — care ne trimitem 
tinerii la moarte. Chimicalele 
noastre ard pielea copiilor vietna
mezi, iar bombele noastre rad sa
tele de pe fața pămîntului vietna
mez". „Trebuie să ne așezăm la 
masa tratativelor" — a declarat 
Robert Kennedy, mențibnînd tot
odată că „nu crede că extinderea 
acestui război ar putea să ducă la 
obținerea păcii"

Ca parte importantă în conflict — 
a spus Kennedy — ar trebui să fim 
gata să ducem tratative directe cu 
toate părțile — cu nordul și sudul, 
cu comuniști și cu necomuniști.

Cu cîteva ore înainte de cuvîn- 
tarea lui Robert Kennedy în Senat 
în rîndurile senatorilor a circulat 
o scrisoare a președintelui John
son adresată senatorului Henry 
Jackson prin care președintele 
S.U.A. afirmă 'că ar fi necesar să 
se continue bombardamentele.

Recepție oferită de guvernul 
britanic in cinstea delegației

guvernamentale române
LONDRA 3 Corespondentul Ager- 

pres, L. Rodescu, transmite : Joi 
seara, guvernul Marii Britanii a 
oferit o recepție în cinstea delega
ției guvernamentale române, con
dusă de Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului național al 
Cercetării științifice. Au luat parte, 
de asemenea, Vasile Pungan, amba-

sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Londra și membri ai amba
sadei române.

Din partea britanică au partici
pat Antthony Wedgwood Benn, mi
nistrul tehnologiei, dr. Jeremy 
Bray, secretar parlamentar la Mi
nisterul tehnologiei, subsecretari de 
stat la ministerele tehnologiei, afa
cerilor externe, comerțului, învăță- 
mîntului și științei. Au fost pre
zenți membri ai conducerii Acade
miei Britanice, ai unor institute de 
cercetări științifice, ai unor mari 
firme industriale britanice, perso
nalități marcante din domeniul teh
nologiei și științei, ziariști.

Tokio. Demonstrație împotriva intrării în porturile japoneze a unor subma
rine atomice americane

petrolier
DAMASC 3 (Agerpres). — Postul 

de radio Damasc a transmis joi sea
ra o declarație a primului ministru 
Youssef Zeayyen, care a vorbit des
pre victoria Siriei in disputa sa pe
trolieră cu compania Iraq Petro
leum.

Acordul care a fost semnat cu 
conducerea companiei petroliere 
occidentale, a precizat Zeayyen, se 
referă la redevențele cuvenite Si
riei în Urma traficului petrolier 
prin conducta ce traversează teri
toriul său. El prevede suma de 5 

. shilingi și 10 penny pentru o tonă 
de petrol care trece prin conductă 
și 2 shilingi pe tonă ca taxă de în
cărcare la portul petrolier Banias. 
în acest mod, a precizat Zeayyen, 
redevențele anuale ale Siriei se vor 
ridica de la 105 la 160 de milioane 
lire siriene. Totodată, el a mențio
nat că suma de 4 911 201 lire ster
line, reprezentînd totalul redevențe- 
lor datorate pe anul 1966, a fost de
pusă joi seara, în virtutea acordu
lui încheiat, la Banca centrală din 
Siria. Drept urmare, Consiliul de 
Miniștri al Siriei, care a adoptat a- 
cest acord, a hotărît să înapoieze 
consorțiului bdnurile sale mobile și 
imobile sechestrate la 8 decembrie 
1966.

în același timp, Zeayyen a men
ționat că sîmbătă urmează să în
ceapă noi negocieri între guvernul 
sirian și reprezentanții companiei, 
în vederea unui acord în legătură 
cu redevențele datorate Siriei pe 
anii 1960—1965,

„Securitatea

importantă

in Europa
CONFERINȚA DE PRESA

LA OSLO A MINISTRULUI
DE EXTERNE BULGAR

OSLO 3 (Agerpres). — „Relațiile 
bulgaro-norvegiene se dezvoltă sa
tisfăcător și există încă multe po
sibilități pentru extinderea 
ceea ce corespunde dorințelor atît 
a guvernelor cît și a popoarelor 
celor două țări" — a declarat în 
cadru] unei conferințe de presă de 
la Oslo, ministru) afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, care 
se află într-o vizită oficială în Nor
vegia. El a relevat marea însemnă
tate a relațiilor economice bilate
rale și a arătat, de asemenea, că 
Bulgaria dorește să dezvolte și 
schimburile culturale cu Norvegia.

Referi ndu-se la problemele secu
rității europene, Ivan Bașev a de
clarat că această problemă a fost 
pe larg examinată în cursul între
vederii sale cu ministru] de exter
ne norvegian John Lyng. „Bulgaria, 
a declarat Ivan Bașev, acordă o im
portanță deosebit de mare acestei 
probleme și consideră că în prezent 
ea este cea mai importantă în Eu
ropa". „După părerea noastră, în 
prezent este deosebit de important 
ca țările Europei să colaboreze în
tre ele în vederea convocării unei 
conferințe internaționale, care să

lor,

PRAGA

problemă întrevedere
examineze problemele securității 
europene".

în încheiere, Ivan Bașev a decla
rat că, avînd în vedere relațiile ex
celente ale R. P. Bulgaria cu R.S.F. 
Iugoslavia și Republica Socialistă 
România, precum și îmbunătățirea 
relațiilor sale cu Grecia și Turcia, 
se poate considera că în ultimul 
timp Peninsula Balcanică s-a trans
format într-una din regiunile liniș
tite ale Europei.

★
COPENHAGA 3 (Agerpres). — 

Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, care 
și-a încheiat vizita in Norvegia, a 
sosit vineri după-amiază la 
penhaga, într-o vizită oficială 
patru zile.

Anularea

Co
de

unei sentințe 
împotriva
P. C. din S. U. A

Novotny
Norodom
S i an uk

FRAGA 3 (Agerpres). — Preșe
dintele R. S. Cehoslovace, Antonin 
Novotny, as avut, la Hradul din 
Praga, o întrevedere cu șeful sta
tului cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk, care face o scurtă vizită 
prietenească în R. S. Cehoslovacă. 
Potrivit agenției C.T.K., în cursul 
întrevederii au fost discutate pro
bleme legate de dezvoltarea copti- 
puă a relațiilor prietenești și cola
borării dintre Cehoslovacia și Cain- 
bodgia, precum și unele probleme 
de interes reciproc în legătură cu 
situația internațională.

Așa cum s-a mai anunțat, alegerile 
generale din India s-au încheiat. Pre
gătirea și desfășurarea lor a fost o 
perioadă frămîntată, de puternică 
înfruntare a tuturor forțelor social- 
politice din țară. Au fost depășite li
mitele obișnuite ale campaniei elec
torale, intrînd în centrul atenției în
săși problema căilor de dezvoltare în 
viitor a țării.

Alegători: inaleni au fost chemați în 
fața urnelor pentru a patra oară de la 
cucerirea independenței, urmînd 
să se reinnoiascâ cele 520 de man
date în parlamentul central și 3 563 
de deputați în adunările legislative 
ale statelor. Tara a fost împărțită în 
270 de mii de circumscripții electo
rale. In diferite state s-a votat în 
zile diferite, scrutinul deșfășurîndu-se 
timp de șase zile. Agenția „France 
Pressc" apreciaza că din 240 de mi
lioane de persoane înscrise pe listele 
electorale, și-au exprimat dreptul de 
vot aproximativ o sută de milioane.

La alegeri au participat circa 20 
de partide și grupări politice, de în
semnătate naționala sau locaiă. Se 
știe că Partidul Congresul na
țional indian a fost partid de guver- 
nâmint in întreaga perioadă de la 
cucerirea incependentei. După cum 
apreciază chiar unii lideri ai par
tidului, în toti acești ani au ră
mas nesolutionate o serie de proble
me ale dezvoltării sociale și econo
mice a Indiei. In ultimii ani în sinul 
partidului ș-au activizat elementele 
de dreapta. Renunțarea, sub presiu
nea acestor elemente, la înfăptuirea 
unor măsuri în interesul maselor 
populare, a avut ecouri nefavorabile 
in rîndul unor pături ale populației, 
ceea ce a îngustat pozițiile partidului. 
Iată de ce rezultatele alegerilor în ce 
privește reducerea voturilor acordate 
Partidului Congresului nu constituie 
o surpriză. Dispunînd în parlamentul 
precedent de 365 de locuri. acest 
partid și-a redus cu peste 80 numărul 
deputatilor. Recului este mai sensibil 
marcat de rezultatele alegerilor pen
tru adunările legislative ale statelor, 
în trei state Partidul Congresului 
se va afla pe băncile opoziției, în 
cinci trebuie să recurgă la alianțe 
pentru a forma guverne de coaliție, 
de sine stătător conducind doar în 8 
din cele 16 state ale Indiei.

Una din trăsăturile specifice ale 
recentei competiții a fost activizarea 
unor partide. de dreapta care n-au 
jucat un rol insemnat în niciuna 
din campaniile electorale precedente. 
Despuierea scrutinului a marcat 
sporirea rolului pe care-1 vor avea 
în actuala legislatură aceste par
tide în viata politică a tă
rii. Agenția „France Presse’ trans
mite că ele și-au triplat locurile în 
parlament și și-au lărgit și mai mult 
pozițiile în adunările legislative ale 
unor state indiene. Nu pot fi neglijate 
succesele partidelor de dreapta. Ast
fel. „Ian Sangh" a obținut 21 de 
locuri în plus ;n parlamentul central. 
Exploatînd mai ales sentimentele re
ligioase ale populației, acest partid a- 
pelează la forțele cele mai retrograde 
ale societății în încercarea de a în
chide porțile în fața oricărui act pro-

gresist. Partidul „Swantantra", care 
se situează la extrema dreaptă, și-a 
sporit mandatele in parlament de la 
22 la peste 40,, precum și în unele a- 
dunări locale. Pe plan extern, am
bele aceste partide cer abandonarea 
politicii de neutralitate, „Swantan
tra" militind pentru o cit mai mare 
apropiere de S.U.A.

In statul Madras a desfășurat o vi
rulentă propagandă partidul local 
„Dravida Munnetra Kajagam", al că
rui principal obiectiv constă în a 
împiedica introducerea în acest stat 
a limbii hindi ca limbă oficială.

La lupta electorală au participat 
de asemenea Partidul socialist unit, 
Partidul socialist popular — „Praja 
socialist", Partidul muncitoresc-tără- 

. nesc, și alte partide și grupări.
După cum este cunoscut, în rîndul 

comuniștilor indieni s-a produs în 
cursul ultimilor ani o scindare. La 

recentele alegeri într-o serie de state 
comuniștii s-au prezentat împreună, 
într-un front comun de stingă, acțio- 
nînd laolaltă și cu alte partide și 
grupări politice progresiste. Ei au 
înregistrat progrese însemnate, spo- 
rindu-și mandatele în parlamentul 
central de la 29 la 40. Totodată, co
muniștii au cucerit noi poziții în adu
nările legislative ale statelor. Pentru 
a treia oară comuniștii au cîștigat 
dreptul de a forma guvernul în statul 
Kerala. In coaliție cu alte partide de 
stingă ei vor forma de data aceasta, 
de asemenea, guvernul în statul Ben
galul de vest. Dar cele mai mari 
victorii le-au obținut în statul 
Kerala, unde au acționat pa o plat
formă comună. Comuniștii au cîștigat 
aiqi 13 locuri în parlamentul central, 
din 19 posibile, și au cucerit o majo
ritate zdrobitoare în adunarea legis
lativă locală. Cu acest prilej s-a Ve
rificat încă - o dată importanța deo
sebită' pe care o are unitatea rîndu- 
rilor comuniștilor și a grupării în ju
rul lor a tuturor forțelor progresiste.

în alte state însă, comuniștii 
n-ay acționat în comun. In unele 
circumscripții ei au apărut în si
tuația de candidați rivali; a- 
ceasta a contribuit la scindarea for
țelor progresiste, a favorizat activita
tea politică a elementelor reacțio
nare. Acolo unde unitatea comuniș
tilor a lipsit, forțele ostile progresu
lui au găsit teren pentru consolida-, 
rea pozițiilor lor, împotriva intere
selor clasei muncitoare, ale demo
crației. Relevînd succesele obținute 
de comuniști, ziarul „Guardian" scrin 
că aceste succese, în ansamblu, pe 
tară, „ar fi fost mult mai mari dacă 
nu ar fi fost divizați în două gru- 
pări". Ziarul „Scotsman" arată că în 
regiunile unde comuniștii.y,au luptat 
unii împotriva altora" au avut de 
cîștigat în primul rînd partidele de 
dreapta. /

Alegerile din India au ilustrat 
încă o dată elocvent importanța co- 
vîrșitoare pe care o au apărarea și 
întărirea unității rînduriror comu» 
niștilor pentru dezvoltarea progre
sistă a vieții politice a unui popor, 
pentru lupta împotriva forțelor reac
ționare, pentru înfăptuirea aspirații
lor poporului. .

A. C.

Agenda 
economică

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Curtea Federală de Apel din Wa
shington a anulat o sentință ante
rioară a unui tribunal american 
care obliga Partidul Comunist din 
S.U.A. să se înscrie în registrul or
ganizațiilor străine aflat la Minis
terul Justiției și să furnizeze gu
vernului lista membrilor săi. Curtea 
de Apel a apreciat că legea din 
anul 1950 privind controlul „acti
vităților subversive" —in virtutea 
căruia fusese dată sentința împo
triva partidului comunist — con
travine unor articole ale Constitu
ției S.U.A.

0 SEN
ZATIONfllĂ

DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR POLONO 

JAPONEZE
VARȘOVIA 3. — Trimisul

special Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : La 2 martie s-a îna
poiat la Varșovia delegația gu
vernamentală poloneză, condu
să de W. Trampczynski, minis
trul comerțului exterior, care a 
făcut o vizită oficială în Japo
nia. într-o declarație făcută zia
riștilor, ministrul a subliniat că 
relațiile comerciale polono-japo- 
neze au cunoscut în ultimii ani, 
și îndeosebi în 1966, o dezvolta
re continuă. Interesul Poloniei 
față de dezvoltarea relațiilor e- 
conomice cu Japonia, țară care 
dovedește o activitate deosebită 
în direcția dezvoltării relațiilor 
comerciale cu țările socialiste, 
este marcată de recenta vizită, 
prima la nivel ministerial din 
1921, cînd cele două țări au sta
bilit relații diplomatice.

Ministrul a declarat că ex
portul polonez către Japonia are 
mari perspective de dezvoltare, 
depășind în anul 1967 suma de 
25 milioane dolari, față de 4 
milioane în 1966.

Pe de altă parte, Brown a dat 
asigurări miniștrilor prezenți că 
Marea Britanie își va consulta 
partenerii din A.E.L.S. înainte 
de a lua o nouă hotărîre cu pri
vire la Piața comună.

ȘOMAJUL SE EXTINDE 
IN ȚĂRILE PIEȚEI 

COMUNE
Cu excepția Italiei, șomajul a 

crescut in toate țările membre 
ale Pieței comune, a declarat 
Levi Sandri, membru al Comi
siei C.E.E., la o reuniune ă Co
mitetului economic și social, ți
nută la Bruxelles. Dacă pină în 
1966 in Piața comună exista 
lipsă de mină de lucru, de la 
sfirșitul anului trecut situația 
s-a schimbat. Ofertele de servi
ciu au scăzut cu 30 la sută.

Ostaș al forțelor republi
cane yemenite de strajă 
la frontiera nordică a 

țării

LONDRA

Tratativele tripartite 
din nou aminate

LONDRA 3 (Agerpres). — Vineri 
au fost reluate la Londra și totoda
tă din nou aminate tratativele tri
partite anglo—americano—vest- 
germane în problema cheltuielilor 
de întreținere a trupelor america- 
no-britanice staționate în R.F.G. 
Se știe că Marea Britanie reclamă 
Republicii Federale a Germaniei 
să accepte integral cheltuielile de 
întreținere a trupelor engleze sta
ționate pe Rin. în același timp, gu
vernul vest-german refuză să sa
tisfacă cererea britanică. întîlni- 
rea de vineri urma să soluționeze 
acest conflict care se manifestă de 
multă vreme între cele două țări. 
Agențiile de presă relevă că părți
le nu s-au înțeles nici de data 
aceasta.

ÎNCHEIEREA SESIUNII
A.E.L.S.

STOCKHOLM 3 (Agerpres). — 
Vineri au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii ministeriale a Asocia
ției europene a liberului schimb. 
Ministrul de externe britanic, 
George 
privire 
Wilson 
rare a 
nă — principalul punct al întîl- 
nirii — s-a mărginit să declare 
că „guvernul britanic n-a avut 
încă timpul necesar să discute 
in mod serios rezultatul sonda
jelor efectuate pină în prezent 
la Paris, Roma, Bruxelles, Bonn 
și Haga".

■ ADEN. Vineri, în diferite car
tiere ale orașului au continuat 

demonstrațiile, numeroase străzi au 
rămas mai departe baricadate de pa- 
trioți. Trupele britanice au folosit 
din nou grenade cu gaze lacrimo
gene pentru imprăștierea manifes- 
tanților. Au fost operate noi ares
tări, cifra acestora ridicindu-se acum 
la 187. Totodată, s-a anunțat că a fost 
împușcat un tinăr arab 
cercat să scape, după ce 
nut de militarii englezi.

care a în- 
fusese reți-

Brown, in raportul cu 
la sondajele premierului 
vizînd eventuala ade- 
Angliei la Piața com-

■ BERLIN. Guvernul Republicii 
“ Mali a hotărît să deschidă în ca
pitala R. D. Germane o misiune eco
nomică și comercială.

■ LA PAZ. Poliția boliviană a a- 
restat joi 12 lideri ai Partidului 

Revoluției Boliviene și ai Partidului 
Comunist din Bolivia, sub pretextul 
unor „acțiuni subversive". Cei ares
tați au fost transferați in localitatea 
Puerto Rico, situată în nord-estul 
țării.

■| CAIRO. Potrivit rezultatelor re- 
“ censămîntului, în 1966, populația 
R.A.U. a fost de 30 083 419 locuitori.

CAPTURA
Arestarea la Sao Paulo a crimi

nalului de război nazist Franz 
Stanț|l (alias Stăngler) este com
parabilă prin senzaționalul ei cu 
cea de acum cîfiva ani a 
Adolf Eichmann. Stangl, care

lui
a 

reușit timp de 19 ani să se ascun
dă, a fost comandantul lagărelor 
de exterminare de la Treblin
ka și Sobibor, făcîndu-se

corespondență 
din Viena

■ BERLINUL OCCIDENTAL.
Luind cuvintul la o adunare, 

Gerhard Danelius, președintele 
P.S.U.G. din Berlinul occidental, a 
arătat că partidul său a elaborat un 
program constructiv în vederea ale
gerilor de îa 12 martie pentru Adu
narea orășenească de deputați. 
P.S.U.G. se pronunță pentru asigu
rarea folosirii complete a brațelor de 
muncă 
pentru 
muncii 
pentru 
de bună vecinătate, 
occidental și Republica
Germană și pentru extinderea legă
turilor comerciale ale orașului cu ță
rile socialiste.

■ MOSCOVA- în Uniunea Sovieti
că a fost lansat satelitul artifi

cial al Pămintnlui „Cosmos-145", des
tinat continuării cercetării spațialui 
cdsmic.

în întreprinderile industriale, 
larga participare a oamenilor 
la conducerea producției, 

stabilirea de relații normale, 
intre Berlinul 

Democrată

M ALGER. Intre Ministerul Indus- 
“ triei și Energiei al Algeriei și 
Societatea franceză S.F.A.C. a fost 
semnat un protocol privind trecerea 
sub controlul statului algerian a so
cietății „Durafour" (întreprinderile 
metalurgice și mecanice cele mai im
portante din Algeria) și stabilirea 
unei forme de cooperare industrială 
între Algeria și S.F.A.C.

■ CARACAS. Guvernul venezne- 
" lean a restabilit garanțiile con
stituționale suspendate la 13 decem
brie 1966. Cu această ocazie au fost 
restabilite inviolabilitatea domiciliu
lui și a corespondentei, libertatea 
presei și dreptul de întruniri și ma
nifestații.

■■ RABAT. Luînd cuvintul la a 
șasea aniversare a venirii la 

tron, regele Hassan al II-lea al Ma
rocului a anunțat că a hotărît să 
procedeze la revizuirea actualei 
constituții, pentru restabilirea vieții 
parlamentare normale. Vorbitorul a 
cerut retrocedarea teritoriilor sub 
dominație spaniolă — Sidi Ifni, Sa- 
kiet el Hamra și Rio de Oro — 
virtutea recomandărilor O.N.U.,
s-a pronunțat pentru rezolvarea pe 
calea negocierilor a conflictului 
frontieră cu Algeria.

în 
Si

de

i

vinovat de uciderea a 700 000 de 
persoane. Este de notat că în 
„protocolul’ criminalilor de război 
fărădelegile comise Stangl figu
rează, imediat după călăii naziști 
Martin Bormann — fostul locții
tor al lui Hitler — și Heinrich 
Muller — fostul șef al Gestapou
lui.

înainte de sfirșitul războiului a- 
cest călău odios s-a reîntors în 
Austria. Căzut în mîinile trupelor 

_ - - ■ . . .
unde 
afir- 
prin 

i Ita- 
cu 

na-

americane, el este internat 
tr-un lagăr de muncă, de 
reușește să evadeze, potrivit 
mafiilor ziarului 
1948, 
lia și 
ajutorul 
ziste. Sub un nume fals, fostul 
S.S.-Hauptsfurmfiihrer a lucrat aici 
în ultimii patru ani ca șef al servi
ciului de înfrefinere la o fabrică 
de. automobile. între timp, el era 
căutat de autoritățile judiciare din 
mai multe fări europene și ds 
centrele de documentare asupra 
acfivifăfii naziste.

Arestarea lui Franz Stangl _
scrie „Kurier’ — a fost adusă la 
cunoștinfă miercuri de guverna
torul din Sao Paulo, iar identita
tea lui a fost confirmată de un 
purtător de cuvînf al ambasadei 
austriece. Călăul nazist a fost 
„desconspirat” de o persoană, în 
schimbul sumei de 7 000 de do
lari : denunțătorul a pretins cîfe 
un cent penfru fiecare victimă a 
lui Stangl.

Petre STĂNCESCU

ajungînd 
Siria 
unei

„Kurier”, 
apoi prin 

în Brazilia, 
organizații
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